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Voorbeschouwing Kortebaan Beverwijk 2014 

 

Zelden hebben er zoveel sterke deelnemers aan de start gestaan voor de kortebaan in Beverwijk als tijdens de editie van 

dit jaar. De helft van de paarden won al eens een kortebaan, waarvan Qualva Nonantais, Adonis Charisma, Yankee 

Attack en Zero Option Lane dit seizoen. Aad Pools brengt de twee favorieten in de baan. ‘Mister kortebaan’, die een 

verkapte thuiswedstrijd rijdt, gaat vol voor de zege met Edo Venus en Iper Flying. 

 

 

 1. Black Beauty Venus   - Manon Pools    305 meter 

Razendsnelle kortebaner uit de stallen van ‘mister kortebaan’ Aad Pools. Finishte eerder dit seizoen als tweede in 

Hoofddorp en als vijfde in Santpoort. Heeft de klasse om mee te strijden om de zege, maar moet nu wel direct aan de bak. 

 

 2. Qualva Nonantais   - Ruud Pools    300 meter 

Won de eerste kortebaan van het seizoen in Assendelft en verloor de finale op het gras van Stompwijk. Prima prestaties, 

maar toch kan hij beter. Verloor in Santpoort van tegenstander Black Beauty Venus. Kan hij de rollen dit keer omdraaien? 

 

 3. Zenito Hanover    - Frans van der Blonk   300 meter 

Kwam van alle kortebaners dit seizoen het vaakst aan de start. Eindigde in acht eerdere starts drie keer als vierde en werd 

sterk derde in Stompwijk. Winnen lijkt wellicht te veel gevraagd, maar wel een kanshebber voor de ereplaatsen. 

 

 4. Pricken    - Jan Thijs de Jong    300 meter 

Liep een fantastische koers tijdens zijn kortebaandebuut in Wognum, goed voor een tweede plaats. In zijn daaropvolgende 

starts liet hij echter niets meer zien. Vier keer op rij strandde de ruin tijdens de eerste omloop.  

 

 5. Asko Bond    - John de Leeuw    300 meter 

Een nieuw kortebaantalent van de dit seizoen zo succesvolle Stal de Groningers. Werd vijfde in Warmond en sterk derde in 

Santpoort, waar hij Cunera Beuckenswyk (nr.12) tijdens de troostfinale versloeg. Mits in draf, een gevaarlijke outsider. 

 

 6. Howings Kumpel   - Wim van Buytene   300 meter 

Won vorig jaar met een startontheffing de kortebaan van Stompwijk, maar heeft vanaf de basisafstand moeite. Moet zijn 

tegenstander in Beverwijk verrassen, want op pure speed lijkt hij tekort te komen. Kan desalniettemin verrassen. 

 

 7. Edo Venus    - Aad Pools    295 meter 

Het te kloppen paard van de middag. Toonde enorm veel snelheid in Egmond en Nootdorp, maar werd beide keren 

galopperend uitgeschakeld. Zal vlak moeten blijven. Hij lijkt alleen van zichzelf te kunnen verliezen. 

 

 8. Umberto    - Lindsey Pegram    305 meter 

Wellicht de snelste starter in dit veld. De zesvoudig kortebaanwinnaar komt terug van een zware blessure. Staat direct voor 

een loodzware klus om de favoriet uit te schakelen. Dat lijkt een te zware opgave. 

 

 9. Action Invit    - Cees Imming    295 meter 

Toonde tijdens zijn laatste starts aan over voldoende snelheid te beschikken. Zo versloeg hij in Stompwijk Evison (nr. 18), 

maar maakt ook snel een fout. Zonder galoppades kan deze tienjarige ruin wel eens voor een verrassing gaan zorgen. 

 

10. Novelune Rex    - Denise Pennekamp   295 meter 

Startte in dinsdag in Bemmel voor het eerst met een startontheffing van vijf meter, maar schakelde zichzelf uit door een te 

vroege start en een galoppade. Liet in Warmond zien het spelletje te beheersen. In dit sterke veld lijkt ze echter kansloos. 

 

11. Lifeislife BR    - Wim van der Mespel   295 meter 

Had enkele kortebanen nodig om het spelletje door te krijgen, maar toonde in Santpoort aan klaar te zijn om te gaan 

oogsten. Verloor toen nipt van zijn tegenstander van vandaag, maar draaft nu met vijf meter minder. Een outsider. 
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12. Cunera Beuckenswyk   - Caroline Aalbers    295 meter 

Liep een sterke koers in Santpoort, waar hij tijdens de vierde omloop zelfs een ritje wist af te snoepen van Iper Flying 

(nr.22). Wordt elke kortebaan beter en lijkt klaar om te gaan stunten. Treft wel een tegenstander die hetzelfde van plan is. 

 

13. Boys Lucswolle    - Lindsey Pegram    295 meter 

Kwam tijdens drie eerdere starts op de kortebaan niet door de eerste omloop heen. Trof telkens ervaren kortebaners waar 

eigenlijk geen eer tegen te behalen was. Start nu voor het eerst met vijf meter ontheffing en mag zich gaan bewijzen. 

 

14. Quick du Vivier    - Cees Imming    300 meter 

Wisselt sterke ritten te vaak af met galoppades. Draafde vorig seizoen verschillende ereplaatsen bij elkaar, maar heeft dit 

jaar met drie plekken in de tweede omloop nog niet weten te overtuigen. Moet verbetert zijn om een rol te kunnen spelen. 

 

15. Cha Cha Cha    - Caroline Aalbers    295 meter 

Een interessante deelnemer. Finishte als derde in Warmond en verloor in IJmuiden na een kamprit van de koploper in het 

klassement ‘Kortebaanpaard 2014’, Yankee Attack. Start voor het eerst dit jaar vanaf 295 meter. Dat biedt mogelijkheden.  

 

16. Adonis Charisma   - Wim van der Mespel   300 meter 

Lijkt op voorhand één van de kanshebbers voor een klassering bij de laatste vier. Won met een startontheffing sterk in 

Stompwijk en bewees in Nootdorp vanaf de basisafstand mee te kunnen doen. Een mooie outsider voor de ereplaatsen. 

 

17. Wala Alki    - Denise Pennekamp   300 meter 

De twee finalisten van vorig jaar in Beverwijk treffen elkaar direct tijdens de eerste omloop. Wala Alki finishte vorig jaar als 

tweede. Dit seizoen verloopt moeizamer voor het startkanon. De tweede omloop halen, is een prestatie op zich. 

 

18. Evison    - John de Leeuw    300 meter 

Vorig jaar na een loodzware koers de glorieuze winnaar in Beverwijk. Dat niveau heeft de Zweed echter nooit meer kunnen 

benaderen. Eindigde eerder dit seizoen als derde in Venhuizen. Galoppades doen hem echter regelmatig de das om. 

 

19. Yankee Attack    - Jan Thijs de Jong    305 meter 

Tot op heden de sterkste kortebaner van het seizoen. Won in Venhuizen, Zwanenburg en Santpoort. Liep na die laatste 

zege tegen een starthandicap aan. Dat bemoeilijkt de zaken enorm. Afwachten of hij met vijf meter extra mee kan strijden. 

 

20. Derby Polly Renka   - Frans van der Blonk   295 meter 

Kwam dit seizoen één keer eerder aan de start (in Warmond) en deed het toen helemaal niet onverdienstelijk. Viva’s 

Limburgia was na een kamprit te sterk. Zal zijn tien meter op Yankee Attack voorsprong tot de laatste snik verdedigen. 

 

21. Donate Groenhof   - Ruud Pools    295 meter 

Won direct bij haar debuut in Warmond en maakte daarbij indruk in het startvak en qua snelheid. Tijdens haar tweede start 

in Nootdorp was ze het spoor bijster en sprong twee keer weg. Komt ze deze omloop door, behoort ze tot de favorieten. 

 

22. Iper Flying    - Aad Pools    300 meter 

De vorm van deze Italiaan is groeiende. In Santpoort verloor hij na een loodzware koers de finale van de relatief frissere 

Yankee Attack (nr.19). Moet nu direct volle bak tegen een geduchte tegenstander. Doet normaal gesproken mee om plek 1. 

 

23. Zero Option Lane   - Jaap van Rijn    305 meter 

Komt op de Breestraat voor de 51ste keer in actie op de kortebaan. Won eerder dit seizoen in Egmond en eindigde als 

derde in Zwanenburg. Heeft veel snelheid, maar maakt ook snel een fout. Wanneer hij zijn dag heeft een outsider. 

 

24. Ton Jeu    - Manon Pools    300 meter 

De huidige Nederlands kampioen wordt elke kortebaan beter. Zo won de Fransman in Santpoort dravende een rit van de 

latere winnaar. Is de koning van het startvak en beslist daar vaak de rit. Met een gunstige loting een paard voor de plaatsen. 

 

ONZE TIP: 1. EDO VENUS 2. IPER FLYING 3. ASKO BOND 4. ADONIS CHARISMA 

Outsiders: Black Beauty Venus, Lifeislife BR en Donate Groenhof 


