
Het programma vermeldde bij die ge- 
legenheid: een harddraverij met handi- 
cap over 1600 m., een wedren met han- 
dicap over 2400 m. en een een 
harddraverij aangespannen over 1600 
m. Vervolgens, toen de koninklijke gas- 
ten gearriveerd waren, een hordenren 
met handicap over 4000 m., een record- 
harddraverij, aangespannen over 2400 
m. en een steeple-chase, met handicap 
over 5000 m. Tenslotte werd gereden 
om de militaire sportprijs, een jachtrit 
over 3600 m. 
De beide vorstinnen reikten na afloop 
de door hen uitgeloofde prijzen uit aan 
de winnaars van de steeple-chase en de 
militaire jachtrit. 
In het verslag van die dag lezen we: "Na 
afscheid genomen te hebben van de 
Bestuurders, die dit welgeslaagde sport- 
feest geregeld hadden, keerden Zij per 
rijtuig naar Soestdijk terug. en weldra 
kwam er leven en beweging in tal van 
voertuigen van allerlei aard en vorm, 
zooals men die bij de  wedrennen 
vereenigd ziet. De menigte spoedde zich 
naar de halte, en weldra was de heide 
bij Bussum weder stil en eenzaam als 
tevoren". 
Dit evenement zou, zo bleek later, het 
einde markeren van deze renbaan. 

In 1893 was op minder dan 3 km. naar 
het westen een nieuwe renbaan geo- 
pend. Deze trok, doordat ze beter be- 
reikbaar was, wat meer publiek en min- 
der gratis toeschouwers, zoals op de hei 
mogelijk was. 
De treinhalte werd in 1895 uit de dienst- 
regeling geschrapt ten gunste van een 
nieuwe halte aan de Herenstraat bij de 
Bensdorpfabriek. 

Maar nog éénmaal, jaren later, herleefde 
de tijd van toen. Bij de Olympische Spe- 
len in Amsterdam in 1928 werd een deel 
van het ruiterprogramma op het 
Hilversumse Sportpark afgewerkt. De 
veelzijdigheidsproeven voor de Military 
vonden plaats op de Bussummer hei en 
H.M. Koningin Wilhelmina kwam nog- 
maals naar hier om dit bij te wonen. 
Echter, door de  wijziging van de 
gemeentegrens tussen Bussum en 
Hilversum, waarbij Bussum haar deel 
van de heide aan Hilversum moest af- 
staan in ruil voor de Bussummer Eng, 
was het inmiddels geen Bussums grond- 
gebied meer. 

Martin Heyne 

Gegevens voor een tentoonstelling 

Beste lezer. 
De Historische Kring Bussum is bezig 
met de voorbereiding van een tentoon- 
stelling over diverse lokaties in Bussum. 
Een van deze lokaties is de straat waarin 
u woont. Onze vraag is: bent u in het 
bezit van gegevens over uw huis, de 
vroegere bewoners, waar werd het pand 
vroeger voor gebruikt? Misschien hebt 
u foto's van het huis zoals het vroeger 

was. Kortom, wij zijn bijzonder geïnte- 
resseerd in alles wat u weet of heeft. 
Als u het goed vind dat wij deze gege- 
vens gebruiken voor onze tentoonstelling 
neem dan a.u.b. contact op met Joke 
Vos, tel: 693 67 10. Of breng uw gege- 
vens naar de Historische Kring Bussum, 
Huizenveg 54. 
Alvast bedankt voor de moeite. 
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