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Voor de PREMIUM meetings van Victoria Park Wolvega,  gelden de volgende voorwaarden:

* Het is verplicht bij de vooraangifte (schriftelijk)  het beslag te melden. Hierop zijn na de vooraangifte geen wijzigingen meer mogelijk.

* Deelnemende rijders moeten minimaal 5 keer zijn gestart.

* PREMIUM koersen hebben 7 prijzen

De volgende voorwaarden gelden voor de TF Challenge 's:

* Uitloten op basis van het desbetreffende TF Klassement, waarbij bij plaatsen worden opengelaten om nieuwkomers 

ook een kans te bieden om te starten. Bij bandenstart  2 plaatsen per band gereserveerd, bij autostart  2 plaatsen in totaal gereserveerd.

Voor deze gereserveerde plaatsen wordt er uitgeloot op laatste startdatum.

* Een trainer of eigenaar kan tijdens de vooraangifte aangegeven dat indien zijn paard wordt uitgeloot in de band, het toegevoegd mag worden

in de volgende band. Dit is alleen mogelijk als in totaal en in de desbetreffende band minder dan het maximaal aantal paarden staan.

EK WEDDEN

WOLVEGA, vrijdag 1 juni 2018; 17.10 u. Vooraangifte tot: maandag, 28 mei 2018, tot 11.00 u.

01 0 - 0,9 2100 g.l.s. 4.400 / 1.540 (Merwestaal Talent Challenge)

02 0 - 3,75 2100 g.l.s. 4.400 / 1.540 (Merwestaal Talent Challenge)

03 0 - 8 2100 5.500 / 1.980 (Payday Winner Challenge)

04 0 - 16 2100 5.500 / 1.980 (Boko Champions Challenge)

05 0 - 30 2100 am/ac 5.500 / 1.980 (Boko Champions Challenge)

06 0 - 60 2100 6.600 / 2.200 (Elite Challenge)

07 TF 0 - 20 2600 g.l.s. 5.000 / 2.500 TF Bronze Challenge

08 TF 0 - 25 - 70 3100 b g.l.s. 5.500 / 2.500 TF Silver Challenge
09 0 - 75 - 150 2600 b m g.l.s. 6.600 / 2.200 (Monté Challenge)

Deze meeting kent 8 premiumkoersen.

Aanvangstijdstip kan iets wijzigen.

Voor koers 1 t/m 9 geldt indien premiumkoers een premium dotering, anders de basis dotering.

ADUARD, vrijdag 8 juni 2018; 17.00 u. Vooraangifte tot: maandag, 4 juni 2018, tot 11.00 u.
01 0 - 1,3 2100 b g.l.s. 1.100

02 0 - 2,2 2100 b bb g.l.s. 1.100

03 0 - 3,6 2100 b bb g.l.s. 1.100

04 0 - 5 2100 b bb g.l.s. 1.100

05 0 - 8 2100 b am/ac bb 1.100 1e serie - Amateurkoers (1)

06 8 - 18 2100 b am/ac bb 1.100 2e serie - Amateurkoers (1)

07 0 - 8 - 18 2100 b am/ac 1.540 Finale - Amateurkoers (1)
08 0 - 15 - 25 2125 b bb g.l.s. 1.100 LP koers (lp 25 m. onth.) (2)

09 0 - 40 2100 b bb g.l.s. 1.100
10 0 - 8,5 - 20 - -- 2900 b bb g.l.s. 1.760

Uitsluitend 1e koers uitloten op laatste startdatum .

De paarden die zijn uitgeloot voor de meeting van H ilversum 18 mei worden in eerste instantie niet uit geloot.

Voor koers 1 t/m 6 en koers 9 geldt dat de 10 paarden met het hoogst belastbaar bedrag mogen starten.

Van deze (maximaal) 10 paarden starten de 5 paarden met het laagste belastbare bedrag in het eerste band.  

De rest van de paarden starten in het tweede band op 25 meter.

Indien nodig wordt er tussen de paarden met hetzelfde belastbaar bedrag geloot voor een startpositie in het eerste of tweede band.

(1) Alleen voor NAC-leden (m/v)

(1) De eerste 5 aankomende paarden uit beide series zijn verplicht te starten in de Finale.

(2) Leerlingen krijgen 25 meter ontheffing. Er kan een extra vak gecreeerd worden op 2100 meter.



DUINDIGT, zondag 10 juni 2018; 13.30 u. Vooraangifte tot: maandag, 4 juni 2018, tot 11.00 u.

01 0 - 0,6 2000 1.320

02 0 - 1,7 2000 1.320

03 0 - 4,25 2000 1.320

04 0 - 7,5 1609 g.l.s. 1.320

05 0 - 13,5 2000 1.320

06 0 - 11 - 21 1900 b g.l.s. 1.320 (grasbaan)

07 0 - 22 2000 am/ac 1.320

08 0 - 52,5 2600 1.430

09 0 - 35 - 70 2000 b g.l.s. 1.430 Tweede band (2)
10 4j + Ned. 10 - 50 - -- 2600 b OB1 OB1 OB1 6.600 Gouden Zweep (1)

Indien noodzakelijk kan tijdens de aangifte besloten worden, dat de koersen op de grasbaan of kleine piste verreden worden op de 1200m. baan

(1) Prijzendraverij voor Nederlandse paarden van vier jaar en ouder, die 10.000 euro of meer hebben gewonnen.

(1) Banden van 25 meter.

(2) Tweede band opengesteld voor alle paarden die in de laatste 5 starts niet hebben gewonnen.

GRONINGEN, donderdag 14 juni 2018; 17.00 u. Vooraangifte tot: dinsdag, 5 juni 2018, tot 11.00 u.

01 0 - 0,5 1700 990

02 0 - 1,5 2300 990

03 0 - 3 1700 990

04 0 - 6 1700 990

05 0 - 8 2300 am/ac 990 Amateurrijders (m/v) (2)

06 0 - 10 1700 990

07 0 - 25 1700 990

08 0 - -- 2300 b g.l.s. 990 Bandenstart (3)

09 0 - 30 - -- 2300 b m g.l.s. 990 Monté (4)
10 3jr. 0 - -- 2300 loting 7.150 3jr Stakes / Sweepstakes Trials (1)

Indien na sluiting van de vooraangifte geen volledig koersprogramma valt  samen te stellen, zullen de aangegeven paarden

op belastbaar bedrag zo veel mogelijk evenredig worden verdeeld over minimaal 8 koersen. 

Deze koersen zullen worden verreden over 1700 meter Autostart (g.l.s.) Dotering: 990 euro. 

Indien mogelijk wordt geprobeerd om de koers voor amateurrijders (m/v) door te laten gaan, zoals is uitgeschreven.

(1) Voor ingeschreven driejarige paarden. Indien mogelijk gesplitst in een hengsten/ruins- en een merrie-afdeling.

(1) De dotering is bij benadering.

(2) Amateurrijders (m/v) die nog geen 5 overwinningen hebben in hun carriere krijgen de laagste nummers.

(3) Paarden die in de laatste 5 starts niet hebben gewonnen, krijgen 20 meter ontheffing.

(4) Paarden die in de laatste 5 monté starts niet hebben gewonnen, krijgen 20 meter ontheffing. Er kunnen 3 banden gecreeerd worden



ALKMAAR, maandag 18 juni 2018; 18.30 u. Vooraangifte tot: maandag, 11 juni 2018, tot 11.00 u.

01 0 - 0,48 2060 g.l.s. 1.100 Maidens (2)

02 0 - 1,5 2060 1.100

03 0 - 3,3 2060 1.100

04 0 - 5,3 2060 1.100

05 0 - 8,35 2060 am/ac 1.100 Amateurrijders (m/v) (3)

06 0 - 11 2060 1.100 Eventueel heatdraverij (4)

07 0 - 17 2060 am/ac 1.100 Amateurrijders (m/v) (3)

08 0 - 40 1720 g.l.s. 1.100

09 0 - -- 2060 b g.l.s. 1.100 Bandenstart (1) Bepalingen (5)
10 0 - 15 - 50 - -- 2060 b m g.l.s. 1.100 Monté (1) (6)

(1) Bandenstart; vakken van 25 meter

(2) Opengesteld voor paarden met een belastbaar bedrag tot 3.300 euro, die nog niet hebben gewonnen.

(3) Amateurrijders (m/v) die nog geen 5 overwinningen hebben in hun carriere krijgen de laagste nummers.

(4) Bij te weinig koersen voor deze meeting, kan deze draverij worden uitgeschreven als heatdraverij met loting.

(5) 25 meter ontheffing voor paarden die in de laatste 5 starts niet hebben gewonnen en

(5) paarden gerreden door een leerling krijgen 25 meter ontheffing.

(6) Paarden in het tweede of derde band, die in hun laatste 5 montékoersen niet hebben gewonnen, krijgen 25 meter ontheffing.

SASSENHEIM, zaterdag 16 juni 2018; 13.30 u. Vooraangifte tot: donderdag, 14 juni 2018, tot 10.00 u.

Stichting harddraverij Sassenheim organiseert een kortebaandraverij. Locatie: Teijlingerlaan; Baan asfalt; Afstand: 300 - 310 m. 

Prijzengeld: 4.475 Euro (incl. BTW) (2.200, 1.100, 550, 275, 175 en 175) Reiskostenvergoeding per paard 85 euro.

Dutch Trotting Weekend

WOLVEGA, zaterdag 23 juni 2018; 11.35 u. Vooraangifte tot: maandag, 18 juni 2018, tot 11.00 u.

01 0 - 0,6 2100 g.l.s. 4.400 / 1.540 (Merwestaal Talent Challenge)

02 0 - 1,8 2100 g.l.s. 4.400 / 1.540 (Merwestaal Talent Challenge)

03 0 - 4,5 2100 g.l.s. 5.500 / 1.980 (Merwestaal Talent Challenge)

04 0 - 10 2100 5.500 / 1.980 (Payday Winner Challenge)

05 0 - 19 2100 5.500 / 2.200 (Boko Champions Challenge)

06 0 - 45 2100 6.600 / 2.200 (Elite Challenge)

07 0 - -- 2100 afw. afw. 7.700 / 2.200 Finale Merwestaal Talent Challenge (1)

08 4jr. 0 - 20 - -- 2600 b g.l.s. 10.000 (VPW Vierjarigen Challenge)

09 TF 0 - 20 2600 g.l.s. 5.000 / 2.500 TF Bronze Challenge

10 TF 0 - 50 2600 g.l.s. 5.500 / 2.750 TF Silver Challenge
11 TF 0 - 250 - -- 2600 b g.l.s. 6.000 / 3.000 TF Diamond Challenge

Deze meeting kent 5 premiumkoersen.

Aanvangstijdstip kan iets wijzigen.

Voor koers 1 t/m 10 geldt indien premiumkoers een premium dotering, anders de basis dotering.

(1) Vooraangifte Finale (koers 7) tot donderdag 14 juni tot 10.30 uur bij VPW (Ralf Dekker).

(1) Deelname alleen voor paarden die hebben deelgenomen aan een onderdeel van deze challenge. 

(1) Uitloten op basis van het desbetreffende Klassement. Voor de samenstelling van de finalevelden geldt een speciale procedure 

(1) waarbij de startplaatsen voor het eerste gelid gekozen kunnen worden, op volgorde van het klassement

(1) Voor de startplaatsen in het tweede gelid wordt er geloot.



Dutch Trotting Weekend

DUINDIGT, zondag 24 juni 2018; 16.00 u. Vooraangifte tot: maandag, 18 juni 2018, tot 11.00 u.

01 0 - 0,75 2000 4.400 / 1.320

02 0 - 2,75 2000 4.400 / 1.320

03 0 - 9 2000 4.400 / 1.320

04 0 - 12,5 - 30 2200 b g.l.s. 1.760 Paradekampioen Petite Piste (2)

05 0 - 33 2000 am/ac 4.400 / 2.200 Duindigt's Amateurkampioenschap (3)

06 TF 0 - 10 - 20 2800 b g.l.s. 5.000 / 2.500 TF Bronze  Challenge (grasbaan) (4)

07 TF 0 - 50 - 100 2600 b g.l.s. 5.000 / 2.500 TF Golden Challenge (4)

08 TF m 0 - 10 - 20 2600 b g.l.s. 5.000 / 2.500 TF Lady Challenge (4)
09 ≥ 4j. 20 - 100 - -- 2600 b afw. loting 16.500 Grote Prijs der Lage Landen (1)

Op deze dag zijn er geen kwalificatieproeven mogelijk.

Indien noodzakelijk kan tijdens de aangifte besloten worden, dat de koersen op de grasbaan of kleine piste verreden worden op de 1200m. baan

Deze meeting kent 5 premiumkoersen.

Aanvangstijdstip kan iets wijzigen.

Voor koers 1 t/m 3 en koers 5 t/m 8 geldt indien premiumkoers een premium dotering, anders de basis dotering.

(1) Grote Prijs der Lage Landen.  Koers op uitnodiging.

(1) Geen inleggeld voor de Lage Landen. Vakken van 25 meter.

(1) Vooraafgaande aan de Grote Prijs der Lage Landen is er een defilé

(2) Kleine piste . Onderdeel van "Paradekampioen Petite Piste Duindigt 2018"

(3) Alleen voor leden van de NAC

(4) De TF-koersen op Duindigt in juni, juli en augustus tellen mee voor de 

(4) TF Challenges (Nederlandse Kampioenschappen voor Trotteurs Francais) zoals georganiseerd door Victoria Park Wolvega

EMMELOORD, woensdag 27 juni 2018; 17.00 u. Vooraangifte tot: dinsdag, 19 juni 2018, tot 11.00 u.
01 0 - 1,1 2080 b g.l.s. 1.045

02 0 - 2,8 2080 b bb g.l.s. 1.045

03 0 - 4,5 2080 b bb g.l.s. 1.045

04 0 - 8 2080 b bb g.l.s. 1.100

05 0 - 14 2080 b bb g.l.s. 1.100

06 0 - 9 - 18 2105 b bb g.l.s. 1.100 LP koers (lp 25 m. onth.) (1)

07 0 - 5 - 12 - 20 3100 b bb g.l.s. 1.320 Stayerskoers

08 0 - 40 2080 b am/ac bb 1.100

09 0 - -- 2080 b bb g.l.s. 1.210
10 0 - -- 2080 b m bb g.l.s. 1.100 Montékoers (2)

Uitsluitend 1e koers uitloten op laatste startdatum .

De paarden die zijn uitgeloot voor de meeting van A duard 8 juni worden in eerste instantie niet uitgel oot.

Voor koers 1 t/m 5 en koers 8 en 9 geldt dat de 10 paarden met het hoogst belastbaar bedrag mogen starten.

Van deze (maximaal) 10 paarden starten de 5 paarden met het laagste belastbare bedrag in het eerste band.  

De rest van de paarden starten in het tweede band op 25 meter.

Indien nodig wordt er tussen de paarden met hetzelfde belastbaar bedrag geloot voor een startpositie in het eerste of tweede band.

(1) Leerlingen krijgen 25 meter ontheffing. Er kan een extra vak gecreeerd worden op 2080 meter.

(2) Voor de montékoers geldt maximaal 12 paarden in de koers en maximaal 6 paarden in het band.

ZWANENBURG, zaterdag 23 juni 2018; 13.30 u. Vooraangifte tot: donderdag, 21 juni 2018, tot 10.00 u.

St. Kortebaandraverij Zwanenburg/Halfweg organiseert een kortebaandraverij. Loc.: Wielerbaan de Bataaf Kinheim 7; Baan asfalt; 275-285 m. 

Prijzengeld: 4.700 Euro (incl. BTW) (2.200, 1.100, 600, 400, 200 en 200) Reiskostenvergoeding per paard 85 euro.


