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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, vrijdag 1 november 2019; 17.35 u. Vooraangifte tot: maandag, 28 oktober 2019, tot 11.00 u.

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

02 0 - 3 2100 g.l.s. 4.400 / 2.200 (Merwestaal Talent Challenge)

03 0 - 7 2100 g.l.s. 5.500 / 2.200 (Payday Winner Challenge)

04 0 - 15 2100 5.500 / 2.200 (Payday Winner Challenge)

05 0 - -- 2100 afw. afw. 5.500 Finale Regio Ch. Groningen I (5)

06 3jr. Ned. 0 - -- 2100 OB1 OB1 OB1 20.400 Fokkers Trofee (6)

07 3jr. Ned. M 0 - -- 2100 OB1 OB1 OB1 6.600 Fokkers Trofee merries (6)

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

09 TF m 0 - 30 2100 g.l.s. 5.000 / 2.500 TF Lady Challenge

Deze meeting kent 3 premiumkoersen en 4 online-koersen. Aanvangstijdstip kan iets wijzigen.

Voor koers 1 t/m 4 en koers 8 en 9 geldt indien premiumkoers een premium dotering,

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

(5) Vooraangifte Finale (koers 5) tot donderdag 24 oktober tot 10.30 uur bij VPW (Ralf Dekker).

(5) Deelname alleen voor paarden die hebben deelgenomen aan een onderdeel van deze challenge; 

(5) Regio Challenge Groningen I (winsomklasse tot 6.000).

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

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

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

(6) De dotering (inclusief 20% fokpremie) is bij benadering



WOLVEGA, vrijdag 8 november 2019; 17.15 u. Vooraangifte tot: maandag, 4 november 2019, tot 11.00 u.

01 0 - -- 2100 afw. afw. 6.600 Gigantenfinale Merwestaal Talent (5)

02 0 - -- 2100 afw. afw. 7.700 Gigantenfinale Payday Winner (5)

03 0 - 15 1609 g.l.s. 6.600 / 3.300 Mohawk Mile (Payday Winner)

04 0 - -- 2100 afw. afw. 8.800 Gigantenfinale Boko Champions (5)

05 0 - 35 2100 am/ac 6.600 / 2.200 Amateurgiganten (Boko Champions)

06 4jr. 0 - -- 2100 afw. afw. 15.000 Gigantenfinale VPW 4jr. Challenge (5)

07 0 - 50 - -- 3100 b g.l.s. 8.800 / 4.400 Gigantenmarathon

08 0 - -- 2100 m g.l.s. 5.500 / 2.200 Montégiganten 2019 (autostart)

09 >3jr. 0 - -- 2100 afw. afw. 66.000 Prijs der Giganten (6)

10 TF 0 - 5 - 15 3100 b g.l.s. 5.000 / 2.500 Prix l'Amiral Mauzun (TF Bronze) (3) (4)

11 TF 0 - 100 2600 g.l.s. 6.000 / 3.000 Prix Bellino II (TF Golden Challenge)

Deze meeting kent 3 premiumkoersen en 6 online-koersen. Aanvangstijdstip kan iets wijzigen.

Voor koers 3, 5, 7, 8, 10 en 11  geldt indien premiumkoers een premium dotering,

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

(3) Paarden in de 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 1 september 2019 daadwerkelijk zijn gestart in de hogere TF Challenge, 

(4) maar die in hun laatste vijf starts niet wisten te winnen. Paard kan maximaal één klasse lager starten dan o.b.v. zijn winsom. 

(4) Dus een Golden Challenger kan wel in Silver onder deze voorwaarden maar niet naar Bronze afdalen.

(5) Vooraangifte Finales (koersen 1, 2, 4 en 6) tot donderdag 31 oktober tot 10.30 uur bij VPW (Ralf Dekker).

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

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

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

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

(6) Prijs der Giganten. Koers op invitatie. Maximaal 12 paarden. 

(6) De 7 paarden met de hoogste werkelijke winsom en de winnaar van de Giganten Trial (24 oktober jl.) starten in het eerste gelid. 

(6) Er wordt geloot voor eerste en tweede gelid.

(6) Dotering: 66.000 euro (32.000, 15.000, 7.000, 3.000, 1.500, 1.000, 500 en 10% fokpremie)



WOLVEGA, vrijdag 15 november 2019; 17.15 u. Vooraangifte tot: maandag, 11 november 2019, tot 11.00 u.

01 0 - 0,9 2100 g.l.s. 4.400 / 2.200 (Merwestaal Talent Challenge)

02 0 - 6,25 2100 g.l.s. 5.500 / 2.200 (Payday Winner Challenge)

03 0 - -- 2100 afw. afw. 5.500 Finale Regio Challenge Grasbaan (5)

04 0 - 21 2100 6.600 / 2.200 (Boko Champions Challenge)

05 2jr. Ned h/r 0 - -- 1609 OB1 OB1 OB1 11.000 Jonkerprijs (6)

06 2jr. Ned m 0 - -- 1609 OB1 OB1 OB1 11.000 Jofferprijs (6)

07 TF 0 - 20 - 50 2600 b g.l.s. 5.500 / 2.750 TF Silver Challenge (3)

08 TF 0 - 250 - -- 2600 b g.l.s. 6.000 / 3.000 TF Diamond Challenge (3)

Deze meeting kent 3 premiumkoersen en 4 online-koersen. Aanvangstijdstip kan iets wijzigen.

Voor koers 1, 2,4, 7 en 8 geldt indien premiumkoers een premium dotering,

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

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

(5) Vooraangifte Finale (koers 3) tot donderdag 7 november tot 10.30 uur bij VPW (Ralf Dekker).

(5) Deelname alleen voor paarden die hebben deelgenomen aan een onderdeel van deze challenge. (winsomklasse tot 12.000 euro)

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

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

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

(6) Jonkerprijs en Jofferprijs. Zie voor de uitschrijving OB-1. Minimaal gegarandeerde prijzengeld 11.000 euro.

WOLVEGA, vrijdag 22 november 2019; 17.15 u. Vooraangifte tot: maandag, 18 november 2019, tot 11.00 u.

01 0 - 1,5 2100 g.l.s. 4.400 / 2.200 (Merwestaal Talent Challenge)

02 0 - 4 2100 g.l.s. 4.400 / 2.200 (Merwestaal Talent Challenge)

03 0 - 14 2100 am/ac 5.500 / 2.200 (Payday Winner Challenge)

04 0 - -- 2100 afw. afw. 5.500 Finale Regio Ch. Groningen II (6)

05 0 - 25 1609 g.l.s. 6.600 / 2.200 Wolvega's Wintermijl (Boko Champions)

06 0 - 75 2100 g.l.s. 6.600 / 2.200 Elite Winter Cup (5)

07 TF 0 - 5 - 15 2600 b g.l.s. 5.000 / 2.500 TF Bronze Challenge (3) (4)

08 TF 0 - 50 - 100 3100 b g.l.s. 6.000 / 3.000 TF Golden Challenge (4)

09 TF m 0 - 30 2600 g.l.s. 5.000 / 2.500 TF Lady Challenge

Deze meeting kent 3 premiumkoersen en 4 online-koersen. Aanvangstijdstip kan iets wijzigen.

Voor koers 1 t/m 3 en 5 t/m 9 geldt indien premiumkoers een premium dotering,

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

(3) Paarden in de 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 1 september 2019 daadwerkelijk zijn gestart in de hogere TF Challenge, 

(4) maar die in hun laatste vijf starts niet wisten te winnen. Paard kan maximaal één klasse lager starten dan o.b.v. zijn winsom. 

(5) Open voor alle paarden, die in de laatste 5 starts niet wisten te winnen.

(6) Vooraangifte Finale (koers 4) tot donderdag 14 november tot 10.30 uur bij VPW (Ralf Dekker).

(6) Deelname alleen voor paarden die hebben deelgenomen aan een onderdeel van deze challenge; 

(6) Regio Challenge Groningen II (winsomklasse tot 20.000).

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

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

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


