
14e Koningshof trimloop stormachtig in diverse opzichten. 
 
Op 14 september jl. heeft de werkgroep sport&spel van de bewonersvereniging 
Koningshof de KONINGSHOF trimloop weer tot een goed einde weten te brengen. 
Dit ondanks het feit dat zich op het laatst nog enkele problemen voordeden. 
Wat te denken van het leegrijden van het baggerdepot aan de Zuidweg inde laatste 
dagen voor de trimloop. 
 
Dit zou volgens de aankondigingen in de Telstar plaats hebben tot 10 september, 
maar voor ons onduidelijke redenen ging dit door tot een uur voor de start van de 
trimloop. 
 
Hierdoor moesten de lopers een extra hindernis nemen in de vorm van ijzeren 
rijplaten op de Zuidweg, welke gelukkig wel droog waren tijdens de loop. 
Verder waren er in de laatste weken nog een groot aantal vrijwilligers die zich 
afmelden, wat nog een behoorlijke druk op de organisatie lag. 
 
Waarschijnlijk door de weersvoorspellingen en het regenachtige weer in de middag 
voor de trimloop, was de opkomst dit jaar nogal teleurstellend. 
Het weer was tijdens de trimloop echter opgeknapt. Voor de lopers waaide er wel 
een harde wind, maar de regen liet zich pas weer gelden toen de laatste 
dranghekken door de laatste vrijwilligers van het parcours verwijderd werden. 
 
De trimloop op zich verliep verder zeer voorspoedig, waarbij weer enkele 
parcoursrecords verbroken werden. 
 
Wat te denken van de kinderloop, waarbij een 30-tal kinderen tot 12 jaar van start 
gingen voor hen eigen kilometer. Deze afstand werd glansrijk gewonnen door de net 
11 jarige Wendy Bijsterveld, die haar eigen record van vorig jaar maar liefst 15 
seconden scherper stelde tot 3min44. Hiermee bleef zij evenals vorig jaar de 10 
jarige Rens Bazuin enkele seconden voor. Beide winnaars kregen een cadeaubon 
uitgereikt, welke beschikbaar was gesteld door kantoorboekhandel Van Atten. 
Tevens ontvingen alle kinderen nog een verrassingszakje, hetgeen door Profile 
Verbakel was geregeld.  
 
Hierna was het tijd voor het grote mensen werk, waarbij alle afstanden tegelijk 
werden weggeschoten, en er nu behalve een heren en dames winnaar ook nog voor 
de snelste veteranen een aparte prijs klaar lag, welke beschikbaar waren gesteld 
door Reinders Sport. 
 
De eerste die we op de 3,3 km zagen finishen was veteraan Tom vd Meer (14m10), 
op de huid gezeten door de jeugd, te weten de 13 jarige Deamy de Haas(14m15) en 
wederom Wendy Bijsterveld(14m21). Zij zetten hiermee als jeugd een prachtige 
prestatie neer, hetgeen nog wat belooft voor de toekomst. Bij de dames veteranen 
was er nog een eerste prijs voor Yvette Mol. 



 
Hierna zagen we de 6.6 km binnenkomen, welke verrassend gewonnen werd door 
Marieke van Loon. Zij zette haar eigen parcoursrecord voor de dames maar liefst 1,5 
minuut scherper tot 27m48, waarbij zij tevens revanche haalde voor vorig jaar toen zij 
nipt geklopt werd. 
Zij werd op ruime afstand gevolgd door de veteraanwinnaar Eric van Broekhoven, 
junior Bram Over (13jr) en veterane dame Annie vd Meer. 
 
Tenslotte kwamen nog de lopers van de langste afstand over de meet, waarbij 
wederom de jeugd bewees zeer snel te zijn. 
Jorrit Pels, die vorig jaar op deze afstand nog derde werd, was dit jaar iedereen te 
snel af in de mooie tijd van 35m11, waarmee hij ruim een minuut sneller was dan 
vorig jaar. 
 
Winnaar bij de veteranen was dit jaar wederom Frans vd Meer, die blijkbaar veel last 
van de wind gehad had, want vorig jaar was hij als algemeenwinnaar een kleine 
3minuten sneller dan zijn huidige 37m51. Tenslotte nam ook Riet vd Ende nog 
revanche voor haar tweede plaats van vorig jaar door een afgetekende overwinning 
bij de dames in 48m13. 
 
Na afloop ontvingen alle deelnemers nog een herinnering aan deze loop, wederom 
beschikbaar gesteld door Profile Verbakel.  
Verder zijn wij nog onze dank verschuldigd aan tuinderij van Dijk, sportcafé "Het 
Baken" en accountantskantoor Bloemendaal en Ruygrok voor hen verregaande 
medewerking en sponsoring. 
Tenslotte willen wij bij dezen als organisatie alle vrijwilligers bedanken voor hen 
geboden inzet. Mede dankzij hen kunnen wij weer terugzien op een geslaagde 
trimloop. 
 
Wij hopen dan ook een ieder, ook degene die dit jaar overgeslagen heeft, volgend 
jaar opnieuw te mogen begroeten op onze vaste Koningshof trimloopdag, te 
weten de 2e dinsdag in september (13 september 2005), waarbij wij graag zien dat 
u wederom anderen enthousiast wilt maken voor onze Koningshof trimloop. 


