De latere winnares Josette Pools met Viva’s Limburgia (links) blijkt in deze rit te snel voor Quouetto de Survie met Richard Slijter.
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Josette pakt met Viva’s Limburgia kortebaanzege in Egmond aan den Hoef

Familie Pools herstelt orde
door leon veldt

- Het publiek ging er donderdag
eens goed voor staan en zitten om de 26 paarden met hun
pikeur aan het werk te zien bij de kortebaan in Egmond
aan den Hoef. Na een spannende finale zorgde Josette Pools
met de achtjarige ruin Viva’s Limburgia voor de overwinning waar menig paardenliefhebber op had gehoopt. De
tweede stek was voor de favoriete Wim van der Mespel met
Arctic Challenge.
EG MON D AA N DEN HOEF

Van der Mespel deed ook nog
met een ander paard mee, Udice
Boko, waarmee hij het ereschavot completeerde. De vierde finalist was pikeur John Dekker, die
Wyard Beuckenswyk bereed. De
jaarlijkse kortebaandraverij kende een sterk deelnemersveld
waaronder de leider van het landelijk klassement, Le Dream. Deze 12-jarige ruin met de Vlaamse
pikeur Christophe de Groote kon
de verwachtingen niet waarmaken en eindigde op een teleur-

stellende gedeelde vijfde plaats.
De Egmondse kortebaandraverij werd voor de zesde keer in
successie gehouden. Na een jaar
zonder overwinning was de familie Pools - gisteren met drie pikeurs aanwezig - erop gebrand
om de bloemen opnieuw binnen
te halen. De eerste vier edities
van de ‘Hoever S’ werden door
hen gewonnen, tot vorig jaar
Wim van der Mespel de eerste
prijs wegkaapte. De Leidschendammer leidt momenteel de lan-

delijke competitie met een
straatlengte voorsprong en is dit
jaar bijna onverslaanbaar. Hij
hoopte zijn voorsprong in Egmond verder uit te breiden, maar
had hierin buiten Josette Pools
gerekend. Tot vandaag had de familie Pools dit seizoen slechts
één zege op het palmares bijgeschreven. Dit was de seizoensopening in Assendelft door Manon Pools. Daar kwam gisteren
dus verandering in door de overwinning van Josette Pools.
Voor Viva’s Limburgia was het
de twaalfde kortebaanzege in totaal. Het kanon uit de stal van eigenaar Gerrits won ook al in
2008 in Egmond.

Landelijke allure
De ‘Hoever S’, genoemd naar de
vorm van de baan, is in korte tijd
uitgegroeid tot een wedstrijd
van landelijke allure. Er was zelfs

sprake van een overschrijding
van het aantal deelnemers volgens de voorzitter van de Hoever
organisatie, Joost van Dam. ,,Er
waren ruim veertig paarden ingeschreven, maar de regels voor
dit soort wedstrijden schrijven
voor dat er maximaal 26 koppels
mee mogen doen. We hebben zodoende helaas een aantal pikeurs
moeten teleurstellen.’’
De paardenkoers werd op de
Herenweg georganiseerd op een
zandbaan. De competitie is een
afvalrace gereden waarbij de
winnaars steeds doorgaan naar
de volgende omloop. Hierbij draven de paarden 275 meter, maar
er zijn er ook die vijf meter meer
of minder mogen lopen. Dit
hangt af van de sterkte van paard
en pikeur. Na vier omlopen werd
de finale gelopen met de vier
sterkste paarden. Het leek er
even op dat het slotstuk zou ver-

regenen, maar gelukkig bleef het
bij een korte bui.
Van Dam was content met de
publieke opkomst.
,,Het is toch iedere keer weer
hopen op mooi weer met zoveel
mogelijk publiek langs de kant.
Dat hebben we dit jaar gelukkig
weer voor elkaar gekregen. De
combinatie met de Hoever kermis speelt hierin uiteraard een
rol. Hierdoor komen er toch
meer nieuwsgierigen op het evenement af die weleens een paardenrace van dichtbij willen
zien.’’
Er stonden dan ook honderden paardenliefhebbers en dagjesmensen langs het parcours
van de kortebaandraverij.
Velen van hen waagden een
poging om het winnende paard
goed te gokken. Zij zorgden voor
een dagomzet van € 22.442,50
bij de totalisator.

