
 

Heb je ook info voor de nieuwsbrief of de website?  
Stuur je bijdrage naar Tanja Baltussen: 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.  

20 oktober 2016 

Agenda 

Week 24– 28 oktober: 
Herfstvakantie 
 
 

Dringend gezocht: trainer voor MJD/JC 

 

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

Verjaardagen 

20 oktober   Henri v. Vroenhoven 
21 oktober   Danice de Kuijper 
22 oktober   Stijn Leemans 
24 oktober   Janneke Bekkers 
25 oktober   Maud Dröge 
30 oktober   Mik Geven 
1 november  Patricia van Marrewijk 
1 november  Victor Schurink Quintero 
3 november  Jets v.d. Looij 
7 november  Cecile Rooijakkers 
7 november  Hans v. Bergen 
7 november  Ronnie Peters 

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. 

We zijn momenteel op zoek naar een enthousiast iemand die een trainerspositie in wil vullen bij de jongens C en D. 
Het gaat om de volgende trainingstijden: 
 
JC  Woensdag 18:00 - 19:00 in het Heerbeeck College 
JC/MJD  Donderdag  18:00 - 19:00 in Sporthal Naestenbest 
 
 
 
Het liefst hebben we één trainer voor beide trainingstijden, maar als je alleen op woensdag of donderdag kan, is dit 
eventueel ook mogelijk. Op donderdag sta je er niet alleen voor; dan is er assistentie van Marlin de Bresser. 
 
Als je interesse hebt, stuur dan een mailtje naar Joop Baltussen (joop.baltussen@home.nl) of Henri van Vroenho-
ven (henri.van.vroenhoven@on.nl). 

 
 In de herfstvakantie vervallen alle trainingen in het Heerbeeck-

college. 

 

 De jongens C kunnen in de herfstvakantie op dinsdag van 

18:00 tot 19:00 met de Heren A meetrainen. 

 

 De MC traint op dinsdag in overleg met de trainers.     

 

 Verder gaan alle trainingen op dinsdag 25 oktober normaal 

door.     

 

 Op donderdag vervalt de training van de JC en MJD, alsook de 

training van de Heren A. In plaats hiervan traint de Dames Se-

lectie van 18:00 tot 19:15.           

 

 De trainingen van de senioren zijn verder op de normale tijden 

m.u.v. die in het Heerbeeck. 

                          

Trainingen in de herfstvakantie 

Wedstrijdprogramma zaalcompetitie 

 

Uitslagen 

 

Let op het wedstrijdschema 

Het is belangrijk dat alle teams goed kijken naar het wedstrijdschema en opletten waarneer zij zijn ingedeeld om 
bijvoorbeeld tijdwaarneming te doen—er zijn al situaties geweest waarbij er geen jeugdscheidsrechters of tijdwaar-
nemers bij een wedstrijd aanwezig waren. Dit is natuurlijk niet de bedoeling. 
 
Let er ook op dat er nog wijzigingen aangebracht kunnen worden aan het wedstrijdschema.  
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