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Voorbeschouwing Kortebaan Hoofddorp 

 

Op de Kruisweg in Hoofddorp komt een aantal zeer goede kortebaners aan de start. Drie deelnemers wisten dit seizoen 

al te winnen, te weten Andrea Swagerman, Prince of Moor en Yankee Attack. De concurrentie zit echter niet stil. Stal Aad 

Pools snakt naar een overwinning en heeft met Blackpearl Trans R een heet ijzer in het vuur. Of hebben de vierjarige 

paarden het spelletje door en zorgen ze voor een surprise? Spektakel is gegarandeerd!  

 

 1. Dumarion Metjo   - Rick Wester    295 meter 

Liet tijdens haar debuut in Wognum zien over de benodigde snelheid te beschikken, maar wilde er daarna in Sassenheim en 

Zwanenburg niets van weten. Wanneer ze startprocedure onder de knie krijgt, kan ze uitgroeien tot een prima kortebaner. 

 

 2. Anabaa Blue    - John de Leeuw    295 meter 

De Zweedse merrie kwam donderdag nog in actie in Egmond. Ze toonde duidelijk verbetering ten opzichte van haar eerste 

twee starts en werd derde. De vraag is hoe ze deze inspanning heeft verwerkt. Helemaal fris doet ze mee om de prijzen. 

 

 3. Ottimo du Closet   - Heidi Appel    300 meter 

Kwam dit seizoen in actie in Wognum en Zwanenburg en bereikte één keer de derde omloop. De ruin werd vorig jaar vierde 

tijdens het Nederlands kampioenschap. Heeft moeite met de start, maar heeft snelheid genoeg voor een verrassing. 

 

 4. Titan Cab    - Jan Thijs de Jong    295 meter 

Heeft dit seizoen nog niet laten zien wat hij kan. De hengst komt steeds moeilijk in zijn loop en won daardoor zelfs nog geen 

rit. Toonde tijdens het voorwerk bij verschillende koersen wel snelheid. Start voor het eerst met een startontheffing. 

 

 5. Quemos    - John Dekker    300 meter 

Maakte vorig jaar zijn kortebaandebuut in Enkhuizen en kwam toen niet door de eerste omloop heen. De tienjarige ruin 

heeft op de langebaan een record van 1.13,2. Staat voor een loodzware klus tegen een topsprinter. 

 

 6. Black Beauty Venus   - Manon Pools    305 meter 

De vijfvoudig kortebaanwinnaar heeft dit seizoen nog weinig laten zien. Te vaak maakt hij een galoppade. Toch mag de 

prachtige ruin niet onderschat worden. Hij heeft een bliksemstart en onderweg een sterke versnelling.  

 

 7. Andrea Swagerman   - Frans van der Blonk   305 meter 

De sterke winnaar van 2012 start als favoriet. In Sassenheim gaf hij een ware drafdemonstratie. Op het korte parkoers in 

Zwanenburg won hij zelfs een rit van Yankee Attack (nr.19). De afstand van de baan is met zijn eindschot in zijn voordeel. 

 

 8. Chaman Rapida    - Aad Pools    300 meter 

Debuteerde in Sassenheim met een plek in de tweede omloop. Ook toen kwam de ruin Andrea Swagerman tegen, die een 

flinke maat te groot was. Daarom lijkt het behalen van de tweede omloop in Hoofddorp welhaast een onmogelijk opgave. 

 

 9. Pricken    - Wim van der Mespel   300 meter 

Liep een dijk van een koers tijdens zijn debuut in Wognum. Werd toen tweede achter Prince of Moor (nr.13). In Sassenheim 

was hij kansloos tegen Andrea Swagerman (nr.7). Een zwaar koersverloop is in het voordeel van de ruin met ijzeren longen. 

 

10. Power Hill    - Lindsey Pegram    300  meter 

De ruin slaagt er maar niet in om zijn belofte waar te maken. Vliegt regelmatig over de baan, maar mist het vernuft om de 

koers ook daadwerkelijk te winnen. Kwam dit seizoen in drie starts nog niet door de eerste omloop heen. 

 

11. Diego Guapa    - Ruud Pools    300 meter 

Een interessante debutant uit de stallen van Cees Hetteling. De tienjarige ruin was enkele jaren geleden vooral in Duitsland 

succesvol. Heeft met Ruud Pools op de sulky de perfecte leermeester om het kortebanen onder de knie te krijgen.  
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12. Quick du Vivier    - Denise Pennekamp   300 meter 

De snelle hengst kwam dit seizoen in drie starts nog niet verder dan de tweede omloop. Toonde met name vorig jaar 

regelmatig snelheid, maar maakte ook snel een fout. Kan deze rit winnen op ervaring, mits hij vlak blijft natuurlijk. 

 

13. Prince of Moor    - John de Leeuw    300 meter 

Een deelnemer in vorm. Won sterk in Wognum en reikte tot een vijfde plaats in Sassenheim. Werd toen uitgeschakeld door 

Andrea Swagerman (nr.7), die één rit tot het uiterste moest om hem te verslaan. Eén van de kanshebbers voor de zege. 

 

14. Dumoine River    - Rick Wester    295 meter 

De vierjarige merrie komt op de Kruisweg voor het eerst op de kortebaan in actie. Vorig jaar werd ze zesde in de Merrie 

Derby D, maar kortebanen is een heel andere discipline. Debuteren tegen één van de favorieten is een zware missie. 

 

15. Ziyi     - Jan Thijs de Jong    300 meter 

Vorig seizoen eindigde de merrie regelmatig op het podium, maar dit seizoen wil het nog niet vlotten. Zowel in Wognum als 

in Sassenheim werd ze al na één omloop uitgeschakeld. Kan aan de bak tegen een talentvolle tegenstander. 

 

16. Adonis Charisma   - John Dekker     300 meter 

Werd in Wognum en Zwanenburg beide keren uitgeschakeld tijdens de derde omloop door een latere finalist. Liet zien 

aanleg te hebben voor het sprintwerk. Kan met een gunstige loting wellicht voor een ereplaats gaan. 

 

17. Blackpearl Trans R   - Manon Pools    305 meter 

De beste kortebaner van de laatste twee jaar is bekend met het parkoers over de Kruisweg. In 2012 werd ze tweede en 

vorig jaar vierde. Heeft wellicht nog wat koersen nodig om in topvorm te geraken. Desalniettemin een kanshebber. 

 

18. Zoe W    - Roy van Ingen    300 meter 

Baarde vorige week in Warmond opzien door uit geslagen positie een rit af te snoepen van de latere winnares. Ze toonde 

daarmee aan over snelheid te beschikken. Had in Hoofddorp bijna niet zwaarder kunnen loten. 

 

19. Yankee Attack    - Denise Pennekamp   300 meter 

Behoort tot de grote favorieten op de Kruisweg. Won zijn laatste twee kortebanen in Venhuizen en Zwanenburg. Versloeg 

toen met moeite zijn grote concurrent in Hoofddorp. Start voor het eerst met Denise Pennekamp, de leerlingkampioene. 

 

20. Zenito Hanover   - Frans van der Blonk   300 meter 

Komt voor de vijfde keer dit seizoen aan de start. Werd knap vierde in Venhuizen en Egmond en vijfde in Assendelft. Tegen 

de echte toppers mist hij de pure speed, maar geeft wel goed partij. De loting zit nu flink tegen. 

 

21. Boy Lucswolle    - Lindsey Pegram    300 meter 

Wederom een debutant uit de stallen van Cees Hetteling. Is op de langebaan een bescheiden haververdiener met een 

winsom van nog geen 2.500 euro en een record van 1.16,5. Kan wellicht verrassen met een plek in de tweede omloop. 

 

22. Capital C    - Wim van der Mespel   295 meter 

Na een sterke derde plaats in Stompwijk vorig jaar leek een overwinning een kwestie van tijd. Het kwam er niet van. De 

merrie maakt te gemakkelijk een fout. Snelheid heeft ze wel. Start dit seizoen voor het eerst met startontheffing. 

 

23. Diamond Digger K   - Aad Pools    295 meter 

Kwam in Sassenheim voor het eerst in actie op de kortebaan en redde het toen niet tegen Qualva Nonantais, de winnaar 

van de kortebaan in Assendelft. Heeft nu met Evison als tegenstander wederom loodzwaar geloot. 

 

24. Evison    - Ruud Pools    300 meter 

De Zweed heeft snelheid genoeg, maar maakt ook vaak een galoppade. Werd dit seizoen na bijloting derde in Venhuizen en 

vijfde in Zwanenburg. Een deelnemer die meedoet om de ereprijzen. 

 

ONZE TIP: 1. ANDREA SWAGERMAN 2. YANKEE ATTACK 3. PRINCE OF MOOR 4. BLACKPEARL TRANS R 

Outsiders: Pricken, Adonis Charisma en Evison 


