
Tips Kortebaan ’t Zand 09-10-2021 
 
Race 1 
 
Alweer de laatste kortebaan van het jaar 2021 in een vreemd seizoen. Een zeer 
mooie editie met de meeste kortebaantoppers aan de start. Traditiegetrouw sprak ik 
met een aantal ‘insiders’, namelijk Lindsey Pegram, Rick Wester en Michel Roggen. 
De laatste twee hebben de favoriet in handen. Namelijk Panic Launcher (3). De 
vorm is fantastisch volgens haar rijder en haar eigenaar. Beide verwachten dat zij 
vandaag de zege gaat pakken.  
 
Chief One (16) won de laatste maal in Lisse voor diezelfde combinatie. Die zege 
betekend echter wel dat er 5 meter handicap aan is gevoegd. Dat zal volgens Rick 
Wester en Michel Roggen zeker niet eenvoudig worden maar laatstgenoemde acht 
hem zeker nog kansrijk. Hij staat niet voor niets bovenaan in het kampioenschap om 
paard van het jaar te worden.  
 
Aan Calistokingsdeep (15) heeft hij geen gemakkelijke tegenstander die zeer 
twijfelachtig presteert. Het ene moment wordt er gewonnen op Duindigt en het 
andere moment ligt hij er de eerste omloop uit.  
 
Kelsa Europoort (1) treft Southwind Raptor (2) wat direct een keiharde rit verwacht 
te worden. Beide zijn toppers op de kortebaan en doen niet veel van elkaar onder. 
Lindsey Pegram verwacht dat het heel lastig gaat worden met maar liefst tien meter 
handicap. Haar andere troef vandaag is Eliot Charisma (11) die in goede vorm is en 
op snelheid ver moet kunnen komen. Recent werd hij tweemaal uitstekend vierde.  
 
McSpirit (19), Ronny Brandt (10), Coktail Bar (17) en Archange de Jiel (8) maken 
het strijdveld voor Michel Roggen compleet met maar liefst zes starters. De vier 
laatstgenoemde zijn volgens hem in goede vorm en doen ook zeker mee voor de 
plaatsen. Kortom, het kan een hele mooie middag worden voor hem. 
 
Cesar Charisma (7) mag met Ruud Pools ook zeker niet op de tickets ontbreken. 
Ook hij is niet heel stabiel in zijn verrichtingen maar is goed genoeg om hier vandaag 
heel hoog te eindigen.  
 
Verder nog Falco (12) met Wim vd Mespel die oprecht strijd gaf aan Archange de 
Jiel en Chief One. Winnen zal lastig worden maar voor de plaatsen zeker niet te 
onderschatten. 
 
Tips: 
  
Plaats 1: Panic Launcher (3) 
Plaats 2: Kelsa Europoort (1) 
Plaats 3: Chief One (16) 
Plaats 4: Eliot Charisma (11) 
 

 


