Seizoen 2012 is alweer voorbij. Het lijkt elk jaar sneller te gaan, maar het is weer tijd voor de
jaarverslagen.
Mei was weer onze eerste klassementswedstrijd. Na 30 beurten was het dag klassement voor Ronald
Geertse met alle 30 ringen. Erik Francke werd 2e met 26 ringen. Ronald won ook de 1e beker. Edward
Dingemanse won de pollepel. De versieringsprijs was voor Stephanie Dekker.
Grijpskerke1 kon het in de 1e klas net redden om er in te blijven. Ze staken samen 66 ringen. Ronald
Geertse 24, Edward Dingemanse 23 en Harry Schout 19. Ze werden 11e.
Grijpskerke2 deed het beter in de 2e klas. Zij staken 69 ringen en werden daarmee 8e. Pieter Geertse
23, Bianca Poppe 24 en Erik Francke 22.
In juni was het tijd voor onze jubileumwedstrijd. We bestonden 40 jaar. Leden en oud-leden reden
een koppelwedstrijd in ludieke kleding. Dag winnaars werden Pieter Geertse en Emma v/d Broeke, zij
wonnen ook de pollepels. We hadden ook een jubileumring, 3 ringen naast elkaar in een speciale
bus. Winnaars van die prijs werden Pieter Dingemanse en Jan Geldof. De leukste uitdossing waren de
Hippies, Franciska v/d Broeke, Andrea Brouwer en Manjeska Schipper.
In juli kwamen er 13 sjezen over de Kerkring. Nadat Ilana Poppe en Wim Geldof de hele wedstrijd aan
kop hadden gereden, miste Ilana in de laatste beurt alle ringen. Hiermee werden Elsbeth en Pieter
Dingemanse winnaar van de 1e beker. Miranda Sturm en Jan Geldof wonnen de kamp om de 2e en 3e
beker van Ilana Poppe en Wim Geldof. De mooiste combinatie was van Piet en Stephanie Dekker.
In Vlissingen kwam Grijpskerke met 2 drietallen naar de 4e klas. Piet dekker reed de sterren van de
hemel. Hij werd persoonlijk kampioen met 26 ringen na een kamp. Grijpskerke3 stak 60 ringen er
werden daarmee 6e. Warner Kamphof 19, Rene Wisse 15 en Piet Dekker26. Grijpskerke4 werd 11e
met 51 ringen. Peter Dekker 16, Wim Brouwer 17 en Miranda Sturm 18.
September was de laatste wedstrijd van ons seizoen. Pieter Geertse had goede kans om dag winnaar
te worden, 29 v/d 29 ringen en Ronald met 1 misser. Maar de spanning was te groot want Pieter liet
de laatste ring hangen. Na een kamp tussen de neven Pieter en Ronald bleek Ronald de sterkste, hij
won het dag klassement. Pieter werd daarmee 2e. Ronald won eveneens de pollepel en de 1e beker.
Het versieringsklassement was weer voor Stephanie Dekker.
We hadden ook nog wat jubilea, Bianca Poppe 25 jaar en Hans Geertse reed zijn 100e GRV-wedstrijd.
Piet Schout nam afscheid als ringoppasser.
Bij het Zeeuws Kampioenschap ringlopen waren de broertjes Dingemanse weer zeer sterk. Teun
werd kampioen en Joost werd 2e.
Verder deden we ook nog me met diverse ZRV-wedstrijden. Bianca Poppe werd 3e in het
versieringsklassement ruiter en paard bij de 1e folk. Edward Dingemanse won de 4e beker in
Vlissingen. In IJzendijke staken Edward en Ronald alle ringen en won Ronald de 1e beker en Edward
de 3e. In Goedereede won Ronald de 1e beker en de pollepel.
Rest mij nog iedereen die dit jaar weer tot een succes gemaakt hebben, te bedanken en voor 2013
veel geluk en gezondheid te wensen.

