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Voorbeschouwing Kortebaan Medemblik 2013 

 

Het belooft een mooie koers te worden. Verschillende uitstekende kortebaners komen aan de start op de Nieuwstraat. 

Iper Flying met Aad Pools maakt een goede kans op zijn tweede zege op rij. Of kan stalgenoot Black Beauty Venus daar 

een stokje voor steken? En wat te denken van titelverdediger Qualva Nonantais? 

 

 1. Quick du Vivier    - Denise Pennekamp    275 meter 

In eigendom van Cees Dobber en Jenny de Groot uit De Weere en daarom een lokale favoriet. Heeft veel snelheid, maar is 

grillig. Komt vaak enkele omlopen verder, maar de loting in Medemblik kon niet slechter. 

2. Iper Flying    - Aad Pools     275 meter 

Deze Italiaan is de revelatie van de tweede seizoenshelft. Werd derde in De Lier en Middenbeemster waarna hij vertrok 

naar de kampioensstal van Aad Pools. Vervolgens won hij in Heemskerk op zeer overtuigende wijze. De grote favoriet. 

 

3. Attila     - John Dekker     280 meter 

Eén van de meest trouwe en snelle kortebaners met een vliegende start in de benen. De afstand werkt echter in zijn nadeel. 

Tien meter inhalen is vaak te veel. Wanneer hij zijn krachten kan sparen tot de finalefase zijn er kansen. 

 

4. Bright Look    - Frans van der Blonk    275 meter 

Frans van der Blonk heeft in Medemblik een reputatie om te stunten. Bright Look is er toe in staat. Dan moet wel een keer 

alles kloppen. Dat was tot nu toe het niet geval. Hij behaalde dit seizoen diverse ereplaatsen, maar sprong veel vaker weg. 

 

5. Zephir     - Wim van der Mespel    280 meter 

De absolute heerser in het startvak en de eerste 100 meter. Dat leverde hem in het verleden veel succes op. Met vijf meter 

extra wil het vooralsnog niet lukken, al toonde hij in zijn laatste starts wel goede vorm. 

 

6. Lions Ross    - John de Leeuw     275 meter 

In Middenbeemster liet hij met een tweede plaats eindelijk zien wat hij kan. Toen had hij echter vijf meter voor. Op de 

basisafstand wordt het lastiger, omdat hij vaak moeite heeft met de startprocedure. Met zijn snelheid zit het wel goed.  

 

7. Black Beauty Venus   - Josette Pools     275 meter 

De Oostenrijkse ruin maakt een geweldig seizoen door. In Assendelft en Amsterdam won hij en werd tweede in Schagen en 

Purmerend. Hij lijkt momenteel beter en trouwer dan ooit. Een kanshebber voor de overwinning. 

 

8. Gateau    - Lindsey Pegram     275 meter 

De Italiaan heeft op de langebaan een winsom van ruim 85.000 euro. Nu mag hij het op de kortebaan proberen. In 

Purmerend werkte hij alvast wat trainingsritjes en maakte een goede indruk. Heeft echter loodzwaar geloot. 

 

9. Arvid Boko    - Jan Thijs de Jong     275 meter 

Maakt zijn seizoendebuut. Net als Quick du Vivier (nr.1) in eigendom van Cees Dobber en Jenny de Groot uit De Weere. 

Doet het prima op de langebaan, maar sprong vorig jaar op de kortebaan te vaak weg om nu aan te bevelen.  

 

10. Orlando de Bresles   - Krista Timmer     275 meter 

Op de langebaan liep deze Fransman ruim 128.000 euro bij elkaar. In Medemblik debuteert hij in het sprintwerk. Zal wat 

tijd nodig hebben om deze aparte discipline onder de knie te krijgen. 

 

11. Anewstartloraine   - Jeroen Offeringa     270 meter 

Kon op de kortebaan vooralsnog geen indruk maken. Te vaak maakte hij een galoppade en volgde een uitschakeling. De 

afstand is echter in zijn voordeel. Hij krijgt vijf meter voorgift bij de start tegen een paard dat debuteert. 

 

 

 



12. Novelune Rex    - Cees Imming     275 meter 

Deze debutant is de grote onbekende van het veld. De Italiaan heeft nauwelijks winsom op de langebaan en koerste niet 

eerder op Nederlandse bodem. Zal dus moeten worden afgewacht. 

 

13. Barbara    - Caroline Aalbers     275 meter 

Weer een debutant aan de start. De merrie is een goede haververdiener op de langebaan met bijna 25.000 euro winsom. 

Toonde vorige week goede vorm op de Renbaan Duindigt met een overwinning. Treft één van de favorieten. 

 

14. Qualva Nonantais   - John Dekker     275 meter 

De winnaar van vorig jaar. Het zat hem het dit seizoen niet mee. Hij werd derde in Warmond, maar liep daar voor de 

tweede keer dit seizoen een flinke blessure op. Maakt nu na ruim twee maanden zijn rentree. Een kanshebber. 

 

15. Amazing Power   - Aad Pools     270 meter 

De ruin begint het kortebanen te begrijpen. Waar hij eerder vaak wegsprong, maakte hij donderdag in Purmerend een 

degelijke indruk. Hij werd uiteindelijk in de derde omloop geklopt door de latere winnaar. Een gevaarlijke outsider. 

 

16. Wala Alki    - Denise Pennekamp    275 meter 

De merrie is gefokt door de familie Alkema uit Medemblik. Ze is de meest ervaren kortebaner in dit veld. Ze heeft een 

bliksemstart in de benen, maar moet niet te veel zware ritten krijgen. De loting in de eerste omloop had beter gekund. 

 

17. Co Swagerman    - Frans van der Blonk    275 meter 

Eén van de sterren van dit seizoen. De ruin, in eigendom van de familie Swagerman uit Andijk, won dit seizoen al drie keer. 

Is zijn vijf meter startontheffing kwijt, maar werd vrijdag vanaf de basisafstand knap tweede in Hillegom. Een kanshebber. 

 

18. Aquila Boko    - Jeroen Offeringa     270 meter 

Vooralsnog maakte de merrie weinig indruk op de kortebaan. Heeft inmiddels vijf meter minder en krijgt daarmee de kans 

om het sprintwerk te leren. Tegen Co Swagerman staat hij voor een pittige opgave. 

 

19. Prince of Moor    - John de Leeuw     275 meter 

Won in mei uit het niets de kortebaan van Venhuizen. Daarna zocht hij lang naar de juiste vorm. Langzaam begint deze 

weer te komen. Zo achterhaalde hij in Middenbeemster kortebaancrack Viva’s Limburgia. Een prestatie van formaat. 

 

20. Time after Time   - Wim van der Mespel    275 meter 

Een heldin in het startvak en ijzersterk in de eerste meters. Won met vijf meter voorgift knap in Zwanenburg. Vanaf de 

basisafstand komt ze pure speed tekort. Het worden mooie ritten tegen Prince of Moor. 

 

21. Celinecolinda DZ   - Lindsey Pegram     270 meter 

De merrie liet eerder dit jaar een aantal snelle starts zien, maar miste vervolgens de snelheid. Was de afgelopen maanden 

vooral actief op de langebaan in Alkmaar, en niet zonder succes. Moet bij haar terugkeer op de kortebaan verbeterd zijn. 

 

22. Ziyi     - Jan Thijs de Jong     275 meter 

De ruin heeft een lang seizoen op de kortebaan in de benen. Leek in het voorjaar (met onder andere een tweede plaats in 

Venhuizen) beter dan de afgelopen weken. Kan met een gunstige loting een aantal omlopen verder komen. 

 

23. Air France    - Cees Imming     270 meter 

Een goede kortebaner die donderdag in Purmerend sterk derde werd. Loopt in Medemblik voor het laatst met een 

startontheffing van vijf meter. De ruin kan het de favorieten wel eens lastig gaan maken. 

 

24. Babette Flevo    - Caroline Aalbers     275 meter 

Net als Barbara (nr. 13) een debutant uit de stal van Jeroen Engwerda. De merrie laat goede vorm zien op de langebaan en 

liep daar ruim 12.500 euro bij elkaar. Vijf meter inhalen op Air France is voor een eerste keer wel een lastige opgave. 

 

 

ONZE TIP: 1. IPER FLYING 2. BLACK BEAUTY VENUS 3. QUALVA NONANTAIS 4. CO SWAGERMAN 

Outsiders: Attila, Amazing Power en Air France 


