
 

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.  

11 oktober 2017 

Agenda 

 

Jeugdkamp 

Verjaardagen 

13 oktober Erik v. Happen 
13 oktober Rens van Haaren 
17 oktober Anjo v. Vroenhoven 
18 oktober Pepijn Herfst 
19 oktober Ad Konings 
19 oktober Femke Hendrikx 
19 oktober Sophie Janssen 
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 

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. 

Hallo Maatjes! 

 
Jeugdkamp 2017 of dit jaar “piratenkamp” in Liessel zit er weer op. Het was ook al was het wat slechter 
weer, weer een kamp met veel gezelligheid, veel spelletjes, veel plezier en heel weinig slaap. Met leuke 
activiteiten de hele dag door was er geen tijd om je te vervelen. Er was een nieuwe versie van het smok-
kelspel, een kampvuur met soep en broodjes knakworst, levend piratenstratego en ook een bonte avond, 
super leuk allemaal. 
  
Dus alles even samengevat met de A’tjes, B’tjes, C’tjes, D’tjes, een paar E’tjes en geweldige begeleiders 
was het weer een super kamp om niet meer te vergeten. 
 
Heel veel groetjes, Anne van Laere 

 

 

Eerste speelfeest f-jeugd 

Afgelopen zaterdag was het eerste speelfeest voor onze f jeugd. 
Met een aantal verenigingen in de regio Eindhoven organiseren 
we ongeveer 1x per maand een speelfeest voor onze jongste 
jeugd. Dit in plaats van bijna wekelijks een wedstrijd. Aristos had 
de eer om het eerste speelfeest van het seizoen te organiseren. 
55 Kinderen van 6 verenigingen waren aanwezig. Daarbij had-
den we gelukkig hulp van een aantal Aristosleden en ouders. 
Ontzettend bedankt daarvoor. 
 
Tijdens zo’n speelfeest kan er gespeeld worden tussen de wed-
strijdjes in. Hiervoor staan er speelattributen in het midden van 
de zaal, waar de kinderen spelenderwijs een aantal vaardighe-
den kunnen oefenen. 
 
Ook worden er korte wedstrijden gespeeld, waarbij heel goed 
gekeken wordt naar het niveau van het kind en van het team. 
Teams van hetzelfde niveau spelen tegen elkaar. Maar ook kan 
het zijn dat er binnen één teamkinderen van hetzelfde niveau 
zitten maar van verschillende verenigingen. Met als voordeel dat 
kinderen die technisch wat verder zijn, zich verder kunnen ont-
wikkelen. En de “zwakkere” kinderen ook kansen en ruimte krij-
gen.  
 
Verder hebben we afgesproken dat kinderen spelenderwijs mo-
gen leren en uitproberen. Daarbij hoort “positief” aanmoedigen 
(geldt voor begeleiders, spelbegeleiders als ouders) . We zeg-
gen niet wat de kinderen allemaal moeten doen. We zeggen bijv. 
niet “vrij lopen!” aanpakken!”’”verdedigen!”. Maar we laten de 
kinderen zelf naar oplossingen zoeken,  door te vragen “hoe 
denk jij dat je dat het beste op kan lossen?”. 
Het was een geslaagde dag! Trots waren wij op onze 12 f-leden, 
die tijdens de wedstrijdjes lieten zien, wat we tijdens de trainin-
gen aan het oefenen zijn! 
 
“Handbal heeft meer dan twee doelen!” 
Respect, plezier, spelen, bewegen, leren en ervaren! 
 
 

Uitslagen 

 

 

 

 

Wedstrijdprogramma zaalcompetitie 
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