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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.

WOLVEGA, zaterdag 4 mei 2019; 13.30 u. Vooraangifte tot: maandag, 29 april 2019, tot 11.00 u.

01 0 - 1 2100 g.l.s. 2.200 (Merwestaal Talent Challenge)

02 0 - 3 2100 g.l.s. 2.200 (Merwestaal Talent Challenge)

03 0 - 10 2120 b g.l.s. 2.200 (Payday Winner Challenge) (3a)

04 0 - 15 2100 2.200 (Boko Champions Challenge)

05 0 - 27 2100 gel. 3.300 Peerdepieten  (Boko Champions Ch.)

06 TF 0 - 25 - 50 3100 b g.l.s. 2.750 TF Silver Challenge (3b)

07 TF 0 - -- 1609 g.l.s. 3.000 Criterium de Vitesse  (TF Diamond)

08 TF m 0 - 30 1609 g.l.s. 2.500 Criterium de Vitesse (TF Lady)

(3a) Paarden, die in hun laatste 5 starts niet hebben gewonnen krijgen 20 meter ontheffing. Er kan een extra vak gecreeerd worden op 2100 meter.

(3b) Paarden in het tweede band, die in hun laatste 5 starts niet hebben gewonnen krijgen 20 meter ontheffing (en starten in het 1e band)

ALKMAAR, maandag 6 mei 2019;  18.30 u. Vooraangifte tot: maandag, 29 april 2019, tot 11.00 u.

01 0 - 0,75 2060 g.l.s. 990 Maidens (2)

02 0 - 1,55 2060 990

03 0 - 3,1 2060 990

04 0 - 5,5 2060 am/ac 990 Amateurrijders (3)

05 0 - 9 2060 g.l.s. 990 Opengesteld (4)

06 0 - 15,5 2060 loting 660 Heatdraverij (5)

07 0 - 12 - 24 - -- 3370 b g.l.s. 1.100 Bandenstart (1) (6)
08 0 - 15 - 35 2060 b m g.l.s. 990 Montédraverij (1)

(1) Bandenstart; vakken van 25 meter

(2) Alleen voor paarden die nog niet gewonnen hebben.

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

(4) Opengesteld voor alle paarden, die sinds 1 augustus 2018 niet meer hebben gewonnen.

(5) Eerste heat wordt geloot. De paarden in de tweede heat krijgen het ongekeerde startnummer. Dotering eindklassement 990 Euro.

(6) De winnaar van deze koers is geplaatst voor de 4,5 Km van Alkmaar, zondag 8 september.



WOLVEGA, vrijdag 10 mei 2019; 12.10 u. Vooraangifte tot: maandag, 6 mei 2019, tot 11.00 u.

01 0 - 0,6 2100 g.l.s. 4.400 / 2.200 (Merwestaal Talent Challenge)

02 0 - 2,5 2100 g.l.s. 4.400 / 2.200 (Merwestaal Talent Challenge)

03 4j. & 5j. 0 - 6 2100 g.l.s. 4.400 / 2.200 (Newcomer Serie) (5)

04 0 - 13 2100 g.l.s. 5.500 / 2.200 (Payday Winner Challenge)

05 0 - 40 2100 6.600 / 2.200 (Elite Challenge)

06 3jr. 0 - -- 2100 afw. afw. 10.000 Breeders Course voor driejarigen

Halve Finale (1)

07 0 - -- 2100 g.l.s. 8.800 / 2.200 Nordic Trial (Elite Challenge)

08 TF 0 - 15 2600 g.l.s. 5.000 / 2.500 TF Bronze Challenge (4)

09 TF 0 - 100 2600 g.l.s. 6.000 / 3.000 TF Golden Challenge
10 TF 0 - 30 2600 g.l.s. 5.000 / 2.500 TF Lady Challenge

Deze meeting kent 4 premiumkoersen en 5 online-koer sen. Aanvangstijdstip kan iets wijzigen.

Voor koers 1 t/m 5 en koers 7 t/m 10 geldt indien premiumkoers een premium dotering,

anders de verhoogde basisdotering (minimaal 2.200 euro op VPW, waarvan 1.000 euro voor de winnaar).

(1) Breeders Course voor driejarigen (Halve Finale) .

(1) Paarden ingeschreven voor de Breeders Course loten de laagste nummers. Overige paarden loten de overige nummers.

(1) De winnaar en 2e aankomende zijn gekwalificeerd voor de finale in Solvalla (Zweden) op 26 mei.

(4) Toegankelijk voor paarden die sinds 23 november 2018 daadwerkelijk zijn gestart in de hogere TF Challenge,

(4) maar die in de laatste 5 starts niet wisten te winnen.

(5) Newcomer Serie.  Competitie voor vier- en vijfjarige paarden. De nummers 1 en 2 uit iedere serie kwalificeren zich voor de halve finale (10.000 euro).

(5) De 5 best geplaatste paarden van de halve finale kwalificeren zich voor de finale in Berlijn op 31 augustus (dotering 20.000 euro)

DUINDIGT, zondag 12 mei 2019; 13.30 u. Vooraangifte tot: maandag, 6 mei 2019, tot 11.00 u.

01 0 - 0,6 2000 1.210

02 0 - 2,1 2000 1.210

03 0 - 4,2 2000 1.210

04 0 - 8,8 2000 1.320

05 0 - 14 2000 am/ac 1.320

06 0 - 25 2000 1.540

07 0 - 75 2000 1.430

08 0 - 12 - 22 1900 b g.l.s. 1.430 (grasbaan)

09 0 - 50 - 125 - -- 2800 b g.l.s. 1.430 (grasbaan)
10 0 - 25 - -- 2100 b m g.l.s. 1.320 Monté

Indien noodzakelijk kan tijdens de (voor)aangifte besloten worden, dat de koersen op de grasbaan verreden worden op de 1200m. baan

ASSENDELFT, zaterdag 11 mei; 2019; 13.30 u. Vooraangifte tot: donderdag, 9 mei 2019, tot 10.00 u.

De Zaanse Harddraverijvereniging organiseert een kortebaandraverij. Locatie: Dorpstraat; Baan asfalt; 300-310 m. 

Prijzengeld: 4.275 Euro (2.100, 1.050, 550, 275, 150 en 150) (Reiskostenvergoeding per paard is 85 euro)



WOLVEGA, vrijdag 17 mei 2019; 12.10 u. Vooraangifte tot: maandag, 13 mei 2019, tot 11.00 u.

01 4j. & 5j. 0 - 4 2100 g.l.s. 4.400 / 2.200 (Newcomer Serie) (5)

02 0 - 9 2100 4.400 / 2.200 (Payday Winner Challenge)

03 0 - 14 1609 g.l.s. 5.500 / 2.200 Payday Winner Mile

04 4j., 5j. & 6j. 0 - 20 2100 am/ac 5.500 / 2.200 Voorjaarskampioenschap der Amateurs

(VPW-BM Serie (6)

05 3jr. 0 - -- 2100 loting 14.300 Criterium der Driejarigen (1)

06 0 - 30 - 100 2600 b m g.l.s. 6.600 / 2.200 (Monté Challenge) (3b)

07 TF 0 - 20 - 50 3100 b g.l.s. 5.500 / 2.750 TF Silver Challenge (3b) (4)
08 TF 0 - 250 - -- 2600 b g.l.s. 6.000 / 3.000 TF Diamond Challenge (3b)

Deze meeting kent 4 premiumkoersen en 4 online-koer sen. Aanvangstijdstip kan iets wijzigen.

Voor koers 1 t/m 4 en koers 6 t/m 8 geldt indien premiumkoers een premium dotering,

anders de verhoogde basisdotering (minimaal 2.200 euro op VPW, waarvan 1.000 euro voor de winnaar).

(1) Bij voldoende vooraangiftes, kan het criterium gesplitst worden in een merrie afdeling en een hengsten/ruins afdeling

(1) Bij nog te veel paarden in één van beide afdelingen, wordt tijdens deze meeting de series en de finale verreden. De dotering is bij benadering.

(3b) Paarden in het tweede band, die in hun laatste 5 starts niet hebben gewonnen krijgen 20 meter ontheffing (en starten in het 1e band)

(4) Toegankelijk voor paarden die sinds 23 november 2018 daadwerkelijk zijn gestart in de hogere TF Challenge,

(4) maar die in de laatste 5 starts niet wisten te winnen.

(5) Newcomer Serie.  Competitie voor vier- en vijfjarige paarden. De nummers 1 en 2 uit iedere serie kwalificeren zich voor de halve finale (10.000 euro).

(5) De 5 best geplaatste paarden van de halve finale kwalificeren zich voor de finale in Berlijn op 31 augustus (dotering 20.000 euro)

(6) VPW-BM Serie . Voor vier-, vijf- en zesjarige paarden, die nog geen 30.000 euro hebben verdiend. Er komen 6 series.

(6) Er zijn punten te verdienen in iedere serie. De 5 paarden met de meeste punten zijn startgerechtigd in de finale (20.000 euro) in Berlijn op 7 september.

ALKMAAR, maandag 20 mei 2019;  18.30 u. Vooraangifte tot: maandag, 13 mei 2019, tot 11.00 u.

01 0 - 0,45 2060 g.l.s. 990

02 0 - 1,3 2060 990

03 0 - 2,7 1720 g.l.s. 990

04 0 - 6 2060 g.l.s. 990 Opengesteld (2)

05 0 - 10 1720 am/ac 990

06 0 - 15 2060 990

07 0 - 25 2060 990
08 0 - 20 - -- 3370 b g.l.s. 1.100 Bandenstart (1) (3)

(1) Bandenstart; vakken van 25 meter

(2) Opengesteld voor alle paarden, die sinds 1 september 2018 niet meer hebben gewonnen.

(3) De winnaar van deze koers is geplaatst voor de 4,5 Km van Alkmaar, zondag 8 september.



HILVERSUM, vrijdag 24 mei 2019; 16.00 u. Vooraangifte tot: maandag, 20 mei 2019, tot 11.00 u.

01 0 - 0,8 1900 b g.l.s. 1.100

02 0 - 1,5 1900 b bb g.l.s. 1.100

03 0 - 3 1900 b bb g.l.s. 1.100

04 0 - 5 1900 b bb g.l.s. 1.100

05 0 - 4 - 8 1925 b bb g.l.s. 1.100 LP koers  (lp 25 m. onth.) (1)

06 0 - 12 1900 b bb g.l.s. 1.100

07 0 - 25 1900 b am/ac bb 1.100 NAC-leden (2)

08 0 - 20 - 60 - -- 3100 b bb g.l.s. 1.760 Stayerskoers

09 0 - -- 1900 b m bb g.l.s. 1.100 Monté koers (3)
10 0 - 40 1300 b bb g.l.s. 1.100 Duo Sulky-koers (4)

Uitsluitend 1e koers uitloten op laatste startdatum .

Voor koers 1 t/m 4 en koers 6 en 7 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 1900 meter.

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

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

(4) Voor de Duo-Sulky koers geldt maximaal 6 paarden in de koers en maximaal 3 paarden in het band.

(4) Vergoeding per startend paard is 100 euro voor de eigenaar.

Drachtendag / Hemelvaartsdag

GRONINGEN, donderdag 30 mei 2019; 13.30 u. Vooraangifte tot: maandag, 20 mei 2019, tot 11.00 u.

01 0 - 0,5 1700 g.l.s. 1.100 Open voor maidens (1)

02 0 - 2,1 2300 1.100

03 0 - 4 1700 g.l.s. 1.320 Opengesteld (2)

04 0 - 6,1 2300 1.320

05 0 - 8,7 2300 1.320

06 0 - 15 2300 am/ac 1.320

07 0 - 22 1700 g.l.s. 1.540

08 0 - 34 2300 1.320

09 0 - 60 - -- 2240 b g.l.s. 1.320
10 0 - 10 - 35 - 50 2240 b m g.l.s. 1.320 Monté koers (3)

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: 1.320 euro. 

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

(1) Opengesteld voor maidens met een belastbaar bedrag tot 1.000 euro.

(2) Opengesteld voor paarden tot 10.000 euro die sinds 30-05-2018 geen koers hebben gewonnen.

(3) Deelname aan drie montékoersen op Drafbaan Groningen gedurende het seizoen verzekert het paard van een startplek in een

(3) finale montékoers op 15 september met verhoogde dotering. Indien er minder dan drie montékoersen verreden kunnen worden in Groningen

(3) voorafgaand aan 15 september, wordt deze verplichting bijgesteld en opnieuw gepubliceerd.


