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Voorbeschouwing Kortebaan Warmond 2014 

 

Het belooft een prachtige kortebaan te worden in Warmond. De gevestigde orde gaat de strijd aan met enkele nieuwe 

interessante debutanten. Onze favoriet is Timmy H, maar hij kan direct aan de pak tegen tweevoudig ‘Paard van het jaar’ 

Blackpearl Trans R. Alle ingrediënten voor een topkoers zijn aanwezig! 

 

 1. Donate Groenhof   - Ruud Pools    270 meter 

De vierjarige merrie debuteert op de kortebaan. Op de langebaan deed ze het de afgelopen weken prima. Zo won ze vorige 

week in Groningen. Ze moet het nu direct opnemen tegen de ervaren Wala Alki. Dat wordt een loodzware klus. 

 

 2. Wala Alki    - Denise Pennekamp   275 meter 

De merrie staat voor haar 62ste start op de kortebaan. De trots van eigenaar Willem Rutgers kan enorm hard vertrekken, 

maar de pijp is vaak halverwege de middag al leeg. Werd zowel in Wognum als in Sassenheim vijfde. 

 

 3. Timmy H    - John de Leeuw    275 meter 

De Diamond Way-nakomeling liep twee ijzersterke kortebanen in Assendelft en Venhuizen, maar werd beide keren ‘slechts’ 

tweede. Start als de favoriet op de Herenweg, hoewel de loting tijdens de eerste omloop niet zwaarder had gekund. 

 

 4. Blackpearl Trans R   - Manon Pools    280 meter 

Het seizoen begint in Warmond voor de beste kortebaner van de afgelopen twee jaar. Tijdens de laatste kortebaan van 

vorig jaar won de nu zesjarige merrie van Timmy H. De winnaar van deze rit doet mee om de eindzege op de Herenweg. 

 

 5. Howings Kumpel   - Wim van Buytene   275 meter 

Wim van Buytene werkt met zijn troef toe naar een topvorm. De Duitse ruin in Stompwijks eigendom haalde in Assendelft 

en Venhuizen de derde omloop en deed met de besten mee. Met een gunstig koersverloop een paard voor de plaatsen. 

 

 6. Nico Diamond    - Andries van der Blonk   275 meter 

Liep naar een strakke vijfde plaats in Wognum, maar viel tijdens zijn daaropvolgende start in Sassenheim wat tegen. Werd 

vorig jaar derde in Hillegom. Kan zeker meedoen om de ereprijzen, maar heeft direct al lastig geloot. 

 

 7. Tiberius    - Cees Imming    275 meter 

Liep in Venhuizen zijn eerste kortebaan en werd toen direct eenvoudig uitgeschakeld. Hij trof toen, met de uiteindelijke 

derde plaats Evison, een sterke tegenstander. Zal verbeterd moeten zijn om in Warmond een rol van betekenis te spelen. 

 

 8. Action Invit    - Rob Strik    275 meter 

Debuteerde in Sassenheim op de kortebaan en haalde toen de tweede omloop. In het startvak moet hij zijn weg nog 

vinden, maar dravend deed hij het zeker niet verkeerd. Kan wellicht in Warmond opnieuw een ronde verder komen.  

 

 9. Co Swagerman    - Frans van der Blonk   275 meter 

De drievoudig kortebaanwinnaar is uitstekend aan dit seizoen begonnen. In Wognum werd de vijfjarige ruin derde en in 

Sassenheim verloor hij de finale van stalgenoot Andrea Swagerman. Een klasbak, die mee gaat strijden om de overwinning. 

 

10. Clint Neyenrode   - Aad Pools    275 meter 

Kwam in Assendelft en in Venhuizen niet door de eerste omloop heen. Hoewel hij de steun heeft van de 

kortebaankampioen, is het behalen van de tweede omloop tegen Co Swagerman een loodzware opgave. 

 

11. Cha Cha Cha    - John Dekker    275 meter 

Van de vijfjarige ruin zijn er verwachtingen. Kwam in Assendelft niet door de eerste omloop heen, maar verloor van 

kortebaangrootheid Viva’s Limburgia (nr.23). Werd daarna nog enkele keren gewerkt en maakte daarbij een goede indruk. 

 

12. Collin VP    - Wim van der Mespel   275 meter 

De vijfjarige hengst debuteert. Is op de langebaan een bescheiden harddraver en een halfbroer van de dit seizoen 

ongenaakbare Yankee Attack. Heeft de steun van Wim van der Mespel, die eerder won in Warmond in 2008 en 2012. 
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13. Zoe W    - Roy van Ingen    275 meter 

Maakte in Wognum zijn seizoensdebuut en was toen kansloos tegen de winnaar van Warmond vorig jaar, Nederlands 

kampioen Ton Jeu. Toonde vorig jaar met regelmaat snelheid, maar kwam nog nooit door de eerste omloop heen. 

 

14. Lions Ross    - John de Leeuw    275 meter 

Heeft snelheid genoeg, maar heeft te veel moeite met de startprocedure. Finishte vorig jaar als tweede in 

Middenbeemster. Kwam dit seizoen in Venhuizen niet door de eerste omloop heen. Een outsider, mits hij blijft draven. 

 

15. Novelune Rex    - Denise Pennekamp   275 meter 

De zevenjarige merrie kwam dit seizoen één keer eerder in actie. In Venhuizen haalde ze de tweede omloop, maar werd 

daarin gemakkelijk verslagen. Kan op basis van haar ervaring de tweede omloop halen. 

 

16. Doctor Love    - Ruud Pools    270 meter 

Een interessante debutant. De vierjarige hengst uit het entrainement van Rob de Vlieger is een nakomeling van Love You, 

vorig jaar op de langebaan het meest succesvolle vaderpaard wereldwijd. Op de kortebaan geeft dat echter geen garanties. 

 

17. Black Beauty Venus   - Aad Pools    280 meter 

De nummer twee van Warmond in 2012 heeft dit seizoen zijn klasse nog niet geëtaleerd. Twee deelnames leverden slechts 

één vijfde plaats op. Met vijf meter extra wordt zijn opdracht er niet gemakkelijker op, zeker niet tegen Zalvador Spendic. 

 

18. Zalvador Spendic   - Caroline Aalbers    275 meter 

Start voor de 55ste keer op de kortebaan. Zonder galoppades had hij al lang een kortebaan gewonnen. Deze grilligheid zit 

hem echter voortdurend dwars. Lopende kan hij bijna iedereen kloppen.  

 

19. Asko Bond    - Wim van der Mespel   275 meter 

De Zweedse ruin, één van de grote onbekenden in dit veld, is speciaal voor de kortebaan naar Nederland gehaald. Tot voor 

kort was hij nog actief in Denemarken. Met Wim van der Mespel heeft hij de ideale leermeester. 

20. Sara Blue Lobell   - Cees Imming     270 meter 

Trof het niet tijdens zijn debuut in Sassenheim. Moest direct tegen Co Swagerman (nr. 9) en had geen schijn van kans. De 

merrie ontmoet in Warmond nu zelf een debutant en krijgt daardoor wellicht de kans om het kortebanen te leren. 

21. Yoran Sammer    - Lindsey Pegram    275 meter 

Debuteerde sterk in Sassenheim met een derde plaats. Hij won toen onder andere een rit van Co Swagerman (nr. 9) in de 

halve finale. In Warmond kan hij bewijzen dat hij geen eendagsvlieg is. Eén van de favorieten. 

22. Cunera Beuckenswyk   - John Dekker    275 meter 

Een talent in de dop. Na een moeizaam debuut in Wognum toonde zij in Sassenheim haar potentie. Na een sterke eerste 

omloop ging zij daarna zomaar twee keer van de benen. Moet dus nog veel leren, maar kan er later dit jaar zomaar staan. 

 

23. Viva’s Limburgia   - Manon Pools    280 meter 

De grootverdiener op de kortebaan. Sinds 2008 liep hij al bijna 45.000 euro bij elkaar. Dit jaar vallen zijn prestaties nog wat 

tegen. Zijn laatste versnelling ontbreekt vooralsnog. Desondanks mag je deze klasbak nooit onderschatten. 

 

24. Derby Polly Renka   -Frans van der Blonk   270 meter 

Heeft weliswaar tien meter voorsprong, maar treft bij zijn debuut op de kortebaan direct één van de beste sprinters 

allertijden. De Zweedse ruin is wel bekend met de draaistart. Op de grasbanen pakt hij regelmatig een ereplaats mee. 

 

 

ONZE TIP: 1. TIMMY H 2. CO SWAGERMAN 3. HOWINGS KUMPEL 4. YORAN SAMMER 

Outsiders: Blackpearl Trans R en Viva’s Limburgia 

 

 

 


