Opnieuw een fantastisch seizoen voor de
GRIPOPVERKOOP.NL
marathonschaatsploeg.

In 2005 werd GRIPOPVERKOOP.NL op initiatief van ondernemer Geert-Auke Westra
hoofdsponsor van een eigen marathonschaatsploeg. Een succesvolle schaatsploeg, die
keer op keer op alle fronten de strijd met de gevestigde ploegen aangaat met de wil en de
passie om te winnen.

De GRIPOPVERKOOP.NL marathonschaatsploeg.

Vlnr:
Geert-Auke Westra, Anne Hooisma, Klaas van der Kooy, Siebe de Vries, Ceel Klompe,
Hendrika Noppert, Rinze Wassenaar, Theo Dalstra en Alex van Marrum.

Het afgelopen seizoen was het succesvolste seizoen ooit. En ook de verwachtingen voor
het komende seizoen zijn weer hooggespannen. In de zomer wordt tijdens
trainingskampen, centrale trainingen en hoogtestages hard getraind in de aanloop naar het
nieuwe seizoen. Technisch en conditioneel is de ploeg opnieuw beter geworden en de
combinatie van aanvalsdrift, sprinttalent en ploegenspel gaat van het komend seizoen
ongetwijfeld weer een succes maken.

Geert-Auke Westra
Hoofdsponsor en teamcaptain van
de GRIPOPVERKOOP.NL marathon
schaatsploeg: “Alleen de eerste
plaats telt, dat geldt voor ons zowel
in het bedrijfsleven als in de sport.
We zullen er weer alles aan doen om
ook deze winter te verrassen. Als
ploeg hebben we dit jaar extra op de
start getraind om vanaf het begin de
wedstrijden te domineren. Daarnaast
is onze ‘trein’ een begrip in het
peloton. Eenmaal op stoom
denderen wij door en zijn wij
onverslaanbaar. De concurrentie is
gewaarschuwd”, aldus Geert-Auke
Westra.

De ‘trein’ dendert door.
Iedere wedstrijd opnieuw
aan kop, niet in te halen en
dit tot grote frustraties van
concurrerende ploegen.

Siebe de Vries
Zijn sublieme techniek
en het snelle ijs van
Thialf zijn voor de
concurrerende ploegen
een dodelijke combinatie
en maken hem de
gedoodverfde favoriet bij
de wedstrijden op zijn
thuisbaan.

De absolute heerser van het seizoen in actie.

Theo Dalstra
Het oermens van de ploeg: Zowel als wielrenner en schaatser getalenteerd en sportman in
hart en nieren. De diesel van de ploeg, die doorgaat waar anderen stoppen. Is van plan om
ook het komend jaar te heersen en zijn wil aan het peloton op te leggen.

