
Koningsloop 2018 
 
        door Rinus Jeroense 
 
PRINSES: Tinka Fokke   PRINS: Siegert Baartmans 
 
Dat waren de eerste lopers die als meisje en jongen bij de Prins- en Prinsessloop 
over de streep kwamen. Siegert won voor de 2e achtervolgende maal. 
Er waren bij de jeugd veel deelnemers. Een verrassing voor de organisatie, die zelfs 
de “noodvoorziening” voor de medailles uit de tas moest halen. 
Na de “starttune” van speaker Jan Lievens en het startschot gelost door Paul Schut, 
voorzitter van de Oranjevereniging Halsteren, ging de jeugd er als een speer 
vandoor. Jan, die niet snel genoeg weg kon komen, liep voor Siegert nog “een 
beetje” in de weg maar dit belette hem niet om na 1 kilometer als eerste over de 
finish te stuiven. En het was Tinka die bij de meisjes de 1e plaats pakte. 
Meisjes: 1e Tinka Fokke 3.50 min  Jongens: 1e Siegert Baartmans 3.35 min 
  2e Georgina Blane 3.58 min  2e Dyero IJzermans   3.36 min 
  3e Lorijn Kessels 4.08 min  3e Bjarne Maas          3.40 min 
De jeugd kreeg allemaal een medaille omgehangen en de eerste 3 van de meisjes 
en jongens werden op het podium gehuldigd met een standaardje en een kroontje. 
 
Daarna gingen de 5 en 10 km lopers van start. De omstandigheden waren prima. 
Bij de 5km was Anouk Kerstens de sterkste, gevolgd door Dianne van Eekelen op de 
2e plaats. Als 3e finishte Anja Bartels.  
Bij de mannen was Robin Jonkers de favoriet voor de overwinning. Hij maakte dit ook 
waar. Als 2e eindigde Axel Linders en Jan Julius van Dijke werd 3e. 
Dames: 1e Anouk Kerstens 20.23 min. Heren:1e Robin Jonkers 18.54 min. 
 
De talentvolle Peer Voesenek van Running Breda liet gelijk na de start blijken wie de 
sterkste was op de 10 km. Op de 2e plaats eindigde Patrick van Schilt, met direct 
daarachter Denny Franken. 
Bij de dames eindigde Gaelle Despesel als eerste. Ruim daarachter finishte Mascha 
Hofmeester en op de 3e plaats Angelique van Schilt. 
 
Bij de prijsuitreiking ontvingen de eerste 3 van elke categorie een “oranjepakket”. 
De 1e Halsterse dame (Geaelle Despesel) en heer (Patrick van Schilt) op de 10 km 
mogen de wisselbeker een jaar behouden en kregen daarnaast een mooi ruikertje 
bloemen. 
Een geslaagde avond en alle vrijwilligers bedankt. 
 


