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Metworst 2014: Ervaring tegen aanstormend talent
Het is weer bijna zover: Metworstmaandag. De dag dat
er door jonggezelle Boxmeerse ruiters weer wordt gestreden voor een machtige titel: Koning van de Metworst. Het hele jaar trainen nagenoeg alle jonggezellen
iedere dag om ooit deze ervaring als Koning in werkelijkheid mee te maken en om uiteindelijk bijgeschreven
te worden in de historische Metworstboeken. Ieder jaar
weer strijden jonggezelle ruiters op de goudgele zandbaan voor de eeuwige roem. Gepaard met een enorme
passie, strijdlust, talent, superieure sfeer en ronddansend
gele zand is er maar één winnaar. Dit jaar proberen 17
Boxmeerse jonggezellen Koning Levi Hinke van zijn
troon te stoten en zijn knappe prestatie van verleden
jaar te kopiëren. Het deelnemersveld is dit jaar wederom in alle leeftijdscategorieën vertegenwoordigd; Jong,
oud, ervaren, onervaren, volbloed en halfbloed. Maar op
het Vortums veld geeft dit allemaal geen garantie; het
gaat enkel om wie als eerste over de finish komt en dit
op één ochtend drie keer kan herhalen. Een droom voor
velen, een ervaring voor een enkeling.
Kunnen de ervaren ruiters de
jonge garde de baas of geeft
wederom Levi Hinke of een
andere jonge ruiter een klassieke demonstratie hoe talent,
loting, wilskracht en metworstgeluk zich combineren tot één
doel: gekroond worden bij de
Belaste Hoeve.
De favorieten
Peter Janssen: Oud-Koning
2002, heeft vorig jaar een goede
come-back laten zien met een
keurige tweede plaats. Peter
vindt dit zelf niet voldoende en
wil in zijn laatste metworstjaar
laten zien dat hij het nog altijd
kan. Dit jaar rijdt Peter op het
beste paard uit zijn Metworstcarriere, een paard dat op hoog
niveau in Duitsland zijn sporen
verdiend heeft en dol is op kortere afstanden. Gesteund door
een grote groep Boxmeerse
ondernemers zal hij niks cadeau geven. 3:1
Joey Arts: is de oudste deelnemer en komt dit jaar voor

Speciale prognoses
Prognose Redactie:
1. Pascal Zegers 2. Peter
Janssen 3. Kevin Knuiman.
Outsider: Joey Arts.
Prognose Mister-X:
1. Kevin Knuiman 2. Peter
Janssen 3. Roy van Eck. Outsider: Kenny Knuiman.
Prognose Levi Hinke:
1. Peter Janssen 2. Rens Verberkt 3.Jelle van Kempen.
Outsider: Niek Brenninkmeijer

de 20e keer, als ruiter, naar
het Vortums veld. Dit jaar
heeft Joey gekozen voor een
halfbloed. Deze halfbloed is al
meerdere keren in omgeving
Boxmeer gesignaleerd en haalde hierbij hoge snelheden. De
extra voorsprong van 10 meter
die de halfbloeds dit jaar door
de handicapwijziging cadeau
krijgen ziet Joey als een uitgelezen kans om zijn ervaring om
te zetten tot Koningstitel. 3:1
Levi Hinke: Koning 2013,
vergeet vorig jaar nooit meer.
Hij kwam, zag en overwon met
klasse. Levi heeft het jaar als Koning beleefd en dit is hem zo
goed bevallen dat hij dat dit jaar
wil evenaren. Levi heeft gekozen voor een ander paard dan
vorig jaar maar heeft hier net zo
veel vertrouwen in. Wederom
gesteund door de trainers Kris
Lanslots en Sascha Stappaerts
zal het dreamteam van vorig jaar
er alles aan doen om Levi wederom te laten zegevieren. 5:1
Pascal Zeegers: laat zijn volbloed van verleden jaar in haar
stal staan en kiest ook voor
een halfbloed die getraind
wordt door Chiel Brienen en
Roy Thijssen. Een paard dat het
Vortums veld al goed kent en
toentertijd strandde in de halve
finale. Pascal denkt ook door
de 10 meter extra voorsprong
dat hij menig volbloed en tegenstander kan verslaan. Deze
denkwijze wordt ook ondersteund door de uitstekende
prestaties van zijn paard tegen
een volbloed op de trainingsbaan in de Boxmeerse bossen.
Een halfbloed om serieus rekening mee te houden. 5:1

Bart de Kort: kiest dit jaar
niet voor een paard over de
grens maar één die het hele jaar
door Rene Jansen getraind is.
Deze volbloed is waarschijnlijk
het paard met het beste uithoudingsvermogen van alle deelnemers. Daarbij komt nog dat het
paard in de winter in zijn element is en menig ruiter/paard
kan verrassen. Een dappere en
weloverwogen keuze waarbij
zijn kansen bij het doorkomen
van iedere ronde vijfvoudig toeneemt. 8:1
Kevin Knuiman: oud koning
2009, heeft in Engeland een
koelbloedige volbloed aangeschaft die qua karakter absoluut opgewassen is tegen de
zenuwslopende metworstmaandag. Een paard dat ook op
een leuk niveau gekoerst heeft
en een snelle starter is. Dit jaar
heeft Kevin de keuze gemaakt
om zijn volbloed zelf te trainen.
Hierbij wordt hij ondersteund
door zijn vader en Oud-Koning
Willy Knuiman. 8:1
Roy van Eck: heeft vorig jaar
weer van het Metworstzand
kunnen genieten en dit beviel
hem des te beter. Deze getalenteerde amateurjockey wil
vader en Oud-Koning Frank
opvolgen. Dit jaar heeft het
lang geduurd voordat Roy zijn
keuze had gemaakt. Roy zocht
snelheid, compactheid, nuchterheid en uithoudingsvermogen in één en hetzelfde paard
en heeft deze uiteindelijk gevonden. Dit paard mag absoluut niet onderschat worden
en doordat Roy het maximale
uit de viervoeter kan halen is
het oppassen geblazen voor de
overige 17 ruiters. 9:1
De outsiders
Pepijn Peters: wil zijn eerste
volbloedervaring van vorig jaar
deze carnaval doorzetten. Dit
jaar kiest hij voor een snelle
volbloed die verleden jaar een
reeks van overwinningen op de
Belgische renbaan heeft laten
zien. Dit paard wordt door
kenners benoemd als een ideaal metworstpaard en mede
daardoor mag/kun je Pepijn
dit jaar niet onderschatten. Het
paard kan zowel snel starten
als 800 meter sprinten en dat
schijnt een gouden combinatie
in Vortum te zijn. 12:1
Jos Theunissen: neemt dit
jaar deel op dezelfde volbloed

als verleden jaar. Het paard liet
vorig jaar zien dat het enorm
snel is en over strijdlustige eigenschappen beschikt. Jos heeft
er voordeel bij dat hij het paard
kent en weet hoe hij zich tijdens de Metworst gedraagt; dit
blijft voor veel ruiters de hamvraag. De snelle volbloed van
Jos heeft de ervaring van vorig
jaar goed verwerkt en door de
milde winter zijn de trainingsmogelijkheden optimaal geweest voor het paard. 12:1
Kenny Knuiman: komt dit
jaar met een volbloed uit Duitsland. Deze volbloed heeft recentelijk in koersen laten zien
dat hij hard kan lopen en goede
paarden uit kan schakelen. De
combinatie met een lichte ruiter zoals Kenny is brandgevaarlijk in Vortum en door zijn Kenny’s superieure stuurkunsten
zal Boxmeer nog vele jaren van
deze jonge ruiter horen. Het
paard is de eerste meters erg
vlug en kan dit goed volhouden.
Gesteund door familie Knuiman en familie Weissmeier uit
Duitsland is loten tegen Kenny
geen cadeau. 12:1

werkt. Jelle kiest dit jaar voor
hetzelfde paard als vorig jaar.
Het paard voelt vertrouwd, is
rap, verdraagt de metworstspanningen en heeft een bijzondere klik met Jelle. Deze
volbloed heeft in Duitsland en
Engeland al meerdere keren
laten zien dat zij op de ondergrond zand enorm hard kan
lopen. Onderschat deze combinatie met Vortum-ervaring
niet. 15:1
Rens Verberkt: gaat dit jaar
voor het echte werk; hij kiest
voor een volbloed. Deze volbloed is in Oktober 2013 gekocht op een veiling en werd
daags erna tweede in een thriller van een koers tegen 17 andere paarden. Dit paard heeft
laten zien dat het weer en wind
doorstaat en over uitzonderlijke klasse bezit op zware ondergrond. Rens zal deze merrie ondersteunen en met zijn
talent het maximale van haar
kunnen laten zien. Een combinatie die een favoriet naar huis
kan sturen. 15:1

Randy Hendriks: heeft op
het laatste moment beslag
weten te leggen op een rasechte sprinter. deze schimmel heeft een hoge status op
de Duitse renbanen. Hij heeft
de afgelopen jaren laten zien
dat hij op het erepodium thuis
hoort. Wederom gesteund
door Oud-Koning Hugo Peeters en Robert van Duin wil
Randy zijn nette prestaties van
2010 en 2011 overtreffen en
zijn 7e deelname in goud omzetten. 14:1

Gijs Snijders: is qua postuur
een echte jockey. Gijs wordt het
gehele jaar al deskundig begeleidt door Familie Theunissen.
Helaas voor deze 13-jarige en
zeer fanatieke metworstruiter is
hij 2 weken voor de Metworstrennen ten val gekomen en zodanig geblesseerd geraakt dat
zijn deelname dit jaar nog niet
helemaal zeker is. Mocht deelname dit jaar niet lukken is het een
schrale troost dat Gijs gelukkig
nog vele herkanspogingen voor
de boeg heeft en hij zeker een
talent voor de toekomst is. Een
talent voor de toekomst. 18:1

Ramon Zeegers: heeft de smaak
te pakken gekregen naar zijn
derde plaats van 2012. Vorig
jaar had Ramon geen geluk
met zijn volbloed dus heeft hij
de keuze van 2012 voor een
halfbloed herhaald. Zijn paard
wordt in het zware Belgische
duinzand klaargestoomd voor
de Metworstrennen.Wederom
gesteund door Peter Lanslots,
die al tientallen jaren een kenner- en leverancier is van koningspaarden, is dit een team
om niet te vergeten. 15:1

Niek Brenninkmeijer: maakt
dit jaar de stap naar de volbloeds. Deze volbloed heeft
zowel in Duitsland als in België
laten zien dat zij verrassend uit
de hoek kan komen. Ook voor
Niek geldt dat bij iedere ronde
de kansen meervoudig toenemen. Gesteund door familie Brenninkmeijer neemt Niek
zijn tweede deelname aan de
Koningstitel uiterst serieus en
zal hij er alles aan doen om zijn
paard als eerste over de finish te
sturen. 18:1

Jelle van Kempen: heeft zich
de afgelopen jaren ontpopt tot
een echte paardenjongen. Dit
kan ook niet anders doordat
zijn hele familie met dieren

Frank van Koningsbruggen: is
een debutant voor de Koningstitel en gaat direct voor het echte
werk; hij rijdt mee op een volbloed. Gesteund door zijn ooms

Uitdaging. Wie neemt de
Koningstitel en het schild in
2014 mee naar huis?
Charles Peeters en Oud-Koning
Hugo Peeters wordt zijn paard
uit München getraind door de
ervaren Twan Wolters. Dit paard
heeft afgelopen jaar in ZuidDuitsland laten zien dat hij hard
kan lopen en enkel tevreden is
als hij voorop loopt. Een goede
eigenschap die in combinatie met
de nuchterheid van Frank en de
ervaring van trainer Twan kan
leiden tot een leuke combinatie. 20:1
Jeroen Versleijen: neemt dit
jaar voor de eerste keer mee
aan de Koningstitel. Jeroen wil
direct van zijn kunnen laten zien
en heeft dan ook niet eerste de
beste halfbloed gekozen. Na een
weloverwogen keuze heeft hij
een leuke halfbloed gekozen uit
de stal van Roy Thijssen. Mede
namens deze trainer zal hij zorgen voor een goed debuut en
zijn kunnen optimaal laten zien
tijdens de race. Ook hij heeft
als droom ooit als Koning gekroond te worden en heeft hier
alles voor over. 20:1
Deelnemersveld Koningstitel

Joey Arts (20x), Kevin
Knuiman (16x), Peter Janssen (15 x), Jos Theunissen
(12x), Pascal Zeegers (9x),
Randy Hendriks (7x), Bart
de Kort (6x), Roy van Eck
(5x), Ramon Zeegers (5x),
Pepijn Peters (4x), Jelle van
Kempen (3x), Rens Verberkt
(3x), Niek Brenninkmeijer
(2x), Levi Hinke (2x), Kenny
Knuiman (2x), Gijs Snijders
(2x), Frank van Koningsbruggen (debutant), Jeroen Versleijen (debutant).
Deelnemers Knollenrit

Leon Verblakt (6x), Jos Boumans (3x), Sjuul Centen (2x),
Gerben Stevens (2x), Vince
van den Elsen (debutant) en
Daan Eising (debutant).

Meedoen aan de Metworst is machtig mooi
Koning Levi Hinke (15) en winnaar van de Knollenrit Sjuul
Centen (17) waren de jeugdige hoofdrolspelers van de
Metworstrennen 2013. Beide ruiters presteerden het om
vorig jaar tijdens hun debuut meteen voor “Goud” te
gaan.
Niet wetende wat hem te wachten stond kwam Sjuul als eerste
over de finish tijdens de knollenrit. Hij had wel eens iets opgevangen over de huldiging bij de Wilhelminaboom maar zich daar
verder niet in verdiept. Sjuul ging eigenlijk voor het meedoen aan
deze traditie en was dan ook aangenaam verrast dat dit meteen in
een overwinning uitmondde. De kick die hem dat gaf was machtig
mooi, hij gaat zijn titel dan ook serieus verdedigen en wie weet
maakt hij in de toekomst ooit eens de overstap naar deelname
aan de Koningstitel.
Hetzelfde gaat eigenlijk ook een beetje op voor Levi, hij had van
tevoren wel eens bedacht hoe het zou zijn als hij ‘ooit’ eens de
Metworst zou mogen winnen maar er niet bij stil gestaan dat
dit hem in één keer zou gaan lukken. Hij was vooral blij dat het
eindelijk zover was dat hij mee mocht doen.Toen Levi de streep
als eerste passeerde ging er heel veel door hem heen maar het
echte besef over hetgeen hij gepresteerd had kwam pas veel

later. “Het is onbeschrijfbaar mooi”, aldus Levi. Op de vraag of
zijn leeftijdsgenoten hem nu anders zien kan Levi duidelijk zijn:

Dolgelukkig De jeugdige hoofdrolspelers van de
Metworstrennen 2013, de debutanten Levi Hinke en Sjuul
Centen.

“ze vinden het geweldig voor mij maar ik heb geen horde gillende meiden om me heen of last van handtekeningenjagers. Mijn
vrienden heb ik nog niet over de streep kunnen trekken om ook
mee te gaan doen: da hedde wellus!”
Ook de vrienden en teamgenoten (Olympia’18, 8ste) van Sjuul
vinden het super voor hem maar zijn, tot nu toe, nog niet op
paardrijles gegaan. Maar een mooiere reclamecampagne dan dit
is er eigenlijk niet: deze twee jonge debutanten die het opnamen
tegen routiniers en er met de winst vandoor gingen zeggen beiden volmondig. “Meedoen is een echte aanrader, de Metworstrennen zijn er voor iedereen, het is een geweldige vereniging en
de titels zijn voor het leven!”

Joey haalt voordeel
uit handicap...!

12

Boxmeer, Kloostertuin 32

Venray

De Bleek 82
5801 MD Venray
Tel.: 0478-750746

Boxmeer

Goudmunten

Kloostertuin 32
Tel.: 0485 750818
Mobiel. 06-26207294
ma.

gesloten
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TIJDENS DE CARNAVAL
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BAKKER
BARTBART
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ONZE AANGEPASTE
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WORSTEN
ONZE AANGEPASTE
OPENINGSTIJDEN

OPENINGSTIJDEN

• ZATERDAG

Van 08.00 uur tot na de
lichtjesoptocht (22.30 uur)

• ZONDAG

Van 09.30 uur tot na de
kinderoptocht (17.00 uur)

• METWORSTMAANDAG
Van 05.30 uur tot 15.00 uur

• DINSDAG GESLOTEN

5 BROODJES + 10

• ZATERDAG

Van 08.00 uur tot na de
lichtjesoptocht (22.30 uur)

• ZONDAG

Van 09.30 uur tot na de
kinderoptocht (17.00 uur)

OP=OP

• METWORSTMAANDAG
• DINSDAG GESLOTEN
SAMEN
VOOR

8.

Bakker Bart
Steenstraat 78
5831 JH Boxmeer
www.bakkerbart.nl
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SAMEN
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8.00
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CARNAVAL!
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WENST ALLE
GEITEN EN BOKKEN
EEN PRETTIGE
NU OOK OP ZONDAG CARNAVAL!
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LEKKERSTE BROODJES

ONZE AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN

TIJDENS DE CARNAVAL
IS BAKKER BART OPEN
• ZATERDAG
Bakker Bart
Steenstraat 78
5831 JH Boxmeer
www.bakkerbart.nl
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08.00
OPENINGSTIJDEN

5 BROODJES + 10
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NUVan
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OP
09.30 uur tot na de kinderoptocht (17.00 uur)
LEKKERSTE
BROODJES
• ZONDAG
BAKKER
• ZATERDAG

Van 08.00 uur tot na de
lichtjesoptocht (22.30 uur)

OF PUNTJES

BART BOXMEER
• METWORSTMAANDAG

Van 09.30 uur tot na de
kinderoptocht (17.00 uur)

SAMEN
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Van 05.30
uur WENST
• METWORSTMAANDAG
OP=OPuurVOORtot 15.00
GEITEN
EN BOKKEN

Van 05.30 uur tot 15.00 uur

•
• DINSDAG GESLOTEN

Bakker Bart
Steenstraat 78
5831 JH Boxmeer
www.bakkerbart.nl

8.

DINSDAG 00
GESLOTEN

NU OOK OP ZONDAG DE
LEKKERSTE BROODJES

EEN PRETTIGE
CARNAVAL!

Koning, Keizer

Elzendaal
Metworst
vieren we allemaal
Wij wensen alle ruiters veel succes!

