Antwoorden KortebaanQuiz, deel 2
1A. Welke tegenstanders versloeg Blackpearl Trans R in Zwanenburg op weg
naar de zege?
Vintage, Victory Boy S, Auke d’Almere en Zephir

(4 punten)
1B. Welke paarden werden sinds de millenniumwisseling als vierjarige
deelnemer Nederlands kampioen?
2000 Gail Devers (Heemskerk), 2002 Lino Hawai (Medemblik), 2003 Roodnoot
Jansara (’t Zand), 2004 Supermatic (Roden), 2006 Caretto As (Enkhuizen)en
2008 Willie Luciano (Schagen)

(6 punten, jaartal en kortebaanplaats niet noodzakelijk)
2. Met welke 11 paarden boekte Robin Bakker zijn 17 kortebaanzeges?
kortebaanzeges? (Let op:
alleen de paarden met wie Bakker vanaf de eerste omloop startte!)
Mister Diamond (2), Ido Baldwin, Mr.Postman (2), Randy Boszorg, Super Can
Read (2), Supermatic (2), Hot Water, Tantiffy Oostland (3), Willie Luciano, Wala
Alki en Gilbert C.R.

(11 punten)
3. Met welke
welke drie paarden won Aad Pools in 2007?
2007?
Caretto As (3, Hoogkarspel, Egmond aan den Hoef en Zandvoort), United
Kievitshof (Santpoort) en Timmy Haleryd (Lisse)

(3 punten)
4. Wat was het eerste paard dat in 1997 als vierjarige vanaf 270 of 295 meter een
kortebaan wist te winnen?
Larry Bird (met Huib van den Heuvel in Joure)

(1 punt)
5A. Op welke straat van welke kortebaanplaats maakte De Groote zijn debuut op
de kortebaan?
Kerklaan in Wateringen

(2 punten)
5B. Welke jongeling was de laatste die het leerlingklassement twee keer op rij op
zijn of haar naam schreef?
Manon Pools (2005 en 2006)

(1 punt)

6A. Met welk paard won Van Dooyeweerd jr. voorlopig zijn laatste kortebaan?
Jade Groenhof

(1 punt)
6B. in welke kortebaanplaats deed Van Dooyeweerd jr. dat?
Nootdorp (op het voormalige drafcentrum)

(1 punt)
7A. In welke twee jaren werd er niet in IJmuiden gekoerst?
2000 en 2001

(2 punten)
7B. Wie was in 1997 de eerste winnaar (paard en pikeur) van de kortebaan in
IJmuiden?
Rappil met Ruud Pools

(2 punten)
7C. Welke twee paarden lukte het om twee jaar achter elkaar de finale op de
Kennemerboulevard te halen?
Mr.Postman (winst in 2002 met Jacques Geluk en Ruud Pools en in 2003 met
Paulien Smit) en Zero Option Lane (tweede in 2010 en winst in 2011, beide keren
met Ruud Pools)

(2 punten)
8A. Wie was toentertijd
toentertijd de gelukkige eigenaar van kortebaanlegende Lino
Hawai?
Hawai?
Vrienden van Wijk aan Zee

(1 punt)
8B. Welke twee paarden kwamen dit seizoen namens deze eigenaar in actie op de
kortebaan?
Videx SR en Zalvador Spendic

(2 punten)
9A. Welk paard kreeg door ‘de vlucht’ van Erik Tornado in De Lier (1997) een
vrije doorgang naar de tweede omloop?
Korina Berg (met Berry Schwarz, uiteindelijk derde die middag)

(1 punt)

9B. Welk paard was de verrassende winnaar van deze editie van de kortebaan in
De Lier?
VG Grundy’s (met Bert Post)

(1 punt)
9C. Welk paard ontsnapte in 2006 in De Lier?
Lier?
Rich Born Dean

(1 punt)
10A.
10A. Welk paard schakelde
schakelde Ido Baldwin tijdens de eerste omloop van de
kortebaan Stompwijk in 1999 uit?
Keegan Boko (met Ruud Pools, de winnaar van een jaar eerder en daarom de
totalisatorfavoriet)

(1 punt)
10B.
10B. Welke toenmalig leerlingpikeur stond oorspronkelijk vermeld als de rijder
rijder
van Ido Baldwin?
Ron Kuiper

(1 punt)
11A.
11A. Met welke leerlingpikeur won Ido Baldwin in 2001 in Stompwijk?
Stompwijk?
Debbie van Gent

(1 punt)
B. De leerlingpikeur van vraag A was ook in 2002 de rijder van het winnende
paard in Stompwijk. Welk paard was dat?
Mister Diamond

(1 punt)
Totaal:
Totaal: 46 punten

