
Analyse Vast Parcours 

 

Een nieuw seizoen en nieuwe kansen, de moeder van alle spellen het vast parcours. 

Laten we kijken hoe het gegaan is: 

 

De Lummels 

Richard de Bruin met Dexter flikt het weer, met een laagvliegsnelheid van 37,91 seconden is hij de 
snelste van iedereen. Bedenk je eens dat dit dus een snelheid is van 3,8m elke seconde! 

En natuurlijk Marloes Gamelkoorn met Stacy weer erg goed, dit seizoen stabiel in de top maar net 
niet dé top. Ook nu weer tweede, maar slecht is het zeker niet. 

En ook Sylvia Bommelje met Benghi hebben we al vaker aan de top gezien, ook nu weer een derde 
eervolle plaats.. 

Opvallend is dat ook alleen de top drie foutloos gelopen heeft…….zou dit een hint zijn? 

 

De ukkies 

Hier zien we Debbie Gronnak met Gina heel hard gaan (ook nog 3,7m/s) en met de eer gaan strijken. 
Wacht wie? Hebben we die al eerder gezien?...... 

Marjo Poth met Cara hebben we zeker al eerder gezien en is nu ook weer scherp. De tweede plaats is 
veilig gesteld met een 44 blank. 

Tia van der Let met Wodka doet wederom goede zaken door hier derde te worden in 47 seconden. 
Heel stabiel zoals we later zullen zien. 

Hier zijn er maar liefst 4 die foutloos gelopen hebben maar ja die zitten dan ook dichter op die 
raakvlakjes he. 

 

De ougies 

Steven Nieberg is back met zijn buurman Bongo om in foutloos 40,78 de eerste plaats weg te kapen. 

Diana van den Berg met Ray-cee heeft maar liefst ruim 8 seconden extra nodig om nog de tweede 
plek te kunnen bezetten. 

En het podium is compleet met Ria Verheul en D’oro die er net geen 12 seconden extra voor nodig 
gehad heeft. 



Hier zien we nog een vreemde eend in de vorm van Valar die volledig foutloos loopt maar toch onder 
aan de lijst eindigt. Zo gaat dat met oude hondjes, zolang ze nog maar plezier hebben! 

 


