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Voorbeschouwing Kortebaan Nootdorp 2014  
 

Wat een prachtig deelnemersveld! Vele favorieten komen aan de start en dat maakt het schrijven van een prognose en 

het kiezen van de kanspaarden een moeilijke klus. De voorkeur gaat licht uit naar Andrea Swagerman en Donate 

Groenhof. Maar wees op uw hoede: zij treffen direct loodzware tegenstanders! 

 

 1. Ton Jeu    - Manon Pools    300 meter 

De Fransman is trouw en heeft een bliksemstart in de benen. In het tweede deel van het parcours mist hij echter de 

snelheid. Won vorig jaar wel als grote verrassing het NK in Warmond en liep daarna nog regelmatig bij de eerste vier.  

 

 2. Lifeislife BR    - Wim van der Mespel   300 meter 

Een belofte op de kortebaan, maar kwam tijdens twee optredens tegen sterke tegenstanders nog niet door de eerste 

omloop heen. De ruin heeft veel snelheid, maar maakt nog te gemakkelijk een galoppade om aan te bevelen.  

 

 3. Un Amour d’Echal   - Jan Thijs de Jong    295 meter 

In vier starts bereikte hij twee keer de tweede omloop. Mist de pure speed, maar krijgt in de eerste omloop wel tien meter 

voorgift. Overigens vliegt hij soms in het voorwerk over de baan. Als hij die snelheid toch eens tot de koers kon bewaren… 

 

 4. Blackpearl Trans R   - Jeroen Offeringa    305 meter 

De beste kortebaner van de afgelopen twee jaar probeert het in Nootdorp voor het eerst met een leerlingpikeur. Paard en 

pikeur moeten nog aan elkaar wennen en staan direct voor een loodzware klus om tien meter in te halen. 

 

 5. Pricken    - Lindsey Pegram    300 meter 

Debuteerde veelbelovend met een tweede plaats in Wognum. In de drie starts die volgden overleefde hij echter geen 

enkele keer de eerste omloop. Zal zijn vorm van Wognum moeten hervinden om mee te doen voor de plaatsen. 

 

 6. Action Invit    - Cees Imming    295 meter 

De ruin is qua snelheid tot veel in staat, maar is zeker niet de gemakkelijkste. Wil nog wel eens moeilijk weg komen of een 

galoppade maken. In zijn laatste twee starts werd hij vijfde. Op een goede dag kan hij voor een grote verrassing zorgen. 

 

 7. Wala Alki    - Denise Pennekamp   300 meter 

De merrie staat bekend om haar bliksemstart, maar had tijdens haar laatste deelname juist problemen met de 

startprocedure. Vorig jaar eindigde ze hier verrassend als tweede. De loting dit jaar is direct loodzwaar. 

 

 8. Lovely Lane    - Ruud Pools    295 meter 

Vanaf de basisafstand werd zij al vierde in Sassenheim. Met vijf meter minder liggen er dus mogelijkheden. In Egmond 

profiteerde ze hier voor de eerste keer van. Na knalharde ritten eindigde ze moegestreden als vijfde. Nu zit er meer in! 

 

 9. Nico Diamond    - Frans van der Blonk   300 meter 

Een trouwe kortebaner. Na een vijfde plaats in Wognum, volgden vier uitschakelingen in de eerste omloop. Kan het 

normaal gesproken op snelheid niet winnen van zijn tegenstander en moet dus hopen op een doorslag. 

 

10. Timmy H    - John de Leeuw    300 meter 

Misschien wel de snelste deelnemer van dit veld. In Assendelft en Venhuizen werd hij tweede. Er had toen meer ingezeten. 

In Warmond sprong hij vorige maand echter voortdurend. Als hij vlak blijft, behoort hij tot de topfavorieten! 

 

11. Edo Venus    - Aad Pools    295 meter 

Razendsnel van start en onderweg ook nog eens een versnelling in huis. Lijkt met vijf meter voorgift bijna niet te kloppen. 

Toch zijn we voorzichtig. Hij maakt rechtsom gemakkelijk een galoppade en komt terug van een blessure. Afwachten dus. 

 

12. Cunera Beuckenswyk   - Caroline Aalbers    295 meter 

Laat regelmatig mooie dingen zien, maar maakt tegen een goede tegenstander vaak direct van start af een galoppade. 

Wanneer haar trainster hier iets op heeft gevonden, liggen er kansen. Al is de loting in Nootdorp pittig. 
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13. Capital C    - Wim van der Mespel   295 meter 

Na haar sterke debuut in Stompwijk vorig jaar (derde plaats), wilde ze er weinig meer van weten. In Hoofddorp werd ze 

vorige maand echter knap vierde, om vervolgens in Stompwijk weer in haar oude fout te vervallen. Alles of niets dus. 

 

14. Dreamcatcher Venus   - Lindsey Pegram    300 meter 

Profiteerde vorig jaar optimaal van zijn vijf meter voorgift en won de koers. Heeft sindsdien weinig meer laten zien. Start nu 

voor het eerst voor zijn nieuwe trainer Piet Siderius. Normaal gesproken zit een dubbelslag in Nootdorp er niet in. 

 

15. Donate Groenhof   - Ruud Pools    295 meter 

Een toptalent! Won direct bij haar debuut in Warmond en deed toen niets fout. Op de kaarsrechte baan in Nootdorp moet 

ze direct tot het uiterste om Yankee Attack van zich af te houden. Wanneer ze dit overleeft, is er heel veel mogelijk. 

 

16. Yankee Attack    - Sven Schraal    300 meter 

Won met Jan Thijs de Jong in Venhuizen en Zwanenburg, maar toonde iets mindere vorm in Hoofddorp en IJmuiden. Hij 

werd uitgeschakeld in respectievelijk de tweede en derde omloop. De loting tegen Donate Groenhof kon niet slechter.  

 

17. Burney Boshoeve   - Rick Wester    300 meter 

Eindigde vorig jaar met vijf meter ontheffing als vierde in Middenbeemster. Vanaf de basisafstand heeft hij het moeilijker. 

Verloor tijdens zijn enige start dit jaar, in Egmond aan den Hoef, in de eerste omloop van Cunera Beuckenswyk (nr. 12). 

 

18. Viva’s Limburgia   - Manon Pools    305 meter 

De grootverdiener op de kortebaan en misschien wel de beste ooit! Mist echter de vorm van voorgaande jaren. Start nog 

steeds razendsnel, maar de versnelling in het laatste stuk ontbreekt. Kan hij daar in Nootdorp verandering in brengen? 

 

19. Evison    - John de Leeuw    300 meter 

Een razendsnelle kortebaner, maar vooral rechtsom moeilijk in het startvak. Hier geeft hij te vaak meters weg. Werd derde 

in Venhuizen, maar strandde de laatste twee keren in de eerste omloop. Het wordt tijd voor eerherstel. 

 

20. Quick du Vivier    - Denise Pennekamp   300 meter 

Vorig jaar sprokkelde de Fransman ereplaatsen bij elkaar en had zo zijn uitschieters. Dit jaar kwam hij in zes starts pas twee 

keer in de tweede omloop. Tijd om daar verandering in te brengen, al komt hij normaal gesproken tekort tegen Evison. 

 

21. Adonis Charisma   - Caroline Aalbers    300 meter 

Na twee knappe vijfde plaatsen vielen in Stompwijk, met vijf meter voorgift, alle puzzelstukjes in elkaar. Nu zonder 

ontheffing wordt het lastig. Maakt alleen kans tegen de favoriet wanneer hij bij de start nog meer voorsprong kan pakken. 

 

22. Andrea Swagerman   - Frans van der Blonk   305 meter 

Een klasbak pur sang. Een kaarsrechte asfaltbaan past hem het best. Hierop won hij al in Sassenheim en Hoofddorp. Het is 

geen snelle starter, maar hij heeft wel een magistrale eindsprint. Mag in de eerste omloop in het startvak niets weggeven! 

 

23. Power Hill    - Jaap van Rijn    300 meter 

Heeft vaak één of twee snelle ritten in de benen, maar is het daarna zat. Heeft daarom nooit zijn belofte ingelost. 

Leerlingpikeur Jaap van Rijn moet het kortebanen nog leren. Zal dus op zijn hoede moeten zijn tegen de ‘meester’. 

 

24. Chaman Rapida    - Aad Pools    295 meter 

Een trouwe kortebaner met een snelle start in de benen. Hij mist echter de pure speed waardoor hij in drie starts slechts 

één keer de tweede omloop haalde. Voor het eerst met vijf meter voorgift moet hij een stuk verder kunnen komen. 

 

ONZE TIP: 1. ANDREA SWAGERMAN 2. DONATE GROENHOF 3. LOVELY LANE 4. TIMMY H 

Outsiders: Edo Venus, Capital C, Yankee Attack en Adonis Charisma  


