
 

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.  

14 juni  2017 

Agenda 

Familietoernooi 
2 Juli 
 
 

Schoolsportolympiade 2017 

 

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 

13 juni Thijn van Kippersluis 
15 juni Kim Hendrikx 
15 juni Tanja Baltussen 
16 juni Babette v. Brederode 
17 juni Hendri v.d. Mortel 
20 juni Ab v. Dooremolen 
20 juni Kitty van den Nieuwenhuisen 
26 juni Aaliyah Bijlsma 
27 juni Toine Singendonk 
29 juni Claudia v. Kuijk 
 2 juli Remco Brugmans 
 3 juli Hans v.d. Linden 
 6 juli Nancy Yang 
 7 juli Gerard Da Deppo 

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. 

Vrijdag 2 juni vond in Best de jaarlijkse Schoolsportolympiade plaats, een sportdag met verschillende sporten 

rondom het sportcomplex Naastenbest voor de basisscholen groepen 6 en 7. En uiteraard was ook handbal een 

van de sporten. Zoals ieder jaar levert Aristos voor deze dag jeugdscheidsrechters om de handbalwedstrijden te 

begeleiden. Voor Aristos is dit heel belangrijk, omdat én de basisschooljeugd kan kennismaken met handbal én dat 

onze jeugdleden kennismaken met het fluiten van wedstrijden.  

Op het complex van de Wilhelmina Boys werden 48 wedstrijden op 4 veldjes gespeeld. Dit jaar door 7 jeugdleden 

begeleid; Nancy, Kim, Babette, Martijn, Maik, Hans en Bram. Voor sommigen al de derde keer, voor anderen de 

eerste keer. En het ging heel goed, ze groeiden op de dag en begonnen steeds sterker en zelfverzekerder te flui-

ten. Toekomstige scheidsrechters voor onze jeugdwedstrijden? Ik hoop van wel, want die zijn echt hard nodig! 

Op deze dag was de begeleiding in handen van Martien van de Mortel en Bart Ambaum. Hans van der Linden ver-

zorgde zoals inmiddels gebruikelijk het ophalen en wegbrengen van de goaltjes.  

De dag is perfect verlopen, Aristos heeft zicht wederom van de goede kant laten zien. Allemaal heel hartelijk dank 

voor jullie medewerking. 

 

 

 

 

 

 

 

Wedstrijdprogramma veldcompetitie 

Uitslagen 

 

 

Zoals ieder jaar zijn er teams van Aristos aanwezig op diverse toer-

nooien in de hele provincie en in een aantal gevallen ook daarbuiten. 

Soms levert dit ook mooie resultaten op (uiteraard is meedoen be-

langrijker dan winnen, maar als eerste eindigen is natuurlijk de kers 

op de taart van een gezellige, sportieve dag!) 

 

Afgelopen hemelvaart waren er maarliefst zeven teams van Aristos 

aanwezig op het PSV-toernooi. Op dit toernooi hebben zowel de E-

jeugd als Dames 1 de eerste prijs binnengesleept. Gefeliciteerd! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toernooien 

Samenvatting Algemene Ledenvergadering 

13 juni j.l. werd de Algemene Ledenvergadering gehouden in de kantine van Sporthal Naestenbest. Met veertig 

aanwezige leden was er een goede opkomst; het is altijd belangrijk dat de leden inzage hebben in wat er binnen 

hun vereniging gebeurt, maar ook hun zegje kunnen doen als zij vragen, ideeën of opmerkingen hebben! 

 

In het eerste deel van de vergadering werden de kampioensteams nog een keer aangehaald en beloond met een 

presentje. Twee jeugdscheidsrechters (Maik Bijsterbosch en Bram Achterberg) werden in het zonnetje gezet en er 

werd afscheid genomen van aftredende kaderleden, waaronder Martien van de Mortel, die op zaterdag 17 juni om 

10:00 zijn laatste wedstrijd zal fluiten na veertig jaar actief te zijn geweest binnen de vereniging.  

 

Na de pauze zijn de financiën van de vereniging doorgenomen en is er voor gezorgd dat Aristos ook komend sei-

zoen weer een democratisch gekozen bestuur heeft. In dit gedeelte werd bekend gemaakt dat Bart Ambaum zijn 

functie neerlegt en het stokje doorgeeft aan Frans Vincent. Hierover later waarschijnlijk meer. 
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