
 

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.  

1 mei 2018 

Agenda 

Schoolsportolympiade 
1 juni 
 
Familietoernooi 2018 
16 juni  

Verjaardagen 

 2 mei Michelle v. Heeswijk 
 5 mei Isabelle van Marrewijk 
 8 mei Sebastiaan Singendonk 
 9 mei Ruben Wolters 
12 mei Jaap Klompers 
13 mei Astrid Bergman 
14 mei Fenno Dupont 
16 mei Emma Broek 
17 mei Rens Appeldoorn 
19 mei Rein Reurekas 
24 mei Mika Onink 
25 mei Bart Stravers 
26 mei Arthur v. Bergen 
29 mei Sjors van Riel 
30 mei Geert-Jan Stravers 

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. 

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 

 

 

 

  

Uitslagen 

 

 

 

 

Wedstrijdprogramma veldcompetitie 

Hulp gezocht voor de Schoolsportolympiade 

De Olympische vlam werd in Best voor het eerst in 1986 ontstoken. Sindsdien is het voor kinderen van basisschoolgroepen 6 

en 7 een jaarlijkse vaste waarde. Kinderen worden één dag in het jaar ondergedompeld in een sportieve strijd tussen scholen. 

Dit jaar wordt het de 31e editie die in Best georganiseerd wordt en er is competitie in een 9-tal sporten. 

Een doelstelling van deze Olympiade is dat kinderen met elkaar plezier maken en beleven en een sport ervaren zonder de 

noodzaak dat ze de sport al kennen. Het winnen van een beker in een sport is ook een reclame voor de school, alsmede de 

algemene sportbeker. 

Wellicht melden daarna kinderen zich bij Aristos aan om te komen handballen. 

Al vele jaren verzorgt Aristos het Handbal op de schoolsportolympiade. Martien van de Mortel is de "kartrekker" voor Aristos. 

Hij wil het stokje de komende jaren graag overdragen aan iemand anders die zijn taak wil overnemen. 

De schoolsportolympiade vindt jaarlijks begin juni op de velden van de W 'Boys plaats en de wedstrijden duren van 10.00 tot 

14.00 uur. De editie dit jaar is vrijdag 1 juni 2018 

De werkzaamheden zijn beperkt. Voorafgaand aan de Olympiade zijn er 3 korte vergaderingen. Verder  moeten er goals wor-

den geregeld, gehaald en teruggebracht in Schijndel. Ook dienen er scheidrechters te worden gerekruteerd uit spelers van A 

of B-jeugd (15-18 jaar). En dan is er nog de vrijdag zelf van 07.00 tot 17.00 uur. 

Wie wil het stokje van Martien overnemen of heeft  nog vragen. Je kunt terecht bij Martien van de Mortel: mjavandemor-

tel@onsbrabantnet.nl 

Wie durft? 

Familietoernooi 2018 

Na het grote succes in eerdere jaren gaan we ook dit jaar weer een familie/vriendentoernooi organiseren. Dit gezelligheids-

toernooi zal plaatsvinden op zaterdag 16 juni 2018 vanaf ongeveer 14 a15 uur, afhankelijk van het aantal in-schrijvingen.  

De naam van het toernooi geeft het al aan: het is de bedoeling dat je met (schoon)familieleden/vrienden (met kids/ouders) een 

team vormt. Handbalervaring en leeftijd zijn daarbij niet belangrijk. Het wordt een gezelligheidstoernooi, waarbij het ideale 

team een combinatie is van jong en oud, en wel/geen handbalervaring.  

Als je niet een geheel team hebt, maar je bent alleen of met een aantal spelers (bijv. je gezin), dan kun je je toch opgeven. 

Dan doen wij ons best om een leuk team voor je te maken.  

Aanmelden van je team/ spelers kan via deurhof.emmy@gmail.com tot 2 juni 2018  

Geef in je mail door:  

 Teamnaam  

 Teamleden met leeftijd  

 Teamcaptain  

 06- nummer van de teamcaptain  

Na afloop willen we in de kantine nog gezellig gezamelijk wat eten als afsluiting. Over deze mogelijkheid wordt je na opgave 

nog over geinformeerd met de vraag of je mee wilt doen.  

Mocht je als vrijwilliger mee willen helpen met de organisatie (scheidsrechter, wedstrijdleiding, EHBO, masseur, speaker, DJ 

enz.) kun je hetzelfde e-mailadres gebruiken om je te melden.  

Wij verheugen ons al op weer een gezellige Aristos-dag!  
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