
12 mei 2016 

Agenda 

Zondag 22 mei: School-
handbaltoernooi groepen 4 
 
Vrijdag 3 juni:  
Schoolsportolympiade 
 
Dinsdag 14 juni: Algemene 
Ledenvergadering 
 
Zondag 26 juni:  
familie toernooi / slotfeest 

Algemene ledenvergadering 

Op dinsdag 14 juni is de Algemene Ledenvergadering, deze begint om 
20.15 uur. Noteer deze avond alvast in je agenda. Vanzelfsprekend 
zijn jullie allemaal van harte welkom. De stukken voor deze vergade-
ring zullen op tijd digitaal worden verspreid. 

Opzeggen lidmaatschap 

Mocht je besluiten om je lidmaatschap bij Aristos op te zeggen dan 
dien je dat voor 1 juni schriftelijk kenbaar te  maken bij het  
wedstrijdsecretariaat: Paula Millenaar, Kopheuvel 5 Best,  
e-mail: wedstrijdsecretariaat@aristos-best.nl 

Op Hemelvaartsdag hebben MJE2, Heren B, Dames A en Dames Senioren 3 van Aristos deelgenomen aan het 
PSV veldtoernooi, een dag later heeft Heren A aan het beachhandbal toernooi meegedaan. 
Beide dagen mooi weer en een gezellige sfeer. En hoewel de prijzen niet het belangrijkste zijn op deze dag, was 
het wel leuk dat Heren B en Heren A met de 2e prijs naar huis gingen, MJE2 werd 3e.  
Zeker voor herhaling vatbaar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De belevenissen van MJE2 
Het eerste officiële toernooi voor MJE2 zit erop. Vooraf was iedereen zenuwachtig maar die zenuwen verdwenen 
na het eerste fluitsignaal als sneeuw voor de zon….en er was heel veel zon. Het spelen op gras was even wennen 
maar wel lekker. Het maakte nu niet uit of je viel na een sprongschot of een valworp…hoewel…Ellen Breukel kwam 
lelijk ten val en in het ziekenhuis bleek dat zij een breukje in haar pols had. 
Maar niet getreurd, met een pols in het gips kon Ellen ook het team nog aanmoedigen en meecoachen. 5 wedstrij-
den gespeeld waarvan 3 gewonnen, een super resultaat als je kijkt naar het niveau van de tegenstanders. En mis-
schien wel het mooiste compliment is een uitnodiging van de poulewinnaar uit Venlo om binnenkort een wedstrijd 
te spelen tegen hun team. 
Al met al een geslaagde sportieve, zonnige en gezellige dag bij PSV Eindhoven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook zin om naar een toernooi te gaan? 
De toernooien worden bij het NHV aangemeld en staan onder deze linkjes: 
 
Veldhandbal: http://www.handbal.nl/verenigingsservice/toernooikalender/ 

Beachhandbal: http://www.handbal.nl/beach/tour/beachtoernooi/ 

Binnen Aristos is de afspraak dat per team 2 toernooien worden vergoed door de vereniging (mist een redelijk in-

schrijfbedrag). Je kunt de toernooien zelf inschrijven en via de penningmeester kun je het toernooi vergoed krijgen 

(graag zelf voorschieten). 

Dit jaar besteden we veel aandacht aan handbal op de basisscholen, zo doen we mee / organiseren we: 
 

Handballessen groepen 4 basisscholen 
 
Ook dit jaar hebben we in april, met enthousiaste vrijwilligers, weer 2 handballessen gegeven tijdens de reguliere 
gymlessen aan alle groepen 4 van de basisscholen in Best. De kinderen en de leerkrachten waren weer super en-
thousiast. Op woensdagavond 18 mei komen er weer kinderen van groep 4 meetrainen. 
 
Op zondag 22 mei gaan de kids die zich hebben opgegeven een toernooitje spelen op de buitenvelden. We starten 
die dag om 10.30u en eindigen zo rond 13.30u. Het zou leuk zijn als er op die dag veel toeschouwers zijn zodat 
iedereen nog enthousiaster wordt dan ze al zijn. Aanmoedigen van deze jonge kinderen nodigt kinderen en ouders 
uit om lid te worden van onze gezellige vereniging. 
  
Hopelijk zien we jullie op 22 mei om iedereen aan te moedigen zodat de kinderen en de ouders een super 
gevoel aan het toernooi overhouden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto van 2015: veel kinderen en veel plezier 

 

Workshop handbal bij Heydonckschool Koningsspelen 
 
Afgelopen 22 april hebben Joop Baltussen en Martijn en Eline Ambaum een handbalworkshop verzorgd voor groe-
pen 3-5 en 6-8 van basisschool de Heydonk. Op de velden van voetbalvereniging Best Vooruit kregen de kinderen 
de kans om met verschillende sporten deel te nemen, zo ook handbal. Aristos was gevraagd om hiervoor een work-
shop te regelen. Met veel enthousiasme hebben Joop, Eline en Martijn dit gedaan. De kinderen konden handballen 
en spellen in estafettevorm doen. Samenwerking en enthousiasme waren in hoge mate aanwezig, een geslaagde 
ochtend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schoolsportolympiade 
 
Ieder jaar wordt in Best de Schoolsport olympiade gehouden op het sportcomplex in Naestenbest. Handbal is dan 
een van de sporten die wordt gespeeld door de groepen 6-7 van de basisscholen in Best. Op 4 handbalvelden 
(uitgezet op de voetbalvelden) wordt gehandbald en Aristos zorgt ervoor dat de doeltjes er komen en dat er 
scheidsrechters worden geleverd. Daarnaast coördineren we de inzet van onze scheidsrechters. Ook dit is een 
mooie manier waarop de basisschool jeugd kennis kan maken met handbal. Martien van de Mortel onderhoudt de 
contacten met de organisatie en regelt de doeltjes en scheidsrechters, ondersteund door Bart Ambaum. 
 
Zoals ook ieder jaar hebben we 9 scheidsrechters nodig, liefst uit onze oudere jeugd, maar ook senioren zijn wel-
kom! Wie wil scheidsrechter zijn op vrijdag 3 juni van ongeveer 9.30 – 14.00 uur. Opgeven kan bij Bart Ambaum 
bart.ambaum@kpnmail.nl. 

Handbal op de basisscholen 

Dit seizoen zijn de Dames recreanten overtuigend kampi-
oen geworden. Dit team, waarin gezelligheid hoog in het 
vaandel staat, bestaat uit 14 dames variërend in leeftijd 
van 28 tot 54. Alle dames zijn oud-speelsters die nog 
steeds geen afscheid kunnen nemen van het handbalspel-
letje. Trainen doen ze niet, maar één keer per week komen 
ze samen om een lekker potje te ballen tegen verenigingen 
uit de regio. Het team werd gedurende het afgelopen sei-
zoen versterkt door twee nieuwe enthousiastelingen maar 
helaas moest er tijdens de laatste wedstrijd ook afscheid 
genomen worden van een fanatieke oudgediende. Karin 
heeft 33 jaar gehandbald waarvan het grootste deel bij 
Aristos. Haar vliegende acties vanuit de rechterhoek zullen 
gemist worden. Kaatje Bedankt! Het team gaat nu genieten 
van een paar maandjes rust om in september weer fris en 
fruitig aan de nieuwe competitie te beginnen.  

Dames recreanten ongeslagen kampioen! 

Hallo, 
 
Hierbij wil ik me even voorstellen als nieuwe trainer van Heren 1, Aristos. Stefan Rudolph, 
48 jaar en woonachtig in Tegelen. Ik ben werkzaam bij transportbedrijf  DSV Road BV te 
Venlo als loods administratie medewerker. 
Heb vroeger zelf gehandbald bij HV.Explosion`71 Tegelen en Loreal Venlo, maar door een 
hernia ben ik begonnen met trainen. Ik train nu meer dan 30 jaar bij diverse verenigingen 
zowel dames als heren van jeugd niveau tot en met  1e  divisie  met veel successen en 
kampioenschappen. Laatste vereniging waar ik actief was: Meos Nederweert dames senio-
ren 1 .We zijn kampioen  geworden  en naar de 1e  klasse gepromoveerd. 
Ik heb voor Aristos heren 1 gekozen omdat er veel uitdaging en ambitie ligt en het is een 
prettige groep om mee te werken. 
De vereniging vind ik zeer ambitieus en timmert goed aan de weg waar ik me prima in kan 

vinden en in positieve manier hoop te kunnen bijdragen. 

Even voorstellen de nieuwe trainer HS1: Stefan Rudolph 

Toernooien; een mix van sportiviteit en gezelligheid 

 

Heb je ook info voor de nieuwsbrief of de website?  
Stuur je bijdrage aan Liesbet Keim: redactie@aristos-best.nl  

 
Wil je je abonneren op de nieuwsbrief of is je e-mailadres gewijzigd?  

Geef dit dan even door op: nieuwsbrieven@aristos-best.nl. 
 

Meer actueel nieuws, foto s en achtergrondinformatie op www.aristos-best.nl.  

Wedstrijdprogramma veldcompetitie 
 

Hier alleen het programma van de eerstvolgende weekenden.  
Het volledige programma is te vinden op de website of op de borden in de sporthal. 

Traditioneel wordt op de laatste zaaltrainingsavond een kind-

oudertoernooi georganiseerd. Ook dit jaar was het weer erg gezellig. 

 

Deze en veel meer foto’s op  

www.aristos-best.nl/foto’s 

 

Kind-ouder toernooi 

12 mei   Jaap Klompers 
13 mei   Astrid Bergman 
15 mei   Ivana Konings 
16 mei   Emma Broek 
17 mei   Rowena Held 
19 mei   Rein Reurekas 
20 mei   Mitch v.d. Bergh 
24 mei   Bart Timmers 
24 mei   Mika Onink 
25 mei   Bart Stravers 
26 mei   Arthur v. Bergen 
28 mei   Jelle de Bresser 
29 mei   Sjors van Riel 
30 mei   Geert-Jan Stravers 
  1 juni   Jesse de Bruin 
  1 juni   Martijn Ambaum 
  3 juni   Daniel Da Deppo 
  7 juni   Carly Vosters 
10 juni   Marco Aartse 
10 juni   Marlène Lemmens-Hepp 
12 juni   Tobias v.d. Dungen 
13 juni   Lisa Vogels 
13 juni   Thijn van Kippersluis 
14 juni   Tim v. Es 
15 juni   Kim Hendrikx 
15 juni   Tanja Baltussen 
16 juni   Babette v. Brederode 
19 juni   Anouk de Bresser 
20 juni   Ab v. Dooremolen 
21 juni   Mila Raaijmakers 
27 juni   Toine Singendonk 
29 juni   Claudia v. Kuijk 
30 juni   Daphne de Rooij 

Verjaardagen 

Verenigingsoutfit 

Bestel ook een polo, trainingspak of sporttas, 
met verenigingslogo en je eigen initialen.  
Klik op het logo en kom direct op de Aristos 
verenigingspagina. 
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