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Dit gaf moed voor de klassewedstrijd in Biggekerke.
Grijpskerke 1 werd 4e met 79 ringen. Ronald stak 28 ringen, Edward 26 en Pieter
Dingemanse 25.
De week erna met Grijpskerke 2 naar Domburg waar Erik Francke 23 ringen stak, Pieter
Geertse 24 en Bianca Clarisse 25. Ze werden hiermee 8e na een kamp met Aagtekerke.
De 3e klas was op Westkapelle waar Grjpskerke 3 toch echt zijn best heeft gedaan, maar
helaas degradeerden zij naar de 4e klas. Warner Kamphof stak 21 ringen Rene Wisse 18 en
Hans Geertse 13.
Grijpskerke 4 ging naar Vlissingen.
Ze deden wat ze konden, maar bovenin meedraaien deden ze alleen de eerste twee beurten
met 6 v/d 6. Aan het eind van de dag hadden Miranda Sturm 19 ringen, Evelein Cevaal 16
en Wim Brouwer 21 ringen gestoken. Het was wel heel gezellig.
17 juni was onze middag/avond wedstrijd voor ons allen een la-la wedstrijd. Ronald Geertse
won met 25 v/d 25 ringen, het dagklassement, 1e beker en de pollepel. Pieter Dingemanse
won de puntenkoers en werd 2e met 23 ringen. De versieringsprijs was voor Jessie Francke.
23 juli hadden we onze sjezenwedstrijd. Na jaren van een groot aantal sjezen waren het er
dit jaar wat minder nl.13. Miranda Sturm en Jan Geldof werden winnaar met 79 v/d 84
ringen. Bianca Clarisse en Jan Maranus werden 2e met 77 ringen. De mooiste combinatie
was van Stephanie en Piet Dekker.
25 juli was het Zeeuws kampioenschap ringlopen en net als vorig jaar kwam de winnaar uit
Grijpskerke. Teun Dingemanse wist iedereen te verslaan, en werd Zeeuws kampioen 2011.
3 september onze 2e klassementswedstrijd kende geen verrassende winnaar, want ook deze
keer won Ronald het dagklassement en de pollepel met 29 v/d 30. Pieter Geertse werd 2e
met 27 ringen en Edward Dingemanse won de 1e beker.
Edward werd deze dag ook nog in het zonnetje gezet vanwege zijn 25jarig jubileum.
En dan hadden we natuurlijk ook nog het Zeeuws kampioenschap sjezenrijden op
Grijpskerke. Hier deden ook verschillende GRV leden mee. Elsbeth en Pieter hadden 65
ringen, Bianca en Harry 61, Francisca en Paul 59 en Warner en Marissa 53 ringen. Afgezien
van het weer vonden wij het een geslaagde dag en weer een feest om het te mogen
organiseren.
Namens de GRV wil ik iedereen bedanken die ons op wat voor manier ook geholpen heeft
om dit jaar weer tot een goed jaar te maken. Verder wens ik iedereen een goed en gezond
2012 toe.
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14 mei was onze eerste klassementswedstrijd. Ronald Geertse was zichtbaar goed de winter
doorgekomen want hij stak 30 v/d 30 ringen. Hij werd winnaar van de dag en van de pollepel.
Edward werd 2e met 29 ringen en won de 1e beker.Pieter Dingemanse won de
versieringsprijs.
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Zo het ringrijseizoen zit er weer op, dus tijd voor de verslagen.

Met vriendelijke groeten Miranda Sturm
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Secretariaat:
M Sturm
Jacob Catsstraat 1
4364 AL Grijpskerke
Tel: 0118-593142
E-mail: haenmi @ zeelandnet.nl
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