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Voorbeschouwing Kortebaan Voorschoten – het Nederlands kampioenschap! 

 

De strijd om het Nederlands kampioenschap belooft een waar spektakelstuk te worden. Maar liefst vijftien deelnemers 

wisten in het verleden al een kortebaan te winnen, waarvan vijf dit seizoen. De laatste edities van het NK eindigden 

steevast met een enorme surprise. Gaat deze vlieger ook op in Voorschoten? Of pakt een favoriet zoals Co Swagerman of 

Donate Groenhof de Nederlandse titel? 

 

 

 1. Axel Cartouche    - Denise Pennekamp   275 meter 

Kwam dit seizoen twee keer in actie en bereikte in Venhuizen een vijfde plaats. Won twee jaar geleden in Nootdorp, maar 

wist dat niveau nooit meer te benaderen. Is normaal gesproken kansloos in dit ijzersterke deelnemersveld. 

 

 2. Diamond Digger K   - Aad Pools    270 meter 

De vierjarige hengst toonde tijdens zijn eerste drie starts aan razendsnel te kunnen starten, maar heeft vooralsnog niet de 

snelheid om het uit te zingen tot de finish. Dit korte parkoers is zeker in zijn voordeel. De tweede omloop is haalbaar. 

 

 3. Zalvador Spendic   - Caroline Aalbers    275 meter 

Kan zich op een goede dag meten met de allerbesten, maar keer op keer gooien galoppades roet in het eten. De prachtige 

vos staat voor zijn 57ste kortebaan en zal ongelooflijk moeten stunten om één van de favorieten uit te schakelen. 

 

 4. Donate Groenhof   - Ruud Pools    270 meter 

Maakte in Warmond voor het eerst kennis met de kortebaan en won direct. Ze maakte geen enkele fout en koppelde een 

behendige start aan een versnelling onderweg. Zeker door haar afstand één van de grote kanshebbers. 

 

 5. Yankee Attack    - Jan Thijs de Jong    280 meter 

De trotse koploper in het klassement ‘Kortebaanpaard 2014’ won dit jaar in Venhuizen en Zwanenburg. Was tijdens zijn 

laatste twee starts minder op dreef en start dit keer ook nog eens met vijf meter extra. Dat maakt de zaken moeilijker. 

 

 6. Nico Diamond    - Andries van der Blonk   275 meter 

De verrassing van vorig jaar in Voorschoten. Finishte toen als vierde. Deze prestatie heeft hij dit seizoen nog niet weten te 

herhalen, ondanks dat hij regelmatig snelle ritten laat zien. Een plek in tweede omloop zou een prestatie van formaat zijn. 

 

 7. Black Beauty Venus   - Rick Wester    280 meter 

Liep een sterke koers in Hoofddorp, waar hij op weg naar de finale Prince of Moor (nr.23) uitschakelde. Wil nog wel eens 

een foutje maken, maar heeft snelheid in overvloed. Kan direct aan de bak tegen de snelle Timmy H. 

 

 8. Timmy H    - John de Leeuw    275 meter 

Wellicht de snelste deelnemer in dit veld, maar maakt te gemakkelijk een fout. Verloor de finales van Assendelft en 

Venhuizen na steeds een loodzware koers te hebben gehad. Wanneer hij zijn hoofd bij het werk houdt een kanshebber. 

 

 9. Howings Kumpel   - Wim van Buytene   275 meter 

De verliezend finalist van vorig jaar in Voorschoten start tijdens het NK als outsider. Met name in het startvak is de Duitse 

ruin tot grootse dingen in staat. Met een gunstig koersverloop een paard om rekening mee te houden. 

 

10. Capital C    - Wim van der Mespel   270 meter 

Een razendsnelle deelneemster, die te gemakkelijk van de benen gaat. Liep een dijk van een koers in Hoofddorp (vierde 

plaats), maar was in Stompwijk weinig peren waard. Moet fouten achterwege laten om een rol te kunnen spelen.  

 

11. Co Swagerman    - Frans van der Blonk   275 meter 

De winnaar van vorig jaar in Voorschoten is de grote favoriet voor het NK. De ruin snakt naar een overwinning na drie 

opeenvolgende tweede plaatsen in Sassenheim, Warmond en IJmuiden. Dit paard moet op uw wedtickets! 
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12. Evison    - Lindsey Pegram    275 meter 

Wacht direct een loodzware klus om het op te nemen tegen de favoriet. Is zeker niet kansloos, want de Zweed heeft 

snelheid. Won vorig jaar zelfs een keer van Co Swagerman. Wanneer hij de eerste omloop overleeft, een kanshebber. 

 

13. Action Invit    - Cees Imming    270 meter 

Deze deelnemer loopt op de Van Beethovenlaan een thuiswedstrijd. De trots van Voorschotenaar Rob Strik behaalde in 

IJmuiden en Stompwijk een vijfde plaats en schakelde de laatste keer Evison (nr.12) uit. Een gevaarlijke outsider. 

 

14. Asko Bond    - Jan Thijs de Jong    275 meter 

Maakte tijdens zijn debuut in Warmond een prima indruk. Heeft zeker aanleg voor het sprintwerk, maar gaf een zekere plek 

in de halve finale zomaar weg door een onnodige galoppade. Moet verbeterd zijn om een serieuze rol te spelen. 

 

15. Iper Flying    - Aad Pools    275 meter 

De Italiaanse ruin komt elke kortebaan steeds beter in vorm. Finishte als tweede in Egmond aan den Hoef en als derde in 

IJmuiden. Wanneer hij zijn niveau van vorig jaar benadert, met twee overwinningen, doet hij mee om de overwinning. 

 

16. Cha Cha Cha    - Caroline Aalbers    270 meter 

Een interessante deelnemer. Vanaf de basisafstand werd hij derde in Warmond en in IJmuiden gaf hij prima partij tegen 

Yankee Attack (nr.5). De jarige Caroline Aalbers kan nu, met vijf meter ontheffing, wel eens hevig verrassen. 

 

17. Lovely Lane    - Ruud Pools    270 meter 

Moest zich in Egmond aan den Hoef na veel strijd gewonnen geven tegen de snelle Iper Flying (nr.15). Maakte daarbij veel 

indruk en behoort daarom, zeker met de steun van Ruud Pools, tot de outsiders voor de Nederlandse titel. 

 

18. Wala Alki    - Denise Pennekamp   275 meter 

De ervaren merrie, inmiddels 62 starts in de edele benen, kwam dit seizoen tot vijfde plaatsen in Wognum en Sassenheim. 

Kan razendsnel starten, maar komt waarschijnlijk tekort tegen haar sterke tegenstander in de eerste omloop. 

 

19. Selim     - Wim van der Mespel   275 meter 

Wist tijdens zijn eerste drie starts niet te overtuigen, maar in IJmuiden groeide de Franse ruin, toen met een 

startontheffing, uit tot de zegevierende verrassing van de middag. Is dit voordeel nu kwijt, waardoor winnen moeilijk wordt. 

 

20. Zero Option Lane   - Jaap van Rijn    280 meter 

De zevenvoudig kortebaanwinnaar staat in Voorschoten voor een zware klus. Starten met een handicap is geen pretje, 

maar de ruin heeft de snelheid om te kunnen domineren, zoals dit seizoen in Egmond. De tweede omloop is haalbaar. 

 

21. Umberto    - Lindsey Pegram    280 meter 

Maakte in Egmond zijn rentree na een zware blessure en bleek het kortebanen niet te zijn verleerd. De ervaren ruin is in zijn 

element in het startvak, ondanks dat hij daar vijf meter moet toegeven. Treft direct een uiterst lastige tegenstander. 

 

22. Zenito Hanover   - Frans van der Blonk   275 meter 

Een deelnemer in vorm. Finishte als vierde in Venhuizen en IJmuiden en als derde in Stompwijk. Winnen lijkt wellicht wat te 

veel gevraagd voor de dertienjarige ruin, maar om de podiumplaatsen doet hij, gezien zijn huidige conditie, zeker mee. 

 

23. Prince of Moor    - John de Leeuw    275 meter 

De snelle ruin van trainer Hans Bot won dit seizoen bij zijn seizoendebuut in Wognum. Kan razendsnel starten, maar mist 

een extra versnelling onderweg. Het korte parkoers in Voorschoten is hem daarom op het lijf geschreven. Een kanshebber. 

 

24. Ton Jeu    - Rick Wester    275 meter 

De Fransman verdedigt in Voorschoten zijn Nederlandse titel. De ruin heeft een bliksemstart in huis en verrast daarmee 

menige tegenstander. Finishte eerder dit seizoen als tweede in Zwanenburg. Zijn titel prolongeren is een te zware opgave. 

 

ONZE TIP: 1. CO SWAGERMAN 2. DONATE GROENHOF 3. TIMMY H 4. IPER FLYING 

Outsiders: Cha Cha Cha, Lovely Lane en Prince of Moor 


