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Voorbeschouwing Kortebaan Wognum

Het deelnemersveld op de Kerkstraat is zeer divers. Acht paarden wisten in het verleden al een kortebaan te winnen. 
Naast deze winnaars maken ook acht paarden in Wognum hun debuut. Onder deze debutanten enkele veelbelovende 
talenten. Zijn zij in staat om het kortebaankanonnen als Co Swagerman, Ton Jeu, de kampioen van Nederland, en Black 
Beauty Venus lastig te maken? Spektakel lijkt gegarandeerd!

 1. Lovely Lane - Ruud Pools 275 meter
Debuteert op het parkoers over de Kerkstraat. De Zweedse merrie is een aanwinst van Fabian Bakker en heeft een record 
van 1.16,8. Heeft de steun van meervoudig kortebaankampioen Ruud Pools en dat is een voordeel.

 2. Prince of Moor - John de Leeuw 275 meter
Zorgde vorig jaar met een overwinning in Venhuizen voor de grootste verrassing van het seizoen. Was daarna niet zo sterk 
meer als toen, maar sloot het seizoen mooi af met een tweede plaats in ’t Zand. Heeft snelheid genoeg voor een klassering.

 3. Dumarion Metjo - Rick Wester 270 meter
De vosmerrie debuteert. Kwam woensdag nog in actie op de grasbaan van Hilversum. Ervaring leert dat vierjarige paarden 
tijd nodig hebben om het spelletje onder de knie te krijgen. Tegen Ziyi wordt het een lastige klus om verder te bekeren.

 4. Ziyi - Lindsey Pegram 275 meter
De betrouwbare merrie van trainster Sinie de Glee is in Wognum één van de outsiders. Startte vorig seizoen dertien keer en 
finishte zeven keer bij de laatste vijf. Een deelneemster met snelheid, maar winnen lijkt te veel gevraagd.

 5. Ottimo du Closet - Heidi Appel 275 meter
De twaalfjarige Fransman kwam vorig seizoen zeven keer in actie. Tijdens het NK verraste hij met een fraaie vierde plaats. In 
zijn daaropvolgende starts kon hij weinig uitrichten. Is van trainer gewisseld, wat wellicht een positief effect heeft.

 6. Quick du Vivier - Denise Pennekamp 275 meter
Zorgde vorig jaar in Wognum voor een enorme stunt door totalisatorfavoriet Blackpearl Trans R uit te schakelen. Bewees 
toen genoeg snelheid te hebben, maar maakt ook regelmatig een fout. Kan in dit veld voor een verrassing zorgen.

 7. Co Swagerman - Frans van der Blonk 275 meter
De winnaar van vorig jaar in Wognum start als de favoriet. Won in totaal drie kortebanen en was één van de smaakmakers 
van 2013. Is een vlotte starter en heeft een geweldige eindsprint. Het te kloppen paard van de middag.

 8. Zephir - Wim van der Mespel 280 meter
De bliksemstarter begint aan zijn vijfde kortebaanseizoen. Hij won vanaf de basisafstand drie kortebanen, maar heeft er 
inmiddels vijf meter bij. Dat maakt het behalen van de volgende omloop, zeker tegen de favoriet, enorm moeilijk. 

 9. Ton Jeu - Manon Pools 275 meter
De Nederlands kampioen maakte in 2012 zijn kortebaandebuut op de Kerkstraat. De Fransman is een sensatie in het startvak
en wint de rit vaak al in de eerste meters. De baan van 275 meter is in zijn voordeel. De uitdager van onze favoriet.

10. Zoe W - Roy van Ingen 275 meter
Kwam vorig seizoen vier keer in actie, maar kwam geen enkele keer door de eerste omloop heen. Liet toch de nodige 
snelheid zien. Roy van Ingen rijdt zijn eerste kortebaan. Met Ton Jeu als tegenstander had hij niet slechter kunnen loten.

11. Titan Cab - Wim van Buytene 275 meter
Opnieuw een debutant. De zevenjarige vos heeft zijn sporen op de langebaan met een winsom van 140.000 euro 
ruimschoots verdiend. Kortebanen is een ander vak, maar het loont de moeite om deze deelnemer in de gaten te houden.



12. Adonis Charisma - John Dekker 275 meter
Bracht het grootste deel van zijn loopbaan in Zweden door. Keerde deze winter terug naar Nederland. Zijn grootvader is 
Valley Victory, ook de ‘opa’ van Manhattan South en Tarzan Weber; twee paarden die eerder in Wognum wisten te winnen. 

13. Bjorn Baldwin - Lindsey Pegram 275 meter
Verhuisde deze winter van Cees Imming naar Cees Hetteling. Debuteerde twee jaar geleden in Wognum en kwam toen niet 
door de eerste omloop heen. Ook een tweede start leverde niets op. Treft een op papier talentvolle tegenstander.

14. Pricken - Ruud Pools 275 meter
Een interessante debutant. De Zweedse ruin is speciaal voor dit werk aangetrokken. Maakte tijdens de sprintkoersen in 
Alkmaar een prima indruk en kan volgens zijn pikeur snel vertrekken. Een deelnemer om rekening mee te houden.

15. Wala Alki - Denise Pennekamp 275 meter
Debuteerde al in 2008 op de kortebaan en is inmiddels aan haar tweede jeugd begonnen. Is een geweldige starter, wat haar 
vorig seizoen tweede plaatsen opleverde in Nootdorp en Beverwijk. Kan met een gunstige loting wellicht verrassen.

16. Jupiter Diamant - Jolanda van Strien 275 meter
Deze deelnemer is terug van weg geweest. Liep zijn laatste kortebaan in 2011 en wisselde toen verschillende keren van 
eigenaar. In 2010 won hij de kortebaan van Bemmel en werd derde in De Lier. Kan bij zijn rentree direct aan de bak.

17. Selim - John de Leeuw 275 meter
Ondanks dat hij debuteert, zijn er ook van deze achtjarige ruin verwachtingen. Liep tijdens de Kortebaandag in Alkmaar een 
sterke serie over 1100 meter en finishte toen als tweede. Heeft op de langebaan een fraai record van 1.12,3. Een outsider.

18. Quaden - Rick Wester 275 meter
Kwam vorig jaar twee keer in actie, maar wist niet te imponeren. Op de Nederlandse grasbanen ging het daarentegen een 
stuk beter en pikte hij regelmatig zijn overwinning mee. Het wordt een leuke strijd tussen deze twee onervaren paarden.

19. Ombre Rosse Rex - Wim van der Mespel 275 meter
Is een halfbroer van Nottedestate Rex, die in 2012 met 100 tegen 1 in Utrecht won. Deze debutant is op de langebaan een 
bescheiden harddraver. Heeft de steun van Wim van der Mespel, die twee jaar geleden de sterkste was in Wognum.
 
20. Zam Avon - Wim van Buytene 275 meter
Op een goede dag is de Duitse ruin tot veel in staat. Heeft snelheid, maar maakt ook gemakkelijk een fout. Was de verrassing
van Warmond in 2010. Vorig jaar reikte hij tijdens zijn laatste start tot de derde omloop. 

21. Black Beauty Venus - Jeroen Offeringa 275 meter
Een vliegensvlugge kortebaner uit de stal van Aad Pools. Goed voor vijf kortebaanzeges, waarvan drie vorig jaar. Start voor 
het eerst met leerlingpikeur Jeroen Offeringa. Wanneer het klikt tussen deze twee, hangt een verrassing in de lucht.

22. Power Hill - Tom Kooyman 275 meter
De zevenjarige ruin heeft in twee jaar op de kortebaan zijn belofte nog niet in kunnen lossen. Toonde met regelmaat zijn 
enorme snelheid, maar wist dit zelden in een resultaat om te zetten. Heeft zwaar geloot, maar is in staat om te stunten.

23. Cunera Beuckenswyk - John Dekker 275 meter
Een debutant op de kortebaan. Werkte in Assendelft tijdens de omlopen door de nodige trainingsritjes af en maakte daarbij 
een goede indruk. De paarden van trainster Caroline Aalbers scoren traditioneel goed in Wognum, dus wie weet.

24. Nico Diamond - Frans van der Blonk 275 meter
Een zeer degelijke kortebaner. Kreeg het spelletje vorig seizoen geleidelijk onder de knie, wat resulteerde in twee 
ereplaatsen in Voorschoten en Hillegom. Kan met een gunstige loting in de prijzen draven, winnen is moeilijker.

ONZE TIP: 1. CO SWAGERMAN 2. PRINCE OF MOOR 3. BLACK BEAUTY VENUS 4. TON JEU
Outsiders: Ziyi, Pricken en Selim 


