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Voorbeschouwing Kortebaan Bemmel 2014 

 

Hoewel geen vol veld, heeft de deelnemerslijst van Bemmel genoeg te bieden. Tien paarden haalden al eens eerder een 

finale op een kortebaan en zeven daarvan wisten ook daadwerkelijk te winnen. Aan de start ook Blackpearl Trans R, de 

winnares van vorig jaar, die zich in 2012 en 2013 tot de beste kortebaner van Nederland liet kronen. De favorietenrol op 

de Teselaar moet ze echter aan Co Swagerman laten. De vijfjarige ruin heeft alles wat een kortebaner nodig heeft en is 

hard toe aan een overwinning. 

 

 

 1. Diamond Digger K   - Aad Pools    295 meter 

Finishte eerder dit seizoen als vijfde in Hoofddorp en als vierde op het gras van Stompwijk. Heeft een razendsnelle start in 

de benen, maar lijkt de pure snelheid te ontberen. Heeft direct zwaar geloot tegen een tegenstander in vorm. 

 

 2. Un Amour d’Echal   - Jan Thijs de Jong    300 meter 

Liep vorige week een sterke koers in Nootdorp, waar hij uiteindelijk de finale verloor van Viva’s Limburgia. Draafde toen 

echter met een startontheffing, maar heeft snelheid genoeg om ook vanaf de basisafstand een rol te kunnen spelen. 

 

 3. Wala Alki    - Denise Pennekamp   300 meter 

De merrie is inmiddels in de nadagen van haar carrière beland. Maakte al in 2008 haar debuut op de kortebaan. Eindigde in 

Wognum en Sassenheim als vijfde, maar haar laatste starts leverden niets op. Doet op een goede dag mee om de prijzen.  

 

 4. Howings Kumpel   - Wim van Buytene   300 meter 

De Duitse ruin in Stompwijks eigendom groeit langzaam maar zeker naar een topvorm. Werd dit seizoen vijfde in Assendelft 

en Venhuizen en werd pechvol uitgeschakeld in Stompwijk. Kan op de Teselaar een rol van betekenis gaan spelen. 

 

 5. Andrea Swagerman   - Frans van der Blonk   305 meter 

Won op imponerende wijze in Sassenheim en Hoofddorp, maar werd tijdens zijn laatste twee starts al in de eerste omloop 

uitgeschakeld door goede kortebaners. Tien meter goed maken op Capital C lijkt zelfs voor deze grootvorst te veel. 

 

 6. Capital C    - Wim van der Mespel   295 meter 

Staat al een tijdje te boek als een talent, maar kan deze belofte tot dusver moeilijk waarmaken. Heeft snelheid en een 

goede start, maar komt in de problemen tegen een tegenstander van gelijke afstand. Doet in Bemmel mee om de prijzen. 

 

 7. Tiberius    - Cees Imming    295 meter 

Kwam dit seizoen al vier keer aan de start, maar kon daarin weinig potten breken. Een plek in de tweede omloop van 

Venhuizen is voorlopig zijn beste prestatie. Lijkt normaal gesproken kansloos tegen zijn tegenstander van vandaag. 

 

 8. Prince of Moor    - John de Leeuw    300 meter 

Won ijzersterk tijdens zijn seizoendebuut in Wognum, maar wist in zijn daaropvolgende starts deze vorm niet meer te 

benaderen. Heeft een razendsnelle start, maar mist de versnelling onderweg. Met een gelukkige loting een kanshebber. 

 

 9. Amalia Beemd    - Dion Tesselaar    300 meter 

De merrie heeft snelheid, maar maakt ook gemakkelijk een galoppade. Eindigde vorig jaar als tweede in Zwanenburg, maar 

kwam dit seizoen de eerste omloop in Egmond niet door. Krijgt het lastig tegen de winnares van vorig jaar. 

 

10. Blackpearl Trans R   - Jeroen Offeringa    305 meter 

De merrie verloor vorig jaar de finale in Bemmel, maar kreeg de zege uiteindelijk na een omweg toegewezen. Heeft dit 

seizoen nog geen grootse vorm getoond en start daarom niet bij de favorieten. Echte klasse gaat echter nooit verloren. 

 

11. Ycoon    - Ruud Pools    300 meter 

Kwam dit seizoen twee keer in actie op de kortebaan, maar lootte beide keren tegen sterke opponenten. Reikte daarom 

nog niet verder dan de eerste omloop. Krijgt in Bemmel een kans tegen een gelijkwaardige tegenstander. 
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12. Collin VP    - Lindsey Pegram    300 meter 

Maakte in Warmond zijn debuut op de kortebaan en werd toen direct uitgeschakeld door de latere winnaar van de 

troostfinale. Moet verbeterd zijn om een rol te kunnen te spelen op de Teselaar. 

 

13. Zam Avon    - Wim van Buytene   300 meter 

Hoewel de ruin bezig is aan zijn vijfde seizoen op de kortebaan lijkt hij pas dit seizoen echt door te krijgen wat het spelletje 

inhoudt. Kan enorm hard draven, maar maakt ook snel een fout. Wanneer het meezit, een deelnemer voor de ereplaatsen. 

 

14. Chaman Rapida   - Aad Pools    295 meter 

De nieuwste aanwinst van ‘mister kortebaan’ heeft nog niet weten te overtuigen. Kan goed uit de voeten in het startvak, 

maar heeft nog niet de benodigde snelheid laten zien. Heeft een zware kluif aan het bereiken van de tweede omloop. 

 

15. Diamond Twigs   - Jan Thijs de Jong    295 meter 

Maakt in Bemmel haar debuut op de kortebaan. Is op de langebaan een bescheiden haververdiener en zal het 

kortebaanspelletje nog moeten leren. Tegen onze favoriet Co Swagerman lijkt ze normaal gesproken kansloos. 

 

16. Co Swagerman    - Frans van der Blonk   300 meter 

De pupil van Frans van der Blonk snakt naar een overwinning. Werd dit seizoen al drie keer tweede en één keer derde. 

Moet dit veld zijn wil op kunnen leggen, maar moet fouten tijdens de finalefase dan wel achterwege laten. 

 

17. European Winner   - Wim van der Mespel   300 meter 

De elfjarige ruin met Duitse achtergrond is een afstammeling van Diamond Way. Deze voormalige dekhengst bracht al vele 

kortebaancracks voort. Is bij Wim van der Mespel in goede handen. Zal moeten worden afgewacht, de loting is lastig. 

 

18. Novelune Rex    - Denise Pennekamp   295 meter 

Deze trouwe merrie gaat het steeds beter doen. In Warmond eindigde ze knap als vierde. Heeft nu voor het eerst vijf meter 

voordeel. Wanneer ze dit bij de start goed kan uitbuiten, liggen er kansen op een mooie eindklassering. 

 

19. Ziyi     - Lindsey Pegram    300 meter 

De merrie was de afgelopen jaren één van de meest trouwe paarden in het circuit. Regelmatig eindigde ze bij de laatste vijf. 

Dit jaar maakt ze vaak een galoppade. Komt in de eerste omloop normaal gesproken tekort tegen Lovely Lane. 

 

20. Lovely Lane    - Ruud Pools    295 meter 

Zeker in de eerste ritten bijna onklopbaar. De merrie kan dit echter niet de hele middag volhouden. Steeds is de pijp 

vroegtijdig leeg. Om mee te doen voor de winst, zal ze haar krachten zo lang mogelijk moeten sparen.  

 

21. Anabaa Blue    - John de Leeuw    295 meter 

Startte vier keer op de kortebaan. Eindigde in zijn laatste twee starts in Egmond en Hoofddorp als derde. De merrie start 

soepel en heeft veel snelheid. Enig manco is dat ze gemakkelijk een galoppade maakt. Een kanshebber voor de winst. 

 

 

ONZE TIP: 1. CO SWAGERMAN 2. ANABAA BLUE 3. CAPITAL C 4. HOWINGS KUMPEL 

Outsiders: Un Amour d’Echal en Novelune Rex 


