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Voorbeschouwing Kortebaan Voorschoten – het Nederlands kampioenschap!

De kortebaan in Voorschoten krijgt een herkansing. Na de afgelasting van 28 juli staat dit keer niets of niemand in de 
weg om er een prachtige middag van te maken. Aan het deelnemersveld zal het niet liggen. Op een uitzondering na staan
alle seizoentoppers aan het vertrek op de Van Beethovenlaan. Co Swagerman, vorig jaar de winnaar in Voorschoten, 
start als onze favoriet. Iper Flying is echter uit op revanche en lijkt daarom zijn grootste concurrent. Wordt één van deze 
twee deelnemers kampioen van Nederland? Of wordt het een verrassing?

 1. Edo Venus - Aad Pools 275 meter
Heeft klasse, maar dat kwam er dit seizoen nog niet uit. Koerste ongelukkig en maakte op de beslissende momenten fouten.
Wanneer het in Voorschoten een beetje mee zit, behoort een klassering absoluut tot de mogelijkheden.

 2. Cha Cha Cha - John Dekker 275 meter
Lijkt elke kortebaan beter te worden. Werd eerder dit seizoen derde in Warmond en maandag derde in Schagen. Won toen 
zelfs een rit van de sterke Donate Groenhof. Kan vlot vertrekken en heeft snelheid, maar treft een lastige tegenstander.

 3. Zenito Hanover - Frans van der Blonk 275 meter
Maakt een wisselvallig seizoen door. Kan op goede dagen met de besten mee, maar wil het ook nog wel eens af laten 
weten. Zal in deze rit op het scherpst van de snede moeten starten om Yankee Attack achter zich te houden.

 4. Yankee Attack - Jan Thijs de Jong 280 meter
Won dit seizoen in Venhuizen, Zwanenburg en Santpoort. Kreeg na die laatste overwinning te maken met een 
starthandicap. Dat maakt het flink lastiger, maar met zijn ijzeren karakter kan hij zich naar een klassering knokken.

 5. Capital C - Cees Imming 270 meter
De merrie heeft een snelle start en genoeg snelheid om het uit te zingen tot de finish. Galoppades gooien echter keer op 
keer roet in het eten. Wanneer ze het hoofd bij het werk houdt, kan ze uitgroeien tot een gevaarlijke outsider.

 6. Howings Kumpel - Wim van Buytene 275 meter
Finishte vorig jaar als tweede in Voorschoten. Heeft het niveau van toen dit seizoen nog niet weten te benaderen. Heeft 
een snelle eerste meters in huis, maar mist onderweg de versnelling. De baan van 275 meter is in zijn voordeel.

 7. Chaman Rapida - Ruud Pools 270 meter
Een gevaarlijke outsider. Liet tijdens eerdere starts zien enorm snel te kunnen starten, maar heeft niet de extra versnelling 
onderweg die de echte toppers wel hebben. Op dit korte parkoers liggen er echter mogelijkheden voor dit startkanon.

 8. Prince of Moor - John de Leeuw 275 meter
De sterke winnaar van de kortebaan in Wognum. Eindigde daarna nog als tweede in Bemmel, achter Co Swagerman (nr.24).
Heeft alles wat een goede kortebaner nodig heeft. Kan zich tegen deze tegenstander geen misstap veroorloven.

 9. Cunera Beuckenswyk - Caroline Aalbers 275 meter
Net zoals stalgenoot Cha Cha Cha (nr.2) wordt ze elke kortebaan een beetje sterker. Liep maandag een sterke koers in 
Schagen, waar ze de finale verloor. Start weer vanaf de basisafstand en kan aan de bak tegen een sterke tegenstander.

10. Zero Option Lane - Jaap van Rijn 280 meter
Won na bijloting in Egmond aan den Hoef. Maakte in zijn daarop volgende starts een sterke indruk, maar lootte keer op 
keer een sterke tegenstander. Wanneer de loting meezit, heeft hij genoeg speed om het karwei af te maken. 

11. Novelune Rex - Denise Pennekamp 275 meter
Finishte als tweede tijdens de kortebaan in Beverwijk, die een bizarre ontknoping kende. In zijn overige vijf starts eindigde 
de merrie één keer als vierde in Warmond. Heeft tijdens de eerste omloop het voordeel van het voordraaien.
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12. Selim - Wim van der Mespel 275 meter
Deze combinatie is sinds lange tijd weer aan elkaar gekoppeld. In IJmuiden wonnen ze met een startontheffing de finale van
onze favoriet en in Santpoort maakten ze indruk. Selim is de laatste weken echter minder op dreef, dus afwachten.

13. Ton Jeu - John Dekker 275 meter
De Fransman verdedigt in Voorschoten zijn nationale titel. De ruin werd dit seizoen tweede in Zwanenburg en De Lier, beide
keren na de gelukkige hand van het bijloten. Heeft zijn bliksemstart hard nodig tegen de sterke Andrea Swagerman.

14. Andrea Swagerman - Frans van der Blonk 280 meter
Eigenlijk ligt dit parkoers de ruin niet. De winnaar van Sassenheim en Hoofddorp moet het van zijn eindschot hebben, dus 
wellicht is het parkoers over de Van Beethovenlaan te kort. Desondanks een deelnemer die meestrijdt om de prijzen.

15. Action Invit - Rob Strik 270 meter
De lokale favoriet. Finishte dit jaar twee keer als vijfde, maar kwam tijdens zijn laatste starts moeilijk op gang. Trof deze 
tegenstander vorige week in Middenbeemster en had toen geen schijn van kans. Wellicht maakt het thuisvoordeel verschil.

16. Iper Flying - Aad Pools 275 meter
Het is de hoogste tijd voor een overwinning van deze klasbak. Wist Co Swagerman (nr.24) in Santpoort te kloppen, maar 
was vorige week in Middenbeemster kansloos. Is dus uit op revanche! Is de grootste uitdager van onze favoriet.

17. Evison - Jan Thijs de Jong 275 meter
Kan zich op snelheid meten met de allerbesten, maar galoppades zitten de Zweed te vaak in de weg. Won vorig jaar in 
Beverwijk, maar kwam dit seizoen niet verder dan een derde plaats in Venhuizen. Mits vlak, een paard voor het podium.

18. Tiberius - Cees Imming 270 meter
Bereikte in vijf starts één keer de tweede omloop. Had verschillende keren ook pech met de loting. Kan goed vertrekken en 
kan het na een goede start Evison wel eens lastig gaan maken. Maar of dat genoeg is om een omloop verder te komen?

19. Anabaa Blue - John de Leeuw 270 meter
Kwam dit seizoen zes keer aan de start en werd derde in Egmond aan den Hoef en Hoofddorp. Bezit over de juiste  snelheid,
maar maakt gemakkelijk een galoppade. Heeft het talent om tijdens het NK voor een stunt te gaan zorgen.

20. Wala Alki - Densie Pennekamp 275 meter
De trouwe merrie staat voor haar 67e start op een kortebaan na haar debuut in 2008. Won twee kortebanen, waarvan de 
laatste in Zandvoort in 2010. Heeft een snelle start, maar de jaren beginnen nu toch wel een beetje te tellen.

21. Air France - Wim van der Mespel 275 meter
Kwam dit seizoen drie keer aan de start, maar meer dan twee plekken in de tweede omloop zat er voorlopig niet in. Heeft 
de steun van de kortebaankampioen van 2011, die hem wellicht tot grote hoogte weet te stuwen.

22. Viva’s Limburgia - Christophe de Groote 280 meter
Een levende legende. Leek al afgeschreven, maar won tijdens zijn laatste start ‘gewoon’ in Nootdorp. De zestienvoudig 
kortebaanwinnaar won twee keer eerder in Voorschoten, in 2008 en 2009. Een deelnemer om in de gaten te houden. 

23. European Winner - Lindsey Pegram 275 meter
De gelukkige nummer vier van eerder deze week in Schagen. Presteerde het om de halve finale te halen zonder één rit 
lopende te winnen. Maakte ook gemakkelijk een fout. Staat dit keer voor een loodzware klus om de favoriet te verslaan.

24. Co Swagerman - Thomas Bos 275 meter
Met zijn huidige vorm is hij in staat om in Voorschoten Nederlands kampioen te worden. Pikeur Thomas Bos start echter 
voor de eerste keer op de kortebaan. Wanneer hij het hoofd koel weet te houden, kan dit een zeer fraai debuut worden.

ONZE TIP: 1. CO SWAGERMAN 2. IPER FLYING 3. ANABAA BLUE 4. ZERO OPTION LANE
Outsiders: Yankee Attack, Chaman Rapida en Andrea Swagerman


