
 

 
 

 

 

 

 

Voorbeschouwing Kortebaan Medemblik 2014 
 

Het zou niet voor het eerst zijn dat een grote outsider wint in Medemblik. De bochtige Nieuwstraat maakt de kortebaan 

moeilijk te voorspellen. Toch heeft de koers een duidelijke favoriet. Edo Venus maakt een ongelukkig seizoen door, 

maar is toe aan zijn eerste overinning. Voor de plaatsen ligt de strijd helemaal open! 

 

 1. Howings Kumpel – Wim van Buytene 275 meter 

Eén van de snelste starters van het circuit. De korte afstand is in zijn voordeel. Werd vorige week tijdens het Nederlands 

Kampioenschap in Voorschoten tweede. Had toen alles mee. Kan voor een verrassing zorgen. 

 

2. Zephir – Wim van der Mespel 280 meter 

De topper van voorgaande jaren heeft zich dit jaar weinig laten zien. De ruin is net als zijn tegenstander een snelle starter. 

Daar moet hij zijn winst pakken. Onderweg een tegenstander inhalen, doet hij minder graag. Kan direct aan de bak. 

 

3. Selim – Jan Thijs de Jong 275 meter 

Won met vijf meter ontheffing in IJmuiden. Vanaf de basisafstand heeft hij het moeilijker, al liet hij vorige week in 

Voorschoten mooie dingen zien. De ruin strandde daar in de derde omloop. Zijn tegenstander lijkt gelijkwaardig. 

 

4. Adonis Charisma – Caroline Aalbers 275 meter 

Won net als zijn tegenstander met ontheffing (in Stompwijk). Werd daarna zonder vijf meter voorgift nog derde in 

Nootdorp. Twee weken geleden in Schagen had hij echter een off-day en sprong twee keer weg. Tijd voor eerherstel. 

 

5. Doris K – Cees Imming 275 meter 

Kwam de afgelopen jaren regelmatig op de kortebaan zonder uit te blinken. Is van trainer veranderd en maakt daardoor 

mede pas in Medemblik, na vier keer te zijn uitgeloot, zijn seizoensdebuut. Kan wellicht een omloop verder komen. 

 

6. Ziyi – Lindsey Pegram 275 meter 

Tot dit jaar was Ziyi een trouwe kortebaner die altijd een paar omlopen verder kwam. Dit seizoen heeft ze er minder zin 

in. Vooral rechtsom wil ze moeilijk vertrekken. Het even nummer is dan ook niet in haar voordeel. 

 

7. Novelune Rex – Denise Pennekamp 275 meter 

Met vijf meter ontheffing werd ze tweede in Beverwijk. Daarna heeft ze vanaf de basisafstand weinig meer laten zien, al 

loopt ze nog wel regelmatig een snelle rit. Komt normaal gesproken tekort tegen haar tegenstander in de eerste omloop. 

 

8. Chaman Rapida – Aad Pools 270 meter 

Een meester in het startvak en dan ook nog eens met vijf meter ontheffing.  Daarbij laat hij  steeds meer snelheid zien. In 

Voorschoten werd hij vierde, maar was toen volledig moegestreden. Zal dus voorzichtig met zijn krachten moeten 

omgaan. 

 

9. Qualva Nonantais – John Dekker 275 meter 

De baanspecialist bij uitstek. Won in 2012 en werd vorig jaar tweede. Dit jaar zegevierde hij in Assendelft en werd tweede 

in Stompwijk. Gaat voor zijn derde finale op rij op de Nieuwstraat, maar heeft met Prince of Moor pittig geloot. 

 

10. Prince of Moor – John de Leeuw 275 meter 

De winnaar van 2013 in Venhuizen. Dit jaar was hij de beste in Wognum. Deze regio ligt hem dus wel. Heeft een 

bliksemstart in de benen, maar maakt ook snel een galoppade. De loting in de eerste omloop kon nauwelijks slechter. 

 

11. Wala Alki – Willem Rutgers 280 meter 

Deze merrie verdient uw steun. Ze is gefokt door de familie Alkemade uit Medemblik. Wala Alki is al jaren, met succes, 

een trouwe deelneemster op de kortebaan. Door de starthandicap van vijf meter zijn haar kansen echter flink geslonken. 

 

12. Windsor Forest – Frans van der Blonk 275 meter 

Al tien jaar oud, maar toch een nieuwkomer op de kortebaan. Liet vooral in Heemskerk veel potentie zien door een rit van 

een topper te winnen. Hij startte vrijdag nog in Hillegom. Kan verrassen. 

 

13. Yoran Sammer – Lindsey Pegram 270 meter 

Bij zijn seizoensdebuut in Sassenheim werd hij knap derde. Maakte daarna zowel in Warmond als Stompwijk galoppades. 

In Medemblik start hij voor het eerst met vijf meter ontheffing. Dat biedt mogelijkheden. Mits foutloos, een kanshebber. 



Margrit Meendering – Glas 

Permanente make-up specialist 

Wimperstyliste  

Allround Nagelstyliste 

0647 – 68 31 58 
www.m2mlg.nl 

14. European Winner – Jan Thijs de Jong 270 meter 

Liet tijdens zijn debuut in Bemmel potentie zien, maar was vervolgens in Schagen en Voorschoten minder op dreef. Werd 

overigens wel gelukkig vierde in Schagen. Startte vrijdag in Hillegom voor het eerst met vijf meter ontheffing. 

 

15. Power Hill – Roy van Ingen 275 meter 

De hengst loopt bijna elke kortebaan een paar snelle ritten, maar brandt snel op. Hierdoor zijn mooie resultaten 

vooralsnog uitgebleven. Wellicht kan zijn nieuwe trainer daar verandering in brengen.  

 

16. Ton Jeu – Wim van Buytene 275 meter 

Ton Jeu vliegt van start en is daarom een plaag voor elke tegenstander. Helaas voor de ruin mist hij de versnelling in het 

laatste stuk, waardoor hij vaak tegen de toppers tekort komt. Werd desondanks dit jaar tweede in Zwanenburg en De Lier. 

 

17. Chiquita GS – Wim van der Mespel 270 meter 

In Schagen liet de merrie snelheid zien. Vrijdag in Hillegom startte ze voor het eerst met een ontheffing van vijf meter. 

Pikeur Wim van der Mespel heeft de afgelopen jaren bewezen vanaf deze afstand levensgevaarlijk te zijn. 

 

18. Quick du Vivier – Cees Imming 275 meter 

De hengst is in eigendom van Cees en Jenny Dobber uit De Weere. Zorgde met zijn zege in Beverwijk voor een dijk van een 

verrassing. Hij had toen alles mee. Zal dat nu opnieuw moeten hebben om een paar omlopen verder te komen. 

 

19. Edo Venus – Aad Pools 275 meter 

Het is een wonder dat hij dit jaar nog niet heeft gewonnen. De ruin heeft veel snelheid en wordt steeds trouwer. 

Donderdag in Purmerend was hij de smaakmaker. Helaas was de pijp leeg in de finale. Nu moet het lukken. De favoriet. 

 

20. Tiberius – Denise Pennekamp 270 meter 

De ruin kon dit jaar nog niet overtuigen en strandde steeds vroegtijdig. Loot wel voortdurend de favoriet. Dat is in 

Medemblik niet anders. Moet hopen op een fout van Edo Venus. 

 

21. Cunera Beuckenswyk – Caroline Aalbers 275 meter 

De merrie, herkenbaar in de oranje kleuren, kwam de afgelopen weken steeds beter in vorm. Dit leidde tot de tweede 

plaats in Schagen. Vanaf de basisafstand wordt het moeilijker, al kan ze een paar omlopen verder komen. 

 

22. Action Invit – Rob Strik 270 meter 

Werd vijfde in IJmuiden en Stompwijk. De ruin heeft snelheid, maar maakt te gemakkelijk een fout. Normaal gesproken 

komt hij tekort tegen Cunera Beuckenswyk. 

 

23. Anabaa Blue – John de Leeuw 270 meter 

De merrie, die derde werd in Egmond en Hoofddorp, is een potentiële winnares. Ze maakt echter gemakkelijk een fout en 

heeft zeer ongunstig geloot. Wanneer ze de eerste omloop doorkomt, keren haar kansen en is er veel mogelijk. 

 

24. Lovely Lane – John Dekker 270 meter 

Helemaal fris is de merrie door bijna niemand te kloppen. Na een paar snelle ritten is  ze echter volledig opgebrand. 

Anabaa Blue kan ze wellicht nog wel verslaan, maar de vraag is hoeveel energie ze daarna nog over heeft. 

 

ONZE TIP:  1. EDO VENUS  2. QUALVA NONANTAIS  3. YORAN SAMMER  4. CHAMAN RAPIDA  
Outsiders: Howings Kumpel, Chiquita GS en Anabaa Blue 

 
 

 

 

 

 

Tekst: Hilgersom Tekstproducties – www.kortebaandraverijen.nl 

 

Deze voorbeschouwing wordt u aangeboden door: 

 


