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Het ringrijders seizoen van 2014 zit er weer op,tijd voor het jaarverslag van de G.R.V.
Grijpskerke mocht weer eens na jaren een Ere-Klas wedstrijd organiseren. Het drietal van
Grijpskerke 1 deed het lang zo slecht niet en mogen het volgend jaar weer in deze klasse gaan
proberen. Ronald Geertse stak 29 ringen,Edward Dingemanse 28 ringen en Pieter Geertse
nam 24 ringen mee en daarmee eindigde ze op de 8ste plaats. De Derde klas in Meliskerke,
was voor Harry Schout een zeer succesvolle dag,hij nam 28 ringen mee en werd persoonlijk
reserve kampioen. Erik Francke had 21 ringen en Bianca Poppe 14 ringen, hiermee eindigde
ze op de 10de plaats. Voor Vlissingen hadden we 2 drietallen Grijpskerke 3 ;Perry Boogaard
(15),Piet Dekker (19) en Warner Kamphof (19).En in Grijpskerke 4 ; Stephanie Dekker (19),
Peter Dekker (21) en Miranda Sturm(9)(uitgevallen)
De eerste wedstrijd voor de jeugd was op Ritthem en daar deden voor Grieps mee; Stephanie
Dekker(23), Ivanna Kleijn(16), Janita Verhage (12) en Amber de Ridder(9).
Bij onze eerste wedstrijd in mei kwamen onze winterjassen goed van pas. Ronald Geertse
won deze dag (voor de 50ste keer)met 29 v/d 30 ringen, hij nam ook de Gouwe Gheit beker en
de van Beers trofee mee naar huis. Stephanie Dekker had het mooist versierde paard. En de
nestor van onze vereniging Hans Geertse nam de pollepel mee. We hadden deze dag ook een
debutante, Jessica Wisse. In juni reden we een koppel wedstrijd en deze werd gewonnen
door Perry Boogaard (18) en Jessica Wisse(22) met 40 van de 50 te steken ringen. Tweede
werden Ronald Geertse(24) en Janita Verhage(13). Wederom hadden we deze dag 2
jeugdleden erbij; Joost Dingemanse en Romy Dekker. Op 26 juli hadden we weer ons
jaarlijkse sjezen festijn. De winnaars van die avond waren Ilana Poppe en Wim Geldof met 91
v/d 93 ringen te steken. Op de tweede plaats eindigde Jessica Wisse en Adrie Buys met 90
ringen en de derde plaats was voor Erik en Carin Francke met 89 ringen. Piet en Kathinka
Dekker namen de versieringsprijs mee naar huis. Onze laatste klassementswedstrijd in
september had een verassende winnaar. Harry Schout wist Pieter Geertse en Ronald Geertse
de baas te blijven, ze hadden alle drie 29 v/d 30 ringen. De mooie pollepel was ook een prooi
voor Harry. En Edward Dingemanse nam de eerste beker mee. Voor ons jeugdlid,Jessica
Wisse was het ook een top dag,zij won de 6de beker,jeugdbeker,damesprijs en de 1ste prijs
voor de versiering. En ook op onze laatste wedstrijd hadden we een debutant, Wilko Francke.
Bij de grote wedstrijden was Ronald Geertse ook weer in vorm ,in Vlissingen won hij de 4de
beker en in Middelburg mocht hij een bekertje hoger meenemen. Het open kampioenschap in
Westkapelle schreef hij ook op zijn naam. Bij de demonstraties deed Grijpskerke ook leuk
mee,Ronald mocht zich winnaar noemen in Bergambacht.
Teun Dingemanse deed bij het ZK ringlopen voor zichzelf en Grijpskerke weer goede
zaken,want hij werd kampioen.
Bij het sjezen rijden in Oostkapelle hadden wij maar twee combinaties die daar naar toe
gingen, Elsbeth en Pieter Dingemanse en Harry Schout en Bianca Poppe.
De G.R.V . wil al haar leden, helpers, supporters en sponsors ,voor wederom een goed jaar
bedanken. En we wensen iedereen een gezellig 2015 toe. Groetjes; Bianca Poppe
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