
 

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 september  2017 

Agenda 

Weekend 9/10 september 
Jeugdkamp 

Heren A naar NK beachhandbal 

 

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 

1 september Marlie Joosten 
 2 september Alette Moorman 
 6 september Peter Millenaar 
11 september Eline Ambaum 
11 september Merel Peters 
12 september Nadine Schuurman 
13 september Ilse Bloks 
15 september Yvonne de Korte 
17 september Anne Stravers 
17 september Lars Aase 
20 september Veerle Stravers 
23 september Bert Dahmen 
23 september Lotte van Beers 
24 september Dionne de Goederen 
26 september Pien van den Nieuwenhuisen 
29 september Rick v. Gerwen 
30 september Koen Stobbe 

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. 

Een week voordat de zomervakantie begon hebben de Heren A nog deelgenomen aan het NK Beachhandbal in 

Biddinghuizen. Ja, je leest het goed: Aristos op de Nederlandse Kampioenschappen! 

Voor de meesten van het team zo’n beetje een vaste seizoen afsluiting, omdat we daar al voor de vijfde (!) keer op 

rij aan deelnemen. Soms via een wildcard en soms ook echt op punten geplaatst. Ach, hoe we er komen is niet be-

langrijk, dat we er bij zijn is super gaaf. 

Zaterdagochtend al heel vroeg met de caravan op pad naar de camping van Molecaten in Biddinghuizen. We ken-

nen de weg, caravan en voortent opzetten, dijkje over en we staan op het Beachhandbal veld aan het Veluwemeer. 

Zaterdag 2 wedstrijden gespeeld, over de camping en het strand ‘struinen’, zwemmen, vrijheid, niks moet alleen op 

tijd op het veld zijn, Joep tegengekomen (was hele weekend scheidsrechter en floot ons ook een wedstrijd), BBQ, 

feestje met alle deelnemers. Laat gaan slapen in de voortent (Bart in de caravan), vroeg op (behalve Maik), samen 

ontbijten en weer naar het strand. Op zondag speelden we 3 wedstrijden, helaas niet gewonnen maar wel lekker 

gespeeld en veel ervaring opgedaan (dat zeggen de profs toch altijd als ze niet gewonnen hebben). We hadden 

een erg jong team voor de A-categorie, met eigenlijk maar 3 spelers met A leeftijd en Ruben zelfs als C speler. Het 

was goed voor de teamspirit en we hebben veel plezier gehad samen, hebben een hecht team en dat hebben we 

met een klein team komend seizoen hard nodig. Super jongens, het was weer een gezellig weekend! 

Peter en Christian bedankt voor de ondersteuning in het weekend, namens het hele team: 

Bram, Ruben, Maik, Lars, Martijn, Hans, Roel en Bart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wedstrijdprogramma veldcompetitie 

 

Met ingang van dit seizoen gaan we met onze F-jeugd niet meer aan 

de competitie deelnemen. In plaats daarvan gaan we met deze jeugd 

een aantal keren naar spelfeesten. Bij deze spelfeesten staat het 

kind centraal, want naast wat wedstrijdjes in toernooivorm is er ook 

aandacht voor andere zaken zoals mikken en treffen, coördinatie en-

zovoort. Tijdens deze twee uren durende activiteit - waarbij plezier in 

handbal voorop staat - komen ze dan ook volledig aan hun trekken. 

 

Deze spelfeesten worden gehouden in en rondom Eindhoven zodat 

de reisafstand voor de ouders beperkt blijft en de onnodig lange reis-

tijd voor een enkel wedstrijdje daarmee vervalt.  

 

Het eerste spelfeest is op 7 oktober van 10:00 uur tot 12:00 uur in de 

sporthal in Best. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veranderingen F-jeugd 

Schema trainingen veld en zaal 2017-2018 

Mededeling: Op 20 september is er een bijeenkomst voor Trainers en Coaches in de kleine kantine bij Sjef. Hier 

worden weer de puntjes op de i gezet voor het komende zaalseizoen. 

mailto:redactie@aristos-best.nl
mailto:mailto:nieuwsbrieven@aristos-best.nl
file:///C:/Users/Tanja Baltussen/Documents/Aangepaste Office-sjablonen
https://www.facebook.com/HvAristos
https://twitter.com/#!/AristosBest
mailto:mailto:public.relations@aristos-best.nl
http://www.handbalshop.nl/verenigingsshops/hv-aristos
http://aristos-best.nl/wedstrijden/
http://www.berlaere.nl/
http://www.emecbenelux.nl/
http://www.bestarchitecten.nl/site/
http://www.gpkunststofkozijnen.nl/
http://www.bijverhoeven.nl/
http://www.schildersbedrijfvanlaere.nl/
http://www.vbcc.nl/
http://www.fysiotherapie-singendonk.nl/
http://www.purschel.nl/
http://www.sporthalbest.nl/index.html

