
Tekst: Hilgersom Tekstproducties – www.kortebaandraverijen.nl

Voorbeschouwing Kortebaan Lisse 2014

Het einde van kortebaanseizoen nadert, maar voordat de boeiende jaargang van 2014 zijn apotheose krijgt in ’t Zand 
staat het ongetwijfeld talrijk aanwezige publiek in Lisse nog een prachtige koers te wachten op het parkoers over de 
Heereweg. Stal de Groningers heeft vol ingezet op een overwinning in Lisse en verschijnt met maar liefst acht paarden 
aan de start. Met Evison en Asko Bond hebben zij twee ijzersterke troeven in handen, maar er zijn genoeg kapers op de 
kust. Slaat John de Leeuw een beslissende slag op weg naar het kampioenschap bij de pikeurs?

 1. European Winner - Rick Wester 295 meter
Werd dit seizoen wat gelukkig vierde in Schagen. Liet in Hillegom zien over snelheid te beschikken, maar maakte ook te 
gemakkelijk een fout. Laat hij deze achterwege kan hij verrassen tegen zijn sterke tegenstander van de eerste omloop.

 2. Iper Flying - Jaap van Rijn 300 meter
Eén van de smaakmakers van het huidige kortebaanseizoen. Won na vele ereplaatsen vorige week in Enkhuizen zijn eerste 
kortebaan in 2014. De Italiaan heeft dus vorm en behoort daarom tot één van de favorieten voor de zege op de Heereweg.

 3. Un Amour d’Echal - Jan Thijs de Jong 300 meter
Finishte tijdens drie van zijn laatste vier starts als vijfde. Bezit de snelheid om zich met de top te meten, maar heeft 
regelmatig moeite met de eerste meters. Kan met een gunstige loting wel eens voor een verrassing gaan zorgen.

 4. Doris K - Cees Imming 300 meter
Kwam dit seizoen in Medemblik en Enkhuizen aan de start, maar kon geen potten breken. Beide deelnames strandden al in 
de eerste omloop tegen ervaren kortebaanpaarden. Moet verbeterd zijn om een kans te kunnen maken.

 5. Action Invit - Rob Strik 295 meter
Voorschotenaar Rob Strik heeft met de tienjarige ruin een leuke deelnemer voor zijn kar. In Medemblik liepen zij naar een 
vijfde plaats, na eerder twee prima kortebaners te hebben verslagen. Winnen van Asko Bond zou echter een verrassing zijn.

 6. Asko Bond - John de Leeuw 300 meter
Toonde tijdens zijn debuut in Warmond over talent te beschikken, maar tot op heden leverde dat nog geen finaleplaats op. 
Wel finishte hij als derde in Santpoort en Heemskerk. In Lisse moet hij mee kunnen doen om de overwinning.

 7. Windsor Forest - Wim van der Mespel 295 meter
Kwam in vier starts nog niet verder dan één plek in de tweede omloop. Start in Lisse voor het eerst met een startontheffing 
en daarom liggen er, zeker met Wim van der Mespel op de sulky, mogelijkheden op minimaal een plek bij de laatste acht.

 8. Co Swagerman - Frans van der Blonk 305 meter
De absolute koning van het huidige kortebaanseizoen. Won dit jaar drie keer, waarvan de laatste keer zelfs met een 
starthandicap. In Enkhuizen was zijn rol al na één omloop uitgespeeld. Het kortebaankanon heeft opnieuw zwaar geloot.

 9. Anabaa Blue - Denise Pennekamp 295 meter
De verrassende winnares van de kortebaan in Medemblik. Was toen op weg naar de overwinning onder andere te sterk 
voor Selim (nr.18) en Prince of Moor (nr.13). Wanneer zij de koers van woensdag goed heeft verteerd, liggen er kansen.

10. Zalvador Spendic - Caroline Aalbers 300 meter
Een zeer ervaren deelnemer. Finishte in 2010 al eens als vierde op de Heereweg. Kan zich op een goede dag meten met alle 
kortebaantoppers, maar maakt op de beslissende momenten te vaak een fout. Desondanks een interessante outsider. 

11. Black Beauty Venus - Aad Pools 305 meter
De winnaar van vorig jaar staat ten opzichte van die glorieuze koers tijdens deze editie ‘vijf meter zwaarder’. Dat heeft 
invloed op zijn prestaties, maar op een goede dag is hij nog tot veel in staat. Moet de eerste omloop kunnen overleven.



12. Belle Amie - Ruud Pools 300 meter
Maakt haar debuut op de kortebaan. Noteerde op de langebaan een snelle 1.13,1 als record, maar het sprintwerk door de 
Nederlandse straten is andere koek. Heeft de steun van de ervaren Ruud Pools, die graag kortebaankampioen wil worden.

13. Prince of Moor - Jaap van Rijn 300 meter
De winnaar van de kortebaan in Wognum maakt een wisselvallig seizoen door. Wisselt sterke ritten af met galoppades, 
maar desondanks een lepe outsider. Met een gunstige loting behoort een plek in de halve finales tot de mogelijkheden.

14. Howings Kumpel - Wim van Buytene 300 meter
Raakt steeds beter in vorm. Na een matige zomer eindigde hij als tweede tijdens het NK in Voorschoten en als vierde in 
Hillegom. Moet het vooral hebben van zijn bliksemstart, maar moet tegen Prince of Moor ook op snelheid aan de bak.

15. Qualva Nonantais - Ruud Pools 300 meter
De eerste winnaar van het huidige kortebaanseizoen. Won in Assendelft en werd later nog eens tweede op het gras van 
Stompwijk. Was daarna minder op dreef en reikte nog tot een vijfde plaats in Schagen. Dat is te weinig voor zo’n klasbak.

16. Chaman Rapida - Aad Pools 295 meter
Startte in Medemblik als één van de favorieten, maar sprong al tijdens de eerste omloop twee keer weg. Wanneer hij fouten
achterwege laat, kunnen de vijf meter startvoorgift wel eens het verschil gaan maken. Een outsider.

17. Zephir - Cees Imming 305 meter
De drievoudig kortebaanwinnaar kwam dit seizoen drie keer aan de start, maar kon nog geen potten breken. Zijn eerste 
meters zijn subliem, maar de starthandicap weegt zwaar. Draait nu over zijn favoriete kant en dan liggen er mogelijkheden.

18. Selim - Rick Wester 300 meter
Won met een startvoorgift van vijf meter in IJmuiden, maar heeft vanaf de basisafstand moeite om de concurrentie bij te 
benen. Bereikte in zijn laatste drie starts twee keer de derde omloop. In dit veld zou dat een prima prestatie zijn.

19. Chingagchook - Harry Pools 300 meter
Kwam in Enkhuizen voor het eerst dit seizoen aan de start en wist de tweede omloop niet te bereiken. Wordt gereden door 
meervoudig kortebaankampioen Harry Pools, die in 1969 (!) een keer in Lisse wist te winnen met Gravin Rita W.

20. Yankee Attack - Jan Thijs de Jong 305 meter
De starthandicap weegt zwaar voor dit karakterpaard. Won eerder dit seizoen in Venhuizen, Zwanenburg en Santpoort. Met
de vijf meter extra kon hij echter vooralsnog geen potten breken, hoewel hij blijft strijden voor elke meter.

21. Evison - John de Leeuw 300 meter
Begon matig aan dit kortebaanseizoen, maar groeit tijdens zijn laatste kortebanen naar een absolute topvorm. Na vier 
opeenvolgende vijfde plaatsen werd hij derde in Enkhuizen. Start in Lisse als het te kloppen paard van de middag!

22. Axel Cartouche - Denise Pennekamp 300 meter
Maakt een anoniem seizoen door. In Purmerend wist hij desondanks een rit af te snoepen van Co Swagerman (nr.8). Moest 
het in Enkhuizen tijdens de eerste omloop ook al opnemen tegen Evison, maar werd toen na strijd opzij gezet.

23. Ottimo du Closet - Heidi Appel 295 meter
Is niet de snelste in het startvak, maar heeft een sterk eindschot in de edele benen. Werd vorig jaar vierde tijdens het NK in 
Warmond en dit seizoen vijfde in Zwanenburg. Kan wellicht profiteren van de onervarenheid van zijn tegenstander.

24. Bingo - Wim van der Mespel 300 meter
Een tweede debutant in het deelnemersveld van Lisse. Heeft op de langebaan een winsom van tien mille en een record van 
1.16,3. Heeft de steun van de kortebaankampioen van 2011, die twee keer eerder (in 2009 en 2011) wist te winnen in Lisse. 

ONZE TIP: 1. EVISON 2. IPER FLYING 3. ASKO BOND 4. CHAMAN RAPIDA
Outsiders: Windsor Forest, Qualva Nonantais en Prince of Moor


