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Ruitervereniging Oud-Beijerland
wint CHIO Zuid-Holland Cup
Oud-Beijerland

Vrijwel onbedreigd heeft RV
Oud-Beijerland voor de vijfde
keer in het tienjarig bestaan
van de competitie de Rabobank
CHIO Zuid-Holland Cup dressuur gewonnen. Individueel was
de hoogste score in het Rotterdamse Kralingse Bos voor Sjanine van de Jagt (Oud-Beijerland) met TC Cruise Control.
Zij reed in de M1-rubriek een
percentage van 76.44% en was
veruit de beste combinatie. RV
Oud-Beijerland was ook tijdens
de voorronde in het Pinksterweekend en gisteren tijdens de

halve finale oppermachtig. Het
team bestond naast Sjanine van
der Jagt uit Roos van Schaik met
TC Choclat, Jasmien de Koeyer
met TC Take it Easy en Jessica
Buijing met W. Esther de Jeu.
In de finale begonnen de finalisten met een blanco sheet, de
resultaten van de voorronde en
halve finale telden niet meer. Op
de tweede plaats eindigden de
Hoeve Westland Ruiters (Poeldijk), de derde plaats was voor
de Poeldijkse Ruitervereniging
en de vierde plaats was voor RV
& PC ’s Gravenhof (Nootdorp).
Individueel werd de M1-klasse

Toppers Turnkring

gewonnen door Sjanine van de
Jagt met TC Cruise Control, de
M2 klasse door Carola Haars
met Allesa (65.00%), de Z1
klasse door Stephanie Kok met
Tessa (66.27%), de Z2-klasse
door Ellen Adegeest met Berlin
(63.63%) en de ZZ-klasse door
Jessica Buijing met W. Esther de
Jeu (71.05%). Het CHIO Rotterdam presenteert al 63 jaar
een hippisch programma met
spring- en dressuursport op internationaal niveau. De rubrieken waar de hippische top aan
start komt worden afgewisseld
met nationale rubrieken.

Kubbtoernooi Hoeksche Waard 2012
Oud-Beijerland

Op zaterdag 15 september
houdt KubbHW voor het
vierde jaar het Kubbtoernooi
Hoeksche Waard. Dit toernooi zal duren van 10.00 uur
tot ongeveer 17.30 uur op de
sportvelden in de Zoomwijck
in Oud-Beijerland (bij korfbalvereniging Korbatjo).
Bij kubb gooie twee teams
op een grasveld over en weer
met houten werpstokken om
houten blokken en uiteindelijk de koning van elkaar
om te gooien. Dit jaar kunnen er 24 teams meedoen.
Teams bestaan uit minstens
drie spelers. Behalve meer
ervaren zijn ook teams welkom met spelers die het spel

recreatief spelen en nog niet of
nauwelijks toernooiervaring
hebben. Het speelschema zit
zo in elkaar dat alle teams ook
na de poulefase voldoende aan
spelen toekomen en kans maken
op een prijs. Meer informatie en
de mogelijkheid om in te schrijven, vindt u op www.KubbHW.
nl. Inschrijfkosten zijn 15,- per
team. KubbHW bestaat uit een
aantal vrienden uit de Zoomwijck in Oud-Beijerland die
regelmatig onderling een potje
kubb spelen en meedoen aan
toernooien in Nederland en
België.
Bovendien wil KubbHW bijdragen aan het steeds bekender
maken van het spel kubb in Nederland.

Skeelerclub Puttershoek
Vorige week hebben zeven leden van de IJs en Skeelerclub
Puttershoek deelgenomen
aan de kampioenschappen
Regio Zuid in Breda. Het
kampioenschap ging over
een tijdrit en een rit in-line,
waarna het kampioenschapsklassement werd opgemaakt.
In de categorie kadetten was
er goud voor Larissa Vos, zilver voor Adriana Kerkstra en
André Zevenbergen.
Bij de pupillen-1 jongens veroverde Brian van Vliet goud.
Brons was er voor Kayo Vos
bij de pupillen 3 en in die
categorie werd Jarno van der
Ent vijfde. Brian Boer pakte
zilver.

Enkele van de toppers van gymnastiekvereniging De Turnkring.

Afgelopen zaterdag zijn
in sporthal ‘t Paradijs
de jaarlijkse clubkampioenschappen gehouden
van gymnastiekvereniging De Turnkring.

u Redactie
U Oud-Beijerland
Leiders Els Baartmans, Pèrnella Koenraadt, Marleen
Kuhlman en Renate van der
Kraan hebben de kinderen
hard laten werken om de oefenstof aan te leren. Er werd
zowel door jongens als meisjes meegedaan. De jongste

deelnemers waren zes jaar. De
meisjes turnden op ongelijke
brug, evenwichtsbalk balk, lange mat en sprong. De jongens
turnden op sprong, brug gelijk,
lange mat en ringen. Aan het
eind van de eerste ronde gaven
de kleuters van Jenny Molema
een demonstratie. Bij de tweede
en derde ronde liet Hélène Slingerland haar vrije oefening op
muziek zien. Aansluitend werd
er nog door de deelneemsters op
de tumblingbaan gesprongen.
Alle deelnemers kregen een
diploma en een vaantje. Aan
het eind van de dag konden de
bekers uitgedeeld worden aan
de clubkampioenen. Voor de
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selectiebeker werd er gekeken
naar de beste seizoensprestatie. De beker voor de keuze
oefenstof was voor Hélène Slingerland. Zij is zesde geworden
bij het NK derde divisie van de
beste 36 turnsters van Nederland. Voor de verplichte oefenstof van de selectie ging de beker
naar Britt Aldus. Zij was eerste
reserve voor het NK derde divisie. De beker voor niveau R3,
R2 en R1 werd gewonnen door
Caitlin Lips. Bij NTS 11 en 12
ging de beker naar Lilia Smidt.
Bij de keuze oefenstof ging de
beker naar Charilé Hollander.
Bij de jongens ging de beker
naar Noa Fernandes.

Extra ingekochte A-merk fietsen gaan nu nog goedkoper eruit...

Rotterdam

OP=OP

iedere
zondag

OUTLET-SALE

GEOPEND

Gigantische
Iedere dag nieuwe aanvoer, wij huren extra winkel en magazijnruimte in voor deze opruiming! Alles met
akties!
hoge kortingen op verzoek van alle Nederlandse fabrikanten uitsluitend via Mega Bike!

Net binnen! 26" Omafietsen wit en zwart
Met 3 of 6 versnellingen en inclusief mandje.
Normaal 499,- NU 199,tot

60%KORTING

De leukste KINDERfietsen. Heel veel TRENDY fietsen in EXCLUSIEVE merkfietsen.
Meer dan
Normaal 599,- Vrachtwagens vol.
world SUPERkleuren.
3000 stuks! mega
NU al voor
Bijvoorbeeld 20 inch

Roze omafiets
Normaal 249,- NU

en nog véle andere modellen

99,-

299,-

In vele leuke kleuren!
Ook heel veel trendy opa
en transportfietsen met
voordragers, etc. NU v.a.
Kwaliteit voor 'n lage prijs!

169,-

mobility store
In onze exclusieve mobility store vindt u
een enorme keuze aan elektrische fietsen en
vouwfietsen van uitsluitend bewezen A-merken
en exclusieve ATB-afdeling met Shimano en
BBB accessoires.

Puch Crunch wit en zwart en Elle 2012
Glossy Puch transportfiets maar zéér Retro, met en zonder
versnellingen, goedgekeurd slot,
lichtgewicht alu frame,
batterijverlichting, sterke LIMITED
EDITION
wielen met superstoere
banden! Breed stuur!
Comfortabel rijplezier!

NIEUW in ROTTERDAM!

powered by Mega Bike

enorme partij ingekocht!

Echte merk omafietsen.
Omafietsen

Alles moet weg!
Nu fietsen
tegen brandprijzen!

GRATIS! Bij aankoop van een elektrische fiets
grote gereedschapskoffer t.w.v. 299,-!

Merkfietsen
Normaal tot 1099,NU al voor

499,-

Bij aankoop van 2 elektrische fietsen
complete 1100!-delige gereedschapskar
t.w.v. 899,- CADEAU!

De grootste fietsboulevard van Nederland aan het Oostplein!

4 Verkoopafdelingen
• Enorme Megastore met alle soorten normale hippe en trendy ﬁetsen
• Compleet vernieuwde exclusieve mobility store voor elektrische ﬁetsen,
vouwﬁetsen en exclusieve atb afdeling met Shimano en bbb accessoires.
• Enorme kidsafdeling met een keuze van meer dan 1000 kinderﬁetsen
• Outlet, gebruikte ﬁetsen en lakschade afdeling

Ook gevestigd in Den Haag en Antwerpen

nabij Tropicana, Havenziekenhuis en Kubuswoningen. Nabij metro, ruime parkeergelegenheid!

Kijk op onze website voor meer info

Vrijdag
koopavond.

www.megabike.nl

12033

Rotterdam XXL Mega Store - Burg. van Walsumweg 2

Iedere
zondag open!

