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Voorbeschouwing Kortebaan ’t Zand 2014

Wat een prachtig deelnemersveld! Bijna alle toppers van het afgelopen seizoen staan aan de start. Het kiezen van de 
favoriet is dan ook een hels karwei. We gaan voor Timmy H, maar beseffen dat hij geen zekerheidje is. Sowieso wordt 
het een geweldig slotstuk van een groots seizoen!

 1. Edo Venus - Aad Pools 275 meter
De vijfjarige ruin staat voor zijn eerste zege op de kortebaan. Finishte tijdens zijn laatste drie kortebanen steeds als tweede 
en verdient zo langzamerhand een overwinning. Behoort zonder twijfel tot de kanshebbers voor de zege in ’t Zand.

 2. Un Amour d’Echal - John Dekker 275 meter
Liet het afgelopen seizoen regelmatig snelle ritten zien, maar sprong net zo vaak gemakkelijk weg. De verloren finale in 
Nootdorp is tot dusver zijn beste prestatie. Lijkt normaal gesproken kansloos tegen zijn opponent in de eerste omloop.

 3. Donate Groenhof - Ruud Pools 275 meter
Eén van de smaakmakers van het afgelopen seizoen. Won met ontheffing in Warmond, De Lier en Schagen. Vanaf de 
basisafstand werd ze derde in Purmerend. Behoort op voorhand tot de hoofdrolspelers van de koers over de Keinsmerweg.

 4. Andrea Swagerman - Frans van der Blonk 280 meter
Was met name tijdens de eerste maanden van het seizoen in een uitstekende vorm. Won toen in Sassenheim en Hoofddorp.
De laatste koersen gaat het moeizamer, hoewel hij in Purmerend na een zware koers nog vierde werd.

 5. Anabaa Blue - Rick Wester 270 meter
De verrassende winnares van de kortebaan in Medemblik. Versloeg toen tijdens de eindstrijd Edo Venus (nr.1). In haar 
daaropvolgende starts wist ze niet meer te overtuigen. Mits ze vlak blijft, behoort ze tot de outsiders voor een ereplaats.

 6. Novelune Rex - Denise Pennekamp 275 meter
De combinatie met leerlingkampioen Denise Pennekamp op de sulky kende in Beverwijk een ‘superdag’ en haalde toen na 
bijloting de finale. In haar daaropvolgende vier starts bereikte ze slechts één keer de tweede omloop.

 7. Adonis Charisma - Caroline Aalbers 275 meter
Won met een startontheffing op het gras van Stompwijk en werd daarna derde in Nootdorp. Tijdens zijn laatste starts 
maakte hij regelmatig galoppades, maar liet tussendoor wel snelle ritten zien. 

 8. Prince of Moor - Jan Thijs de Jong 275 meter
Met deze elfjarige ruin kan het alle kanten op. De winnaar van de kortebaan in Wognum wisselt net als zijn tegenstander in 
de eerste omloop sterke ritten vaak af met galoppades. Vorig jaar werd hij tweede in 't Zand.

 9. Asko Bond - Wim van der Mespel 275 meter
Start in ’t Zand als een gevaarlijke outsider. Kan snel vertrekken en dat is op het korte parkoers van de Keinsmerweg een 
wapen. Punt van zorg is zijn vorm. Na derde plaatsen in Santpoort en Heemskerk was hij de laatste weken minder op dreef.

10. Zenito Hanover - Andries van der Blonk 275 meter
Heeft een prima seizoen achter de rug met verschillende ereplaatsen, waaronder een derde plaats tijdens het Nederlands 
kampioenschap in Voorschoten. Moest de laatste kortebanen missen door een blessure en maakt in ’t Zand zijn rentree. 

11. Timmy H - John de Leeuw 275 meter
De favoriet voor het winnen van de laatste kortebaan van het seizoen. Hij lijkt beter in vorm dan ooit. Gaf in Roden een 
heuse drafdemonstratie weg. Is echter niet de gemakkelijkste in de eerste meters. Het wordt alles of niets.

12. Ton Jeu - Manon Pools 275 meter
Een ware specialist in het startvak. Finishte in Zwanenburg en De Lier beide keren na bijloting als tweede. Wanneer hij 
Timmy H tijdens de eerste meters direct onder druk kan zetten, net zoals in De Lier toen hij hem versloeg, liggen er kansen.



13. Pricken – Jeffrey Mieras 275 meter
Leek na zijn sterke debuut in Wognum (met een tweede plaats) een grote belofte. De vorm van toen heeft hij echter niet 
meer geëvenaard. Op een vijfde plaats in De Lier na, kwam hij steeds niet verder dan de tweede omloop.

14. Black Beauty Venus – Aad Pools 280 meter
Een absolute klasbak. Loopt echter al bijna het gehele seizoen met een starthandicap en dat lijkt te veel gevraagd. Werd nog
wel sterk tweede in Hoofddorp, maar werd vaker afgetroefd door paarden met meters voorsprong in het startvak.

15. Zero Option Lane – Jaap van Rijn 280 meter
Ondanks de vijf meter achterstand vliegt hij elke tegenstander voorbij alsof het niets is. Het leverde hem in Voorschoten de 
Nederlandse titel op. Helaas moet hij snelle ritten later op de middag vaak bekopen met galoppades. Een kanshebber.

16. Selim – Rick Wester 275 meter
De winnaar van IJmuiden. De ruin zegevierde toen met een startvoorgift van vijf meter. Vanaf de basisfafstand laat hij nog 
regelmatig snelle ritten zien, maar slaagde er niet meer in om een plaats bij de eerste vier te bemachtigen.

17. Co Swagerman – Frans van der Blonk 280 meter
De terechte kampioen van 2014 en een parel van de kortebaansport. Won vier kortebanen, maar liet vooral veel snelheid en
karakter zien. Moet nu aan het werk voor zijn pikeur. Hij kan Frans van der Blonk zijn eerste pikeurstitel bezorgen.

18. Qualva Nonantais – Ruud Pools 275 meter
De ruin won met wat geluk in Assendelft en was daarna lang zoekende naar vorm. Deze leek hij in Lisse gevonden te 
hebben, maar was in de slotfase moegestreden. Hij kan Co Swagerman wel eens een koude douche bezorgen.

19. Howings Kumpel – Wim van Buytene 275 meter
De Duitse ruin koerste pechvol in de eerste maanden van het seizoen, maar kreeg dit in september terugbetaald. Hij werd 
tweede in Voorschoten en Lisse en vierde in Hillegom. Kan met wat geluk weer voor een verrassing zorgen.

20. Evison – John de Leeuw 275 meter
Met de vorm zit het momenteel wel goed. Hij lijkt sneller dan ooit. Maar het euvel van springen (met name in de 
rechterbaan) krijgt zijn trainer er maar niet uit. Als hij vlak blijft, kan hij John de Leeuw belangrijke punten bezorgen.

21. Quick du Vivier – Cees Imming 275 meter
Profiteerde optimaal van het falen van de favorieten in Beverwijk en won volkomen onverwacht de koers. Zal hetzelfde 
geluk moeten hebben als toen voor een nieuwe sensatie. Die kans lijkt echter klein.

22. Iper Flying – Jeffrey Mieras 275 meter
De Italiaan maakt zijn debuut voor zijn nieuwe trainer Piet Siderius. Liet eerder dit jaar mooie dingen zien. Na drie tweede 
plaatsen won hij in Enkhuizen. In 't Zand liggen er kansen voor een mooie eindklassering.

23. Yankee Attack – Jan Thijs de Jong 280 meter
Vloog dit seizoen uit de startblokken met overwinningen in Venhuizen, Zwanenburg en Santpoort. Met een handicap van vijf
meter werd het moeilijker. Bovendien was de vorm in het tweede deel van het seizoen beduidend minder.

24. Lifeislife BR – Wim van der Mespel 275 meter
De ruin won met een startvoorgift in Hillegom, maar liet daarna zien het ook vanaf de basisafstand op te kunnen nemen 
tegen de top. Winnen lijkt te veel gevraagd, maar een plek in derde omloop moet mogelijk zijn.

ONZE TIP: 1. TIMMY H 2. DONATE GROENHOF 3. CO SWAGERMAN 4. ZERO OPTION LANE
Outsiders: Edo Venus, Asko Bond, Iper Flying.


