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Jawel het seizoen is alweer voorbij.
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Of we de verslagen weer in willen leveren. Huh nu al?
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Voor Grijpskerke een gedenkwaardig seizoen. Na tientallen jaren mogen we volgend jaar weer ere-klas rijden.
Maar laten we bij het begin beginnen.
In mei reden we onze 1e klassementswedstrijd. Ronald stak 28 ringen en werd dagwinnaar, ook won hij de 1e beker.
Pieter Geertse stak 25 ringen en werd daarmee 2e. Evelien Cevaal was de verassende winnares van de pollepel. De
versieringsprijs was voor Stephanie Dekker. Ook hadden we 2 jeugdige debutanten, Janita Verhage en Amber de
Ridder.
Grijpskerke 1 ging naar Aagtekerke voor de 1e klas. Dit werd een historische dag. Ze werden reservekampioen en
promoveerden daarmee naar de ere-klas. Ronald stak 29 ringen Edward 23 en Pieter Geertse 25. Ronald werd ook
nog persoonlijk reserve kampioen.
Grijpskerke 2 vertrok een week later met goede moed naar Gapinge voor de 2e klas. Helaas liep niet alles als
gehoopt. Pieter Dingemanse stak 23 ringen Bianca 17 en Piet Dekker 16. Ze werden daarmee laatste en
degradeerden naar de 3e klas.
In juni reden we een koppelwedstrijd. Ronald en Franciska werden dagwinnaar. Ronald won de 1e beker, en weer
hadden we een verassende pollepel winnaar nl. Peter Dekker. Andrea Brouwer won de versieringsprijs.
In juli hadden we de sjezenwedstrijd. De zegetocht van Adrie Buijs begon deze dag. Hij won met Jessica Wisse de 1e
beker na een kamp met Pieter en Elsbeth Dingemanse. Johan Faasse en Laura van de Rest wonnen de 3 e beker. Piet
en Stephanie Dekker wonnen de prijs voor de mooiste combinatie.
Bij de 4e klas reden de mannen van Grijpskerke 3 mooi bovenaan mee wat resulteerde in een 4e plaats. Warner 24
Peter Dekker 24 en Wim Brouwer 13 ringen.
September was de 2e klassementswedstrijd met wederom een nieuw jeugdlid, Leandra de Klerk. Dagwinnaar werd
Ronald met 28 ringen. Bianca werd 2e met 26 ringen, zij won tevens de 1e beker. Ronald won de pollepel en
Stephanie de versieringsprijs. Ook hadden we nog 2 jubilarissen. Pauline had haar 25 jarig jubileum en Hans Geertse
zijn 50 jarig jubileum.
Bij de grote sjezenwedstrijd reden er 2 koppels mee van de GRV. Harry Schout en Bianca Poppe staken 64 ringen en
Pieter en Elsbeth Dingemanse 58 ringen.
Verder deden we ook nog aan verschillende demo’s en grote wedstrijden mee natuurlijk. Dit alles met veel plezier en
verschillende resultaten.
Het Zeeuws Kampioenschap ringlopen werd wederom gewonnen door een inwoner van Grijpskerke. Quinto Francke
won deze wedstrijd en Teun Dingemanse werd 2e.
Rest mij nog iedereen te bedanken die dit jaar weer tot een succes heeft gebracht. Verder wens ik iedereen namens
de GRV een goed en gezond 2014.
Miranda Sturm.

