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Simon de Pagter wint voor de 3e keer ringrijden te Koudekerke.

Met 42 deelnemers verdeeld over 2 banen, reed de KRV haar 3e dorpswedstrijd van dit seizoen. De 
winnaar van deze dag is, net als tijdens de pinksterwedstrijd en de wedstrijd op Camping Duinzicht, 
Simon de Pagter. Hij stak als enige 28 van de 30 ringen en wist daarmee Arjan Bosgra en David van 
de Voorde voor te blijven.
De eeste beker ging echter niet mee naar Hoogelande, want die werd gewonnen door Piet Jan 
Reijnierse. Simon won de 2e beker en Arjan Bosgra de 3e beker.
In de kleine finale werd de eerste beker gewonnen door de voor het allereerst meerijdende Roos 
Leer. 

Met 19 deelnemers begonnen we de pollepelkamp, waarbij Lizzy van Tatenhove als winnaar uit de 
bus kwam, zij wist als enige de 14mm ring te steken.

Omdat er in 2 banen gereden werd, was er wat tijd over om per baan een kampje te organiseren. 
Alle rijders probeerden de 26 mm ring te steken en er waren 14 deelnemers die dat lukte. Deze 
deelnemers kampten verder op de 20 en 14mm ring. In baan 1 won Piet-Jan Reijnierse deze kamp, 
in baan 2 was dit Nick Meijers. Beiden staken hiervoor de 14m ring.

De zes oudste rijders streden ook in een kamp, waarbij Elly Simonse de winnaar werd, voor David 
van de Voorde die 2e werd en Adri Reijnierse die 3e werd.

De versieringsprijzen gingen naar Jasmijn van de Voorde en Jasmijn Serier bij de trekpaarden. De 
mooist versierde paarden van de overige rassen waren van Stephanie de Jonge en Britt van der 
Laan.

Tijdens deze zonnige dag werden op het dorpsplein in Koudekerke een aantal jubilarissen 
gehuldigd. Adrie Reijnierse, Piet Wielemaker en Bart Brassser Wzn kregen een speldje omdat ze 50 
jaar lid zijn van de vereniging. Tanny de Pagter, Elly Simonse, Piet-Jan Reijnierse en Leo Bosgra 
zijn 40 jaar lid en kregen hiervoor een mooie bos bloemen en een lekkere fles wijn. Jan Kees de 
Visser is 25 jaar lid en ook hij ontving hiervoor een speldje. 


