
Programma Rennen Duindigt 2 en 16 Juni 2019

Koersdatum Naam ren Dotering Afstand Uitschrijving

Zondag 02-06-2019

71. Emirates Breeders Program 1 € 5.000,00 1800 m

Voor alle AV van 3 jaar en ouder die geen €12.000,- hebben verdiend.  Gewicht: 3 jr: 53,5 

kg, 4 jr: 58,5 kg, ouderen 62 kg. Belasting: per gew. som van €3000,- sinds 1-1-18 +1 kg. 

Maidens -2 kg. 

72. EV € 1.760,00 1800 m Voor alle paarden van 4 jr en ouder. Indien mogelijk HG +10 kg.

73. EV € 1.760,00 1300 m Voor alle paarden van 3 jr en ouder. Indien mogelijk HG+ 12 kg. 3 jarigen -6 kg. 

Inschrijven maandag 20 mei vóór 11.00u, aangifte maandag 27 mei vóór 11.00 uur.

Zondag 16-06-2019 71. Wathba Stallions Cup 1 € 5.000,00 1300 m

Voor alle AV van 4 jaar en ouder die geen €16.000,- hebben verdiend. Gewicht: 3 jr: 54,5 

kg, 4 jr: 59,5 kg, ouderen 62 kg. Belasting: per gew. som van €4000,- sinds 1-1-2018 +1 kg. 

Max. belasting: 5 kg. Maidens: -2 kg. 

72. EV € 1.760,00 1200 m Voor alle paarden van 3 jr en ouder. Indien mogelijk HG+ 10 kg. 3 jarigen -6 kg. 

73. EV € 1.760,00 1900 m
Voor alle paarden van 3 jr en ouder. Gewicht 3 jr: 57 kg, ouderen 60 kg. Belasting: per 

gewonnen som van €1500 sinds 1-1-18 +1kg. Niet gewonnen sinds 1-1-2018: -1 kg. 

73. EV € 1.760,00 2150 m Voor alle paarden van 4 jr en ouder. Zo mogelijk HG +10kg. 4 jarigen -1/2 kg. 

Inschrijven maandag 3 juni vóór 11.00 uur, aangifte vrijdag 7 juni vóór 11.00 uur (ivm pinksteren).

Programma onder voorbehoud van wijzigingen

Inschrijfgeld Arabische Volbloeds: € 10. Bij aangifte: + 2% van het totale prijzengeld

Inschrijfgeld Engelse Volbloeds m.u.v. klassieker(s): € 10. Bij aangifte + € 20. (Bedragen excl. Btw)

Late entry: prijzengeld tot €2750,-: €45,-. Prijzengeld van €2750 - €5000: €100, Prijzengeld vanaf €5000,- late entry: €200,-. (excl. BTW) Tenzij anders bepaald in de uitschrijving. 

Onder voorbehoud van de status van het beheer Renbaan Duindigt.

Any horse, registered in a WAHO (World Arabian Horse Organization) accepted studbook, which is parentage verified and providing, it does not have unnamed, original Arab horses in the 

first three generations (parents-grandparents -great grandparents) of its pedigree, is eligible for racing under IFAHR rules.
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