
Uitslagen Koningshof trimloop

De laatste zwoele zomeravond van dit jaar bleek bestemd voor de Koningshof trimloop.
Op dinsdagavond 13 september j.l. werd onder een gunstig gesternte de 15e jaarlijkse 
Koningshof trimloop gelopen. 
Om 18.45 ging de loop van start met de 1 km voor de kinderen.
Hierbij bleek dat er een nieuwe generatie van de loop familie vd Helm is opgestaan.
Deze loop werd namelijk bij de jongens gewonnen door de 10 jarige Daan vd Helm, waarmee 
hij trad in de voetsporen van zijn vader Leo.
Bij de meisjes ging de winst naar de 11 jarige Stefanie van Wijk net voor Sara vd Meer.
Voor zowel de snelste jongen als het snelste meisje was een cadeaubon de beloning. Verder 
ontvingen alle jonge deelnemers enkele lekkernijen, welke door Profile Verbakel waren 
verzorgd.
Hierna was het tijd voor de ouderen, die één of meer rondes van 3.3 rond de plas van Buijsen 
gingen afleggen. Hierbij was voor alle 3 de afstanden een onderverdeling naar dames en heren 
en veteranen dames(35+) en veteranen heren(40+). 
Op de 3.3 km bleek veteraan Ton de Bruin nog te sterk voor de aanstormende jeugd.
Deze jeugd werd bij de heren aangevoerd door wederom een telg uit de vd Helm stal, te weten 
de 12 jarige Thijs en bij de dames door leeftijdgenote Wendy Bijsterveld, die hiermee haar 
prestatie van vorig jaar evenaarde en alle andere dames en heren ver achter zich liet.
Op de tussenafstand van 6.6 km bleek wederom een veteraan de snelste loper te zijn, te weten 
Jan Koornneef voor Jerry de Vries.  
Bij de dames ging de winst evenals vorig jaar naar veterane Annie vd Meer, die haar tijd van 
vorig jaar met ruim twee minuten wist te verbeteren, tot 29.20. Hiermee bleef zij alle overige 
dames ruim voor.
Op de langste afstand van de avond nam de jeugd weer het initiatief.
Jorrit Pels evenaarde het parcoursrecord van 34.00 en was dit jaar ruim een minuut sneller dan 
zijn winnende tijd van vorig jaar. Daar hij dus zijn tijden steeds scherper weet te stellen, gaan 
we er vanuit dat het record komend jaar sneuvelt. Knap tweede werd eveneens een ‘oude’ 
bekende te weten Cor Hoebeke.
Bij de dames was het Nicole Rensen, die met de eer ging strijken op de lange afstand.
Veterane Riet vd Enden wist voor het derde jaar op rij haar categorie te winnen.
Alle categorie winnaars werden in sportcafé "Het Baken voorzien van een prijs.
Verder zijn wij ook dit jaar weer onze dank verschuldigd aan tuinderij van Dijk, sportcafé 
"Het Baken", Sporthuis Reinders, Profile Verbakel en accountantskantoor Bloemendaal & 
Ruigrok voor hen verregaande medewerking en sponsoring.
Tenslotte willen wij bij dezen als organisatie alle vrijwilligers bedanken voor de 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 Koningshof trimloop, waarbij wij graag zien dat u 
wederom anderen enthousiast wilt maken voor onze Koningshof trimloop.

De complete uitslag inclusief een uitgebreid foto verslag is terug te vinden op  www.wijk-
koningshof.nl


