09 juni 2013

Kampioenen veldseizoen 2012-2013

JC-2, JB, H
A
PROFICIAT
!!!

Agenda:
Ma. 24 juni:
Jaarvergadering

Zie Groeien
d Best
van vorige
week
voor de ve
rslagen.

Vr. 28 juni: Kader BBQ
Zo. 8 september:
Outdoor-activiteit
13-15 september:
Jeugdkamp:

Foto alle Kampioenen
Dinsdag 11 juni om 19.00 uur maken we een groepsfoto van alle kampioenen van dit
seizoen. Alle spelers, coaches en trainers van de JC1, JC2, MB, JB, HA en HS1 worden
daarvoor in de sporthal verwacht. Zorg dat je op tijd in je Aristos-tenue aanwezig bent.
JC1 en JB kwalificeren zich voor NK Beach

Bijna alle teams deden afgelopen weekend mee aan het sfeervolle beachhandbaltoernooi in Heesch. De
jeugd op zaterdag, de dames senioren op zondag. Mede dankzij het prachtige weer werd er volop genoten.
Vanwege de afwijkende spelregels van het beachhandbal werd hier druk op getraind. De JB gingen hiervoor
zelfs naar de zandbak op de Putjesbergen. Ze waren er op gebrand om te winnen omdat ze zich net als 2
jaar geleden wilden kwalificeren voor het NK beachhandbal. Alle trainingsarbeid heeft z’n vruchten afgeworpen, want niet alleen de JB maar ook de JC-1 werden 2e in hun leeftijdscategorie. Deze 2e plekken waren
voldoende voor kwalificatie en beide teams mogen dus deelnemen aan het NK Beach dat in het weekend
van 29/30 juni in Biddinghuizen wordt gespeeld.

JB en HA Brabants kampioen!

Nog belangrijker voor de JB was de wedstrijd die zondag voor hun op het programma stond. De inzet was
het Brabants kampioenschap van de veldcompetitie. Ook de HA streden om deze titel in hun leeftijdscategorie. De beslissingswedstrijden werden gespeeld in Kaatsheuvel.
De JB speelden tegen de kampioen van de andere poule in
de eerste klasse namelijk Tremeg uit Gemert. Aristos begon de wedstrijd overtuigend. Afwisselend spel zorgde ervoor dat de tussenstand bij rust 17-11 was in het voordeel
van Aristos. Na rust konden de jongens hun concentratie
moeilijker vasthouden en begon ook de vermoeidheid parten te spelen. Tremeg profiteerde hiervan en kwam sterk
terug. Een spannende slotrace. De eindstand werd 24-23 in
het voordeel van Aristos.
Een trotse trainer/coach Geert Jan Stravers: ‘Fantastisch!
Gisteren de voorrondes van NK Beachhandbal. Ook hier
hebben de jongens de eerste plaats weten te pakken. Vandaag Brabants kampioen. Wat een weekend, wat een seizoen!’.
Het NK Veldhandbal voor B-jeugd wordt op zaterdag 22
juni 2013 gespeeld in Leusden.

Aristos slotfeest
Wie is de Mol?
Afgelopen zondag hebben we
met een groot deel van de
vereniging weer een leuke
activiteit gehad. De uitnodiging riep nogal wat vragen
op... maar misschien was dit
juist wel de bedoeling... Toen
de superspion zijn verhaal had gehouden was het duidelijk wat er
moest gebeuren: op zoek naar de mol! De 6 teams kregen eerst
een code om te ontcijferen, lukte dit dan belde je de superspion
en kon je daarna met je spionnenkoffer of pad. In ieder team zat
een mol die de opdrachten probeerde te saboteren. Niemand
was meer te vertrouwen, alles wat je zei werd in twijfel getrokken. Wie let er op de koffer? Wie geeft een verkeerd antwoord?

Ook de HA speelden een zinderende finale. Hun tegenstander HV Dongen, spelend in de jeugddivisie, was favoriet.
De heren van Aristos begonnen de wedstrijd sterk, goed
verdedigend, geconcentreerd en hun eigen spel spelend.
De ruststand was 11-8 in het voordeel van Aristos. Na rust
startte HV Dongen met een sterk offensief. Vijf minuten
voor het eindsignaal was de stand 19-19. De meegereisde
toeschouwers zaten op het puntje van de stoel. Door in de
slotfase hun eigen spel te blijven spelen werd de wedstrijd
winnend afgesloten. De eindstand was 21-20 voor Aristos.
Trainer/coach Jan Koning complimenteerde het team. ‘Het
hele team heeft vandaag laten zien wat ze in huis hebben.
Zeker na de voorrondes voor het NK Beachhandbal, waar
we ons net niet konden kwalificeren, is het behalen van de
Brabantse titel geweldig.’
De A-jeugd speelt ook op zaterdag 22 juni het NK Veldhandbal, maar dan in Heerle (bij Roosendaal).

Een aantal keer kreeg ieder team de mogelijkheid om een verdachte medespeler per sms door te geven. Dit bleek behoorlijk
lastig. Nadat de meeste deelnemers al waren voorzien van een
frietje werd de prijsuitreiking gehouden. Team 3 had uiteindelijk de meeste punten behaald en ontving een oorkonde voor
beste team. Het doel van de mollen was natuurlijk om zo min
mogelijk punten te halen met zijn/haar team dus de mol van het
team wat op de laatste plaats eindigde kreeg ook een prijs. En de
winnende mol was...Marlin! Mede dankzij het heerlijke weer was
dit weer een geslaagde activiteit. Peter Millenaar bedankt!
Groetjes,
Inge en Emmy

De foto’s zijn op facebook te bewonderen.

Aristos schoolhandbaltoernooi
Op zondag 26 mei werd weer een handbaltoernooi georganiseerd voor de
kinderen van groep 4 en de gecombineerde groepen 7/8.
De kinderen van groep 4 hadden training gekregen tijdens de gymlessen
op school en sommigen hebben daarna nog mee gedaan met een aantal
trainingen bij Aristos. In de ochtend konden zij laten zien wat ze ervan
hadden opgestoken. De aanwezige kinderen werden opgedeeld in 5 teams
die ieder een eigen coach kregen. Na een goede warming-up konden ze
aan hun wedstrijden beginnen. Alle teams waren flink fanatiek bezig, aangemoedigd door de vele ouders die aanwezig waren. Uiteindelijk speelde iedereen 4 wedstrijden en volgde
daarna de spannende prijsuitreiking. De winnende teams gingen met een medaille en een fraaie beker weer
naar huis.
In de middag was het de beurt aan de kinderen van de groepen 7 en 8. Ook daar speelden 5 teams van diverse scholen tegen elkaar. Het werden stuk voor stuk spannende wedstrijden met enthousiaste kinderen.
De meeste teams waren van een vergelijkbaar nivo, dus ook hier was het erg spannend wie uiteindelijk de
winnaar was. Dit bleek het team van Antonius-2 te zijn.
Het was weer een geslaagd toernooi wat hopenlijk ook volgend jaar weer georganiseerd zal gaan worden.
Organisatie en vrijwilligers: hartelijk dank voor jullie inzet!

Wil je ook meespelen?
Kies dan Aristos als goed doel .

Alvast bedankt voor uw steun aan Aristos
UITSLAGEN

EINDSTANDEN
VELDCOMPETITIE
2012-2013
In de bijlage bij deze
nieuwsbrief kun je alle
eindstanden vinden!

Heb je ook info voor de nieuwsbrief? Stuur je bijdrage aan Liesbet Stravers: 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.
Kijk ook eens op de website voor meer actueel nieuws,
foto s en achtergrondinformatie.

