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Voorbeschouwing Kortebaan Enkhuizen 2014

De gezellige baan op De Paktuinen heeft een prachtig deelnemersveld. Maar liefst twaalf deelnemers wisten in het 
verleden één of meer kortebanen te winnen. Onze favoriet is Co Swagerman. De vijfjarige ruin won dit seizoen in 
Bemmel, Middenbeemster en Purmerend. De concurrentie zal zich echter niet zomaar de kaas van het brood laten eten 
en zullen de koploper in het klassement ‘Kortebaanpaard 2014’ tot een uiterste krachtsinspanning dwingen. Alle 
ingrediënten voor een prachtige koers zijn aanwezig! 

 1. Diamond Digger K - Manon Pools 295 meter
Kwam dit seizoen tijdens vijf eerdere deelnames tot een vierde plaats in Stompwijk  en twee vijfde plaatsen. Heeft een 
bliksemstart in de benen, maar lijkt de absolute kortebaanspeed te missen. Voor het eerst met Manon Pools op de sulky.

 2. April Sycamore - John Dekker 300 meter
Maakte vorig week haar debuut in Hillegom. Ze werd toen overlopen door Yankee Attack (nr.8). Daarna kreeg ze nog wat 
werk voor haar kiezen en dat zag er niet verkeerd uit. Mag tegen Diamond Digger K niet te veel weggeven bij de start.

 3. Andrea Swagerman - Frans van der Blonk 305 meter
Een klasbak van de bovenste plank. Won eerder dit seizoen in Sassenheim en Hoofddorp. Is de laatste weken echter minder
op dreef, hoewel hij in Hillegom de winnaar van de kortebaan in Medemblik versloeg. Moet direct flink zijn benen strekken.

 4. Zero Option Lane - Jaap van Rijn 305 meter
De kersverse kampioen van Nederland. Liep een ijzersterke koers in Voorschoten, maar werd in Hillegom tijdens de eerste 
omloop uitgeschakeld. Kan Andrea Swagerman verslaan in het startvak. De winnaar van deze rit doet mee om de eindzege.

 5. Sweet and Spicy - Wim van der Mespel 300 meter
De merrie kwam dit seizoen één keer eerder aan de start, in IJmuiden. Ze was toen kansloos tegen de sterke Iper Flying 
(nr.7). Heeft de steun van Wim van der Mespel, die in 2011 in Enkhuizen wist te winnen met Arctic Challenge.

 6. Wala Alki - Denise Pennekamp 300 meter
Behoort tot het meubilair op de kortebaan. Staat voor haar 68e start sinds 2008. Won in het verleden twee kortebanen, 
waarvan de laatste in 2010. Kan het met haar razendsnelle eerste meters op een goede dag elke tegenstander lastig maken.

 7. Iper Flying - Christophe de Groote 300 meter
Het zit de Italiaan van trainer Aad Pools dit seizoen niet mee. De ruin finishte vier keer als tweede. Start voor het eerst met 
leerlingpikeur Christophe de Groote. Wanneer paard en pikeur het met elkaar kunnen vinden, doen zij mee om de prijzen.

 8. Yankee Attack - Jan Thijs de Jong 305 meter
De titelverdediger op De Paktuinen. Won dit seizoen drie kortebanen en kreeg toen te maken met een starthandicap. Met 
die extra ballast wist de karakterruin nog niet te scoren. Staat voor een loodzware opgave met Iper Flying als tegenstander.

 9. Black Beauty Venus - Aad Pools 305 meter
Koerste dit seizoen nog niet erg gelukkig. Behaalde een fraaie tweede plaats in Hoofddorp, achter Andrea Swagerman 
(nr.3). Heeft snelheid in overvloed, maar maakt ook gemakkelijk een fout. Moet de eerste omloop kunnen overleven.

10. Zephir - Cees Imming 305 meter
De drievoudig kortebaanwinnaar kwam dit seizoen twee keer eerder in actie, maar kon geen potten breken. De ruin met de
snelle eerste meters staat voor een uiterst lastige klus om over zijn zwakkere rechterkant één van de outsiders te verslaan.

11. Asko Bond - John de Leeuw 300 meter
Kende een vliegende start op de kortebaan, maar kon de verwachtingen tot dusver deels waarmaken. Na ereplaatsen in 
Santpoort en Heemskerk is het nu tijd voor minimaal een finaleplaats! Moet dan wel fouten achterwege laten.
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12. Pricken - Jeffrey Mieras 300 meter
Finishte als tweede in Wognum, maar kwam daarna vijf keer op rij niet door de eerste omloop heen. In De Lier toonde hij 
echter weer wat van zijn klasse en werd vijfde. Kan direct aan de bak tegen een sterke tegenstander.

13. Chingagchook - Harry Pools 300 meter
Kwam vorig jaar twee keer aan de start, maar raakte beide keren niet tot de tweede omloop. Maakt in Enkhuizen zijn 
seizoendebuut. Wordt gereden door meervoudig kortebaankampioen Harry Pools, de oudste van de gebroeders.

14. Lovely Lane - Christophe de Groote 300 meter
Kan zich op snelheid met iedereen meten, maar heeft niet het vermogen om dat twee ritten achter elkaar te doen. Snoepte 
in Medemblik een ritje af van de latere winnaar. Kan met een gunstig koersverloop wellicht voor een verrassing zorgen.

15. Axel Cartouche - Denise Pennekamp 300 meter
Won in 2012 de kortebaan van Nootdorp, maar wist daarna zelden meer te overtuigen. Vorige week in Purmerend vingen 
we weer een glimp van zijn klasse op toen hij een rit won van Co Swagerman (nr.18). Een deelnemer voor de plaatsen.

16. Evison - John de Leeuw 300 meter
De Zweed eindigde vorig jaar als derde in Enkhuizen. Dit seizoen maakte hij tot dusver te veel fouten om mee te spelen om 
een overwinning. Heeft wel de snelheid om dit veld naar zijn hand te zetten. Zonder fouten een gevaarlijke outsider.

17. Amalia Beemd - John Dekker 300 meter
Onze favoriet kan aan het werk tegen een snelle tegenstander! Amalia Beemd werd derde in Bemmel en vierde in 
Heemskerk. Heeft genoeg snelheid, maar maakt in het heetst van de strijd regelmatig een galoppade. Mooie ritten!

18. Co Swagerman - Frans van der Blonk 305 meter
De koning van het huidige kortebaanseizoen. Heeft alles wat een ideale kortebaner nodig heeft: een rappe start, snelheid 
en uithoudingsvermogen. Frans van der Blonk heeft de punten hard nodig in de strijd om het pikeurskampioenschap!

19. Un Amour d’Echal - Jan Thijs de Jong 300 meter
Maakt een wisselvallig seizoen door. Liep naar een sterke tweede plaats in Nootdorp, maar was daarna gematigd succesvol.
Versloeg in Hillegom de sterke Andrea Swagerman (nr.3), maar heeft moeite met achterom draaien van gelijke afstand.

20. Amazing Power - Aad Pools 300 meter
Leek de verrassing van de dag te worden in Heemskerk, maar verloor de finale slechts met enkele centimeters verschil. In 
Hillegom wilde hij er niets van weten en sprong twee keer weg. Zonder fouten een deelnemer om rekening mee te houden.

21. Doris K - Cees Imming 300 meter
Kwam vorig seizoen in vijf starts niet verder dan één keer de tweede omloop. Maakte maandag zijn seizoensdebuut in 
Medemblik en ging twee keer in de fout. Moet verbeterd zijn om Zalvador Spendic te kunnen verslaan.

22. Zalvador Spendic - Caroline Aalbers 300 meter
Bezig aan zijn vijfde seizoen op de kortebaan. Wist regelmatig een finale te halen, maar trof daarin steevast een (te) sterke 
tegenstander. Reikte eerder dit seizoen tot vijfde plaatsen in Stompwijk en Hillegom, maar er zit meer in het vat.

23. Selim - Rick Wester 300 meter
Won dit jaar met een startontheffing de kortebaan in IJmuiden. De laatste weken is hij echter minder op dreef. Eindigde in 
Medemblik na bijloting op een gedeelde vijfde plaats. Moet aan het werk tegen een tegenstander in vorm.

24. Lifeislife BR - Wim van der Mespel 300 meter
Verraste in Hillegom vriend en vijand door met een startontheffing de kortebaan te winnen. Start dit keer vanaf de 
basisafstand en dat bemoeilijkt de zaken. Heeft genoeg klasse om ook vanaf 300 meter een rol te kunnen spelen.

ONZE TIP: 1. CO SWAGERMAN 2. ASKO BOND 3. IPER FLYING 4. ANDREA SWAGERMAN
Outsiders: Zero Option Lane, Black Beauty Venus en Lifeislife BR


