De latere finalist Short Trip (met Ruud Pools op de sulky) wint tijdens de derde omloop van Laros Welderman (met pikeur Marco Valentijn).
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Kortebaan van Egmond aan den Hoef beleeft tweede geslaagde editie

Bier, haring en Pools-dubbel
door kasimir den hertog

- Klokslag zes uur sjokten Caretto As
en Short Trip gisteravond naar het begin van een lange
zandbaan in het hart van Egmond aan den Hoef. Aan de
teugels: respectievelijk Aad en Ruud Pools. De broers uit
Heiloo zouden de finale gaan maken van de tweede Hoever
kortebaandraverij.
EG MON D AAN DEN HOEF

Het is zeker niet de eerste keer
dat de twee het tegen elkaar op
moeten nemen. De drafsport is
immers een klein wereldje. En de
naam Pools komt bij elke koers
in de regio wel een keer of drie op
de startlijst voor. Want naast Aad
en Ruud heb je ook nog Manon
en Josette.

Uitgeschakeld
Laatstgenoemde strijdt in Egmond eveneens mee om de overwinning, maar wordt met Adonis Guard al lang voor zessen uitgeschakeld. De paarden die de
broers Pools het langst weerwerk
weten te bieden, zijn Porsto R
(met pikeur Yasmin Halwani) en

Howings Kaiser (Jacques Geluk).
Die twee belanden in de
troostfinale. De strijd om de
hoogste eer is weggelegd voor
het goud met blauw enerzijds en
goeddeels wit anderzijds. Zo zijn
de pikeurs althans herkenbaar
als ze zich opstellen ver weg aan
het begin van de baan, die bij de
T-splitsing richting Albert Heijn
is gesitueerd.
Wanneer de start gevallen is,
stuift het zand omhoog en klautert het publiek in de hekken.
Hier en daar een bierglas, een haring voor anderhalve euro, maar
vooral volgekrabbelde programmaboekjes en scorekaarten. Snel
volgen een paar korte bonken op

het zand. Daarna is het een kwestie van de sulky’s nakijken.
De eerste finalerit lijkt duidelijk naar Aad Pools te gaan. Een
troostrit later mogen Caretto As
en Short Trip opnieuw richting
de start sjokken. En als die start
is gevallen, speelt zich een soortgelijk scenario af. Weer duidelijk: Caretto As wint. Een opgestoken rode vlag bevestigt dat, de
toeschouwers rennen om hun
gokwinst te verzilveren.

Verschil
,,Maar zo makkelijk als het er
misschien uitzag, was het niet’’,
zegt Aad Pools na afloop. ,,Het
parkoers loopt in een bocht, en
voor het publiek dat mij met een
flinke voorsprong langs ziet komen, is het moeilijk te zien wat
het verschil aan het eind is.’’
In de praktijk was het een verschil van ’hoofd en nek’, zegt hij.
De broers hebben elkaar ook zeker niet met fluwelen handschoenen aangepakt. ,,Straks zit-

ten we wel gezellig met een biertje naast elkaar aan de bar, en hij
is de eerste geweest die me feliciteerde, maar in de koers ben je
vijanden.’’

Aanvangssnelheid
Of Caretto As het beste paard
was? Niet zonder meer. ,,Er waren meer goede paarden’’, stelt
hij. Neem Short Trip. Wellicht
was dat ook een beter paard. ,,Hij
heeft veel meer moeten doen om
in de finale te komen, voor Caretto was dat wat makkelijker. Vervolgens heb ik gewoon gebruik
gemaakt van het sterkste punt
van Caretto, zijn geweldige aanvangssnelheid, om de ritten te
winnen.’’
Ruud Pools beaamt dat ’het
kruit wel geblust was’ bij Short
Trip. ,,Hij wilde niet meer zo
goed op gang komen.’’ Als hij ze
naloopt, waren het allemaal zware duels die de zesjarige ruin
moest uitknokken nog voor die
twee finaleritten. Een kwestie

van pech hebben met de loting.
,,Je hebt het zelf niet in de hand.
Ach, zo gaat het nu eenmaal op
de kortebaan.’’
,,Overigens’’, voegt hij toe,
,,laatst op de kortebaan in Sassenheim, was het omgekeerd.
Toen was míjn tegenstander in
de beslissende omloop uitgeblust.’’ En of het nog een verschil
maakt als je een dergelijke rit tegen je broer moet rijden? ,,Het is
wel anders. Je moet net even
scherper zijn. Waarom? Omdat je
aan elkaar gewaagd bent. Je bent
allebei favoriet voor de zege. Alleen moet je het wel waarmaken.’’
Wat hem betreft was het een
interessante optie geweest om de
allereerste koers van de dag tussen Short Trip en Caretto As te laten gaan. ,,Dan had je waarschijnlijk drie vreselijk mooie
ritten gehad’’, zegt hij. Maar ja:
,,Het blijft kortebaan. En als je
het zo bekijkt, ben ik dik tevreden.’’

