Ruiberke Record Boek
Wat
Bal hooghouden

Record
12 Keer

Wie
Daniël van de Schoor

Pingpongballetje
hooghouden

354 Keer

Richard Hahnraths

Ver springen
Ringhangen Jongens

t Ruibeke
Richard Hahnraths

Rondjes rennen

1 meter
2 minuut en
15 seconden
1 minuut en
30 seconden
8 1/4 rondje

waterballon gooien

1 meter

t Ruibeke en 't
Ruiberinneke

Hoepel om arm

71 keer

Anouk Pörteners

Tennisbal overgooien

13 meter

Daniël van de Schoor en
Richard Hahnraths

Bal overgooien

61 keer

Anouk Pörteners en
Guido

Ringhangen Meisjes

Stand per 11-10-2014

Datum
Omschrijving
28-6-2014 Het aantal keren dat de bal wordt hooggehouden
zonder de grond te raken. Handen mogen niet gebruikt
worden, alleen voet, knie, borst of hoofd
28-6-2014 Hoe vaak laat je in twee minuten een pingpongballetje
stuiteren op een pingpongbetje. Als het balletje valt
wordt weer bij nul begonnen.
1-7-2014 Hoe ver kun jij springen
11-10-2014 Hoe lang kun jij aan de ringen blijven hangen

Lieke Kreuwels

11-10-2014 Hoe lang kun jij aan de ringen blijven hangen

Richard Hahnraths

11-10-2014 Hoeveel rondjes kun jij om de speel tuin rennen in 5
minuten
1-7-2014 Waterballon overgooien, zonder dat deze de grond
raakt. Bij 2 meter beginnen en steeds 1 meter verder.
Naar voren lopen om te vangen mag niet.
28-6-2014 Hoe vaak kun je binnen 2 minuten de hoepel om je arm
laten draaien. Als de hoepel valt wordt weer bij 0
begonnen.
28-6-2014 Bal overgooien, zonder dat deze de grond raakt. Bij 2
meter beginnen en steeds 1 meter verder. Naar voren
lopen om te vangen mag niet.
28-6-2014 Hoe vaak kun je een bal in 1 minuut overgooien, zonder
dat deze de grond raakt.

Op 1 been staan

1 uur en 28
minuten

Sterre de Wit en Richard
Hahnraths

Touwtje springen

74 keer

Gwenda Hahnraths

Wip hangen

28 minuten
en 4
seconden
5 keer

Laura Eummelen

200 keer
13 minuten
en 7
seconden

Evik de Wit
Evik de Wit

Optrekken

Radslagen
Super Nova Lopen

Jeroen Langenveld

11-10-2014 Wie kan het langste op 1 been staan. Er mag niet
geleund worden en iet van been gewisseld worden.
28-6-2014 Hoe vaak spring jij over het touw, dat door twee
anderen rond gedraaid wordt.
28-6-2014 Het langste over de wip blijven hengen zonder de
grond te raken
11-10-2014 Met gestrekte armen hangen aan de ringen en dan
omhoogtrekken tot je kin boven de ringen is. Daarna
weer terug in gestrekte houding.
10-11-2014 Aantal radslagen achter elkaar gemaakt
10-11-2014 Lopen over de supernova, zonder dat deze stil komt te
staan

