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Voorbeschouwing Kortebaan De Lier 

 

Het voorspellen van de winnaar op de kortebaan is de laatste weken geen gemakkelijke opgave. Weinig paarden steken 

er echt bovenuit, waardoor de top breder lijkt dan ooit tevoren. Ook met het deelnemersveld van De Lier is het puzzelen 

geblazen. Donate Groenhof en Timmy H zijn op voorhand onze favorieten, maar beide paarden maakten tijdens hun 

laatste deelnames gemakkelijk een fout. Achter deze twee staat een grote groep outsiders te trappelen.  

 

 

 1. Attila     - Jan Thijs de Jong    305 meter 

Won tijdens zijn eerste twee jaar op de kortebaan zes kortebanen, maar is sinds hij is opgezadeld met een starthandicap 

minder succesvol. Werd dit seizoen vijfde in Venhuizen. Met een gunstige loting een deelnemer voor de plaatsen. 

 

 2. Pricken    - Manon Pools    300 meter 

Schitterde tijdens zijn debuut in Wognum met een tweede plaats, maar wist in zijn vijf daaropvolgende starts niet door de 

eerste omloop te geraken. Heeft voor het eerst de steun van Manon Pools en moet daarom in de gaten worden gehouden. 

 

 3. Blackpearl Trans R   - Jeroen Offeringa    305 meter 

De kortebaankampioene van de afgelopen twee jaar maakt voorlopig geen gelukkig seizoen door. Een vijfde plaats in 

Hoofddorp is tot dusver haar beste prestatie. Moet in De Lier minimaal één omloop verder kunnen komen. 

 

 4. Novelune Rex    - Denise Pennekamp   300 meter 

Bereikte in Beverwijk met het nodige geluk de finale, die verloren ging tegen Quick du Vivier (nr.13). Startte toen met een 

startontheffing, een voordeel dat de merrie nu kwijt is. Heeft snelheid, maar maakt ook gemakkelijk een fout. 

 

 5. Pierone Riz    - Cees Imming    295 meter 

Speelt dit seizoen een anonieme rol op de kortebaan. Verscheen vier keer aan de start, maar kwam nooit door de eerste 

omloop heen. Trof de laatste drie keer wel topkortebaners en ook in De Lier mag de vijfjarige ruin zijn borst nat maken. 

 

 6. Andrea Swagerman   - Frans van der Blonk   305 meter 

De glorieuze winnaar van de koersen in Sassenheim en Hoofddorp. De laatste weken gaat het moeizamer. Hoe verder de 

ruin komt in de koers, des te sterker hij lijkt te worden. Wanneer het koersverloop meezit, een gevaarlijke outsider. 

 

 7. Selim     - John de Leeuw    300 meter 

Het is moeilijk in te schatten hoe deze relatieve nieuwkomer er voor staat. Won met startontheffing in IJmuiden en maakte 

vanaf de basisafstand indruk in Santpoort. Kan daarom in De Lier zeker een rol van betekenis gaan spelen. 

 

 8. Chaman Rapida    - Aad Pools    295 meter 

Lijkt het kortebanen steeds beter onder de knie te krijgen. Liep nog niet in de prijzen, maar dat lijkt een kwestie van tijd. 

Bereikte in Bemmel de tweede omloop en werd verslagen door Co Swagerman (nr.15). Treft een lastige tegenstander. 

 

 9. Umberto    - Lindsey Pegram    305 meter 

Bereikte in Egmond de derde omloop, maar lootte in Santpoort en Beverwijk sterke tegenstanders tijdens de eerste 

omloop. Dat is nu wederom het geval. Maakt kans wanneer hij met zijn snelle start zijn tegenstander onder druk kan zetten. 

 

10. Donate Groenhof   - Ruud Pools    295 meter 

Liep in Warmond een vlekkeloze koers die haar bij haar debuut de overwinning opleverde. In Nootdorp ging het echter 

galopperend mis en ook in Beverwijk, hoewel vierde, maakte ze verschillende fouten. Desondanks onze favoriet! 

 

11. Capital C    - Wim van der Mespel   295 meter 

Van de merrie wordt al lange tijd veel verwacht, maar tot op heden kwam dat er niet uit. Heeft snelheid en de steun van 

een toppikeur, maar maakt te snel een fout. Wanneer ze deze achterwege laat, kan ze zomaar voor een verrassing zorgen. 

 

 



 

12. Adonis Charisma   - Caroline Aalbers    300 meter 

Was met een startontheffing de sterkste in Stompwijk en werd vanaf de basisafstand bijgeloot derde in Nootdorp. In 

Beverwijk strandde hij na een galoppade tijdens de kamprit in de eerste omloop. Heeft de snelheid om een rol te spelen. 

 

13. Quick du Vivier    - Denise Pennekamp   300 meter 

Won als een donderdagslag bij heldere hemel de kortebaan van Beverwijk. Had toen over geluk niet te klagen, maar toonde 

ook aan dat hij in een prima vorm verkeert. Winnen lijkt te veel gevraagd, maar een plek bij de laatste acht is mogelijk. 

 

14. Collin VP    - Lindsey Pegram    300 meter 

Kwam dit seizoen twee keer eerder aan de start in Warmond en Bemmel en kwam daar niet verder dan de eerste omloop. 

Heeft de steun van Lindsey Pegram, die twee jaar geleden de kortebaan op het parkoers over de Hoofdstraat won. 

 

15. Co Swagerman    - Frans van der Blonk   305 meter 

Al anderhalf jaar behoort deze vijfjarige ruin tot de smaakmakers op de kortebaan. Boekte in Bemmel eindelijk zijn eerste 

seizoenszege na drie eerdere tweede plaatsen. Start voor het eerst met een starthandicap. Afwachten hoe dat uitpakt. 

 

16. Action Invit    - Rob Strik    295 meter 

Toonde tijdens eerdere kortebanen aan over snelheid te beschikken. Zo werd hij vijfde in IJmuiden en Stompwijk. In zijn 

daarop volgende deelnames kwam hij moeilijk van start. Dat kan hij zich tegen Co Swagerman absoluut niet permitteren. 

 

17. Ton Jeu    - Manon Pools    300 meter 

De huidige Nederlandse kampioen is een sensatie in het startvak. Maakte een sterke indruk in Santpoort en werd eerder dit 

seizoen tweede in Zwanenburg. Hoewel de vorm groeiende is, kan hij direct aan de bak tegen een sterke tegenstander. 

 

18. Prince of Moor    - Jan Thijs de Jong    300 meter 

De snelle pupil van trainer Hans Bot maakt een wisselvallig seizoen door. Won bij zijn seizoensdebuut zijn tweede 

kortebaan, maar wist die vorm nog zelden te benaderen. In Bemmel werd hij na bijloting tweede. Een outsider. 

 

19. Amazing Power   - Aad Pools    300 meter 

Was vorig jaar een belofte op de kortebaan, maar raakte geblesseerd. Maakte dit seizoen in Santpoort zijn rentree, maar 

verloor direct van de latere winnaar. Heeft wellicht nog een paar koersen nodig om in topvorm te geraken. 

 

20. Ottimo du Closet   - Heidi Appel    295 meter 

Een degelijke kortebaner die met name in het laatste deel van de rit veel snelheid kan ontwikkelen. Finishte mooi als vijfde 

in Zwanenburg. Liet eerder wat metertjes liggen in het startvak. Wanneer dat verbetert, is een klassering mogelijk. 

 

21. Cunera Beuckenswyk   - Caroline Aalbers    295 meter 

Gaf een sterk optreden in Santpoort een vervolg in Beverwijk, waar ze onder andere te sterk was voor Adonis Charisma 

(nr.12). Kan wel eens de verrassing van de middag worden, maar dan moet ze eerst de snelle Timmy H weten te verslaan. 

 

22. Timmy H    - John de Leeuw    300 meter 

Wellicht de snelste deelnemer van deze startlijst. Werd pechvol tweede in Assendelft en verloor de finale in Venhuizen na 

een loodzware koers. Maakte daarna verschillende galoppades. Wanneer hij dat achterwege laat één van de favorieten. 

 

23. Lovely Lane    - Ruud Pools    295 meter 

Bezit over de snelheid om zich met de besten te meten, maar heeft tot dusver nog niet de inhoud om dat vaker dan één 

keer te doen. Wanneer ze haar kruid lang droog kan houden, kan ze zomaar meespelen om de overwinning. 

 

24. Sara Blue Lobell   - Wim van der Mespel   295 meter 

Wist zich in Sassenheim en Warmond niet voor de tweede omloop te kwalificeren. Op de langebaan toonde ze laatste 

maand met twee zeges aan in een prima vorm te steken. Kortebanen blijft echter een heel andere discipline.  

 

ONZE TIP: 1. DONATE GROENHOF 2. TIMMY H 3. ANDREA SWAGERMAN 4. SELIM 

Outsiders: Co Swagerman, Prince of Moor en Cunera Beuckenswyk 


