Jaarverslag 2008.
De wind giert door de schoorsteen en de regen klettert tegen de ramen,
tijd voor de jaarverslagen. Dit was een jaar met verschillende
hoogtepunten.
Het begon met onze eigen wedstrijd in mei waar Ronald Geertse alle
prijzen weer weg kaapte, hij stak 30 van de 30 ringen, won de 1e beker
en de pollepel.
Daarna kwam de klasse wedstrijden.
Grijpskerke 1 ging met hoge verwachtingen naar Veere voor de 1e klas, Ronald Geertse stak 30
ringen, Pieter Dingemanse 24 en Edward Dingemanse 20, ze werden 9e en Ronald persoonlijk
kampioen.
Grijpskerke 2 kwam in de 2e klas niet verder dan de 11e plaats net genoeg om er in te blijven, Harry
Schout 24 ringen, Pieter Geertse 20 en Arjan Francke 17.
Grijpskerke 3 bleef lekker op Grieps en vielen net buiten de boot voor promotie, Erik Francke en
Peter Dekker staken 25 ringen en René Wisse 20, ze werden knap 3e.
Grijpskerke 4 ging naar Vlissingen, maar meer voor de gezelligheid dan voor promotiekansen, ze
werden 14e, Miranda Sturm 12 ringen, Bianca Clarisse 21 en Jessie Francke 15.
Vrijdag 20 juni reden we onze middag/avond wedstrijd waar Ronald 29 van de 30 ringen meenam en
de 1e beker. Peter Dekker was verrassend winnaar van de pollepel. De sjezenwedstrijd was goed
bezet met 20 sjezenparen. Erik en Carin Francke staken 68 van de 72 ringen en werden daarmee
winnaar. Anita Dingemanse en Piet Brasser werden winnaar van de kamp om de 2e plaats met 65
gestoken ringen en Pieter en Elsbeth Dingemanse werden daarmee 3e.
In september zou alles anders zijn want Ronald Geertse en Pieter Dingemanse zouden niet mee
rijden, de grote vraag was, wie zou de winnaar worden. De hele dag bleef het spannend, maar in de
laatste beurt viel de beslissing, Pieter Geertse werd dag winnaar nadat Edward Dingemanse zijn
laatste ring miste. Pieter stak 25 van de 30 ringen en won de 1e beker. Piet Dekker won de pollepel
met een fles bramen. We hadden een jubilaris, Wim Francke reed voor de 25e keer mee..
In Ritthem deden ook weer 2 combinaties mee met de grote sjezenwedstrijd te weten; Harry Schout
en Bianca Clarisse en Pieter en Elsbeth Dingemanse. Zij lieten zien dat meedoen belangrijker is als
winnen.
Ook deed Grijpskerke weer mee met grote wedstrijden, Ronald won in Westkapelle de WES
wedstrijd en nam de 1e beker mee. Dit kunstje herhaalde hij in Vlissingen door ook daar de 1e beker
te winnen.
Ook hadden we het weer naar onze zin op verschillende demonstraties, Edward werd 3e in Putten en
Ronald in Nisse. Dit waren weer de prestaties van een mooi ringrij jaar, hierbij willen we weer
iedereen bedankt voor de medewerking en inzet. We wensen iedereen een goed en gezond 2009
toe..

