
 

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.  

2 april 2018 

Agenda 

 

Verjaardagen 

 2 april Mart Rombouts 
 6 april Sonja Knol-Jacobs 
 9 april Emmy Deurhof 
10 april Tijn Gense 
11 april Juliette Legius 
15 april Thanh-Nhi Nguyen 
18 april Harm Mateijsen 
18 april Lars Welvaarts 
20 april Martien v.d. Mortel 
21 april Diny de Bresser 

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. 

Vooraankondiging Jeugdkamp 2018 

Ook dit jaar staat er weer een jeugdkamp gepland. Dit zal zijn van vrijdag-

avond 24 augustus tot en met zondagmiddag 26 augustus. Meer informatie 

hierover zal te vinden zijn in het inschrijfformulier dat half mei zal worden rond 

gestuurd via de mail. Nog even geduld dus! 

  

De organisatie  

 

 

Uitslagen 

 

 

 

 

 

Wedstrijdprogramma veldcompetitie 

Ouder & kind toernooi 

Op dinsdag 27 maart werd, net als andere jaren, voor onze jongste jeugd weer het mini toernooi met de ouders gehouden. 

Ook dit jaar deden er weer heel wat kinderen en hun ouders mee. Voldoende om maar liefst 8 teams te vormen. Ieder team 

kon 3 wedstrijden spelen en dat deden ze zoals gewoonlijk enorm fanatiek. Dat leverde soms wat botsingen en blauwe 

plekken op, maar die waren gelukkig snel vergeten. 

De teamcoaches gaven de ene na de andere nuttige tip, waardoor het niveau van het spel alleen maar omhoog ging. Ook 

de leiding van de wedstrijden was toppie! De wedstrijden werden gefloten door Kim Hendrikx en een aantal jongens van de 

D-jeugd, die dat allemaal heel goed deden. Iedereen heel erg bedankt voor jullie hulp. 

Mocht je alles nog een keer terug willen zien, de foto's van het toernooi zijn inmiddels te vinden op onze website. 
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