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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.

Trotting Club Day / American Day

WOLVEGA, zaterdag 6 augustus 2022; 10.50 u. Vooraangifte tot: maandag, 1 augustus 2022, tot 11.00 u.

01 0 - 1 2100 4.400 / 2.200 (Merwestaal Talent Challenge)

02 0 - 4 2100 5.500 / 2.200 (Merwestaal Talent Challenge)

03 0 - 10 2100 5.500 / 2.200 (Payday Winner Challenge)

04 0 - 17 1609 loting 5.500 / 2.200 (Racer Challenge)

05 0 - 30 2100 am/ac 5.500 / 2.200 (Boko Champions Challenge) (1)

06 0 - -- 1609 loting 8.800 (Elite Challenge)

07 0 - 3,5 2100 5.500 / 2.200 VPW Loyaliteitskoers (Merwestaal) (2)

08 0 - 10 1609 loting 5.500 / 2.200 VPW Loyaliteitskoers (Payday) (2) (3)

09 TF 0 - 15 1609 loting 6.000 / 2.500 TF Bronze Challenge (3)

10 TF 0 - 150 3100 6.000 / 2.500 Marathon d'Été (TF Golden Challenge)

Deze meeting kent 6 premiumkoersen. Aanvangstijdstip kan iets wijzigen.

Voor koers 1 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) Opengesteld voor eigenaarrijders met een eigen paard.

(1) Deze koers is uitgeschreven voor amateurrijders (m/v). Bij onvoldoende vooraangiftes kan de bepaling 'am/ac' vervallen.

(2) VPW Loyaliteitskoers; Alleen open voor paarden die tijdens de vooraangifte minimaal 3 RBC loyaliteitspunten hebben

(3) Voor elk paard dat zijn/haar record verbetert, krijgt de eigenaar 100 dollar

SANTPOORT, do 4 augustus 2022; 13.30 u. Vooraangifte tot: dinsdag, 2 augustus 2022, tot 10.00 u.

Harddrav.Ver.Santpoort e.o. organiseert een kortebaandraverij. Locatie: Hoofdstraat; baan klinkers; 300-310 m. 

Prijzengeld: 7.200 Euro (3.500, 1.750, 900, 450, 300 en 300) (Reiskostenvergoeding per paard is 100 euro)

Grand 16 formule; Interland Nederland-België (maximaal 16 paarden op uitnodiging)

In de 1e omloop loten de Nederlandse en Belgische getrainde paarden uit elkaar. Vervolgens de Grand 16 formule.

NOOTDORP, di 9 augustus 2022; 14.30 u. Vooraangifte tot: vrijdag, 5 augustus 2022, tot 10.00 u.

St. Kortebaan Nootdorp organiseert een kortebaandraverij om de Zilveren Zweep. Locatie: De Poort van Nootdorp; baan: asfalt; 300 - 310 m. 

Prijzengeld: 5.800 Euro (3.000, 1.500, 800 en 500) (Reiskostenvergoeding per paard is 150 euro)
Reguliere methode (maximaal 16 paarden)



Let op; sluiting van drie vooraangiftes

WOLVEGA, vrijdag 12 augustus 2022; 20.30 u. Vooraangifte tot: maandag, 8 augustus 2022, tot 11.00 u.

01 0 - 0,6 2100 4.400 / 2.200 (Merwestaal Talent Challenge)

02 0 - 2,25 2100 5.500 / 2.200 (Merwestaal Talent Challenge)

03 0 - 7 2100 5.500 / 2.200 (Payday Winner Challenge)

04 0 - 50 2100 5.500 / 2.200 (Elite Challenge)

05 3jr. 0 - -- 2100 loting 5.500 TCT 3jr. Int. Derby (Selectie) (1)

06 3jr. m 0 - -- 2100 loting 5.500 TCT 3jr. Int. Merrie Derby (Selectie) (2)

07 TF m 0 - 30 2100 5.000 / 2.500 TF Lady Challenge (3)

08 TF 0 - 30 - 50 2600 b g.l.s. 5.000 / 2.500 TF Silver Challenge

Deze meeting kent 5 premiumkoersen. Aanvangstijdstip kan iets wijzigen.

Voor koers 1 t/m 4 en koers 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).

(1) TCT Driejarigen International Derby (Selectie); Draverij voor paarden die in 2019 geboren zijn en nog ingeschreven staan in TCT.

(1) Maximaal 12 paarden. Bij meer dan 12 paarden worden er 2 series verreden. Bij meer dan 24 paarden worden er 3 series verreden. 

(1) Inleggeld 1.000 euro (1% van het prijzengeld van de TCT 3jr. Derby)

(2) TCT Driejarigen International Merrie Derby (Selectie); Draverij voor merries die in 2019 geboren zijn en nog ingeschreven staan in TCT.

(2) Maximaal 12 paarden. Bij meer dan 12 paarden worden er 2 series verreden. Bij meer dan 24 paarden worden er 3 series verreden. 

(2) Inleggeld 400 euro (1% van het prijzengeld van de TCT 3jr. Merrie Derby)

(3) Open voor TF merries tot € 40.000 die in hun laatste 5 starts niet wisten te winnen

(3) en die sinds 01.01.21 minimaal een keer zijn gestart in een TF-koers op Wolvega.

Let op; sluiting van drie vooraangiftes

DUINDIGT, zondag 14 augustus 2022; 13.30 u. Vooraangifte tot: maandag, 8 augustus 2022, tot 11.00 u.

01 0 - 0,45 2000 1.320 Open voor Maidens (2)

02 0 - 1,7 2000 loting 1.320

03 0 - 2,9 2000 1.320 Open tot € 3.500 (2)

04 0 - 5 2000 1.430

05 0 - 8 2000 am/ac loting 1.430 Amateurrijders (4)

06 0 - 10 - 17 2100 b g.l.s. 1.430

07 0 - 29 2000 1.650

08 0 - 12 - 25 1900 b g.l.s. 1.430 (grasbaan)
09  4j. 20 - 100 - -- 2600 b afw. loting 11.000 Grote Prijs der Lage Landen (1)

Tijdens "Aangifte Paarden" kan besloten worden, dat de koersen op de grasbaan verreden worden op de 1200m. baan

(1) Grote Prijs der Lage Landen. Vakken van 25 meter.

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

(2) Open voor maidens tot € 750

(3) Open voor paarden tot € 3.500 die in hun laatste 5 starts niet wisten te winnen

(4) Opengesteld voor eigenaarrijders met een eigen paard.



Let op; sluiting van drie vooraangiftes

EENRUM, woensdag 17 augustus 2022; 16.00 u. Vooraangifte tot: maandag, 8 augustus 2022, tot 11.00 u.

01 0 - 1 2250 b bb g.l.s. 1.210

02 0 - 2,5 2250 b bb g.l.s. 1.210

03 0 - 4,5 2250 b bb afw. 1.210 Startpositie (1)

04 0 - 7 2250 b bb g.l.s. 1.210

05 0 - 11 2250 b am/ac bb g.l.s. 1.210 Amateurrijders (2)

06 0 - 22 2250 b bb g.l.s. 1.210

07 0 - -- 2250 b bb g.l.s. 1.210

08 0 - -- 3500 b bb g.l.s. 2.200 Stayerskoers (3)

09 0 - -- 2250 b mon bb g.l.s. 1.210 Montékoers (4)

Deze meeting is onderdeel van de loyaliteitsbonus RBC 2022.

De paarden die zijn uitgeloot voor de meeting van Emmeloord 3 augustus worden in eerste instantie niet uitgeloot.

In geval van uitloting hebben paarden die voor de deadline zijn aangegeven prioriteit boven paarden die later dan dit tijdstip zijn aangegeven.

Voor koers 1 t/m 8 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) Paarden met de meeste starts na de laatste overwinning krijgen laagste startnummer.

(1) Indien maiden dan telt het aantal starts in de gehele carriere.

(2) Alleen voor leden van de NAC en voor de leden van de NDTV met een eigen paard.

(3) Winnaar plaatst zich voor de 4,5 Kilometer van Alkmaar

(4) Voor de montékoers geldt maximaal 12 paarden en maximaal 6 paarden per band

DE LIER, za 13 augustus 2022; 13.30 u. Vooraangifte tot: donderdag, 11 augustus 2022, tot 10.00 u.

St. Kortebaan De Lier organiseert een kortebaandraverij. Locatie: Hoofdstraat; baan straatweg; 300-310 m. 

Prijzengeld: 4.500 Euro (2.400, 1.200, 600 en 300) (Reiskostenvergoeding per paard is 100 euro)
Reguliere methode (maximaal 16 paarden)

BEMMEL, di 16 augustus 2022; 13.30 u. Vooraangifte tot: vrijdag, 12 augustus 2022, tot 10.00 u.

Buitenzorg Kortebaandraverij Bemmel organiseert een kortebaandraverij. Locatie: Teselaar ; baan asfalt; 300-310 m. 

Prijzengeld: 5.200 Euro (2.500, 1.200, 600, 400, 250 en 250) (Reiskostenvergoeding per paard is 125 euro)
Grand 16 formule (maximaal 16 paarden)



DUINDIGT, vrijdag 19 augustus 2022; 11.40 u. Vooraangifte tot: maandag, 15 augustus 2022, tot 11.00 u.

01 0 - 0,7 2000 2.750 / 1.320

02 0 - 3,75 2000 2.750 / 1.320

03 0 - 8 2000 2.750 / 1.320

04 0 - 20 2000 2.750 / 1.320

05 0 - 25 - 100 2100 b g.l.s. 2.750 / 1.320

06 2jr. 0 - -- 1609 loting 1.320 Tweejarigen

07 TF 0 - 10 - 15 1900 b g.l.s. 5.000 / 2.500 TF Bronze Challenge (grasbaan)

08 TF 0 - 150 - -- 1900 b g.l.s. 5.000 / 2.500 TF Diamond Challenge (grasbaan0

Tijdens "Aangifte Paarden" kan besloten worden, dat de koersen op de grasbaan verreden worden op de 1200m. baan

Deze meeting kent 4 premiumkoersen. Aanvangstijdstip kan iets wijzigen.

Voor koers 1 t/m 5 en koers 7 en 8 geldt indien premiumkoers een premium dotering, anders de basisdotering.

Let op; sluiting van drie vooraangiftes

WOLVEGA, vrijdag 26 augustus 2022; 11.40 u. Vooraangifte tot: maandag, 22 augustus 2022, tot 11.00 u.

01 0 - 0,8 2100 4.400 / 2.200 (Merwestaal Talent Challenge)

02 0 - 3 2100 5.500 / 2.200 (Merwestaal Talent Challenge)

03 0 - 6 2100 5.500 / 2.200 VPW Loyaliteitskoers (Payday) (1)

04 0 - 15 2100 5.500 / 2.200 (Racer Challenge)

05 2jr. 0 - -- 1609 loting 20.000 Breeders Course voor Tweejarigen

(Halve Finale) (2)

06 4jr. Ned 0 - -- 2100 OB1 OB1 8.800 Derby der Vierjarigen (Halve Finale) 

07 TF m 0 - 30 2600 5.000 / 2.500 TF Lady Challenge (3)

08 TF 0 - 50 2100 5.000 / 2.500 TF Silver Challenge

Deze meeting kent 4 premiumkoersen. Aanvangstijdstip kan iets wijzigen.

Voor koers 1 t/m 4 en koers 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).

(1) VPW Loyaliteitskoers; Alleen open voor paarden die tijdens de vooraangifte minimaal 4 RBC loyaliteitspunten hebben

(2) Breeders Course voor tweejarigen (Halve Finale). Alleen voor paarden ingeschreven voor de Breeders Course.

(2) De twee bestgeklasseerde zijn gekwalificeerd voor de finale in  Jägersro op 28 september

(3) Open voor TF merries tot € 40.000 die in hun laatste 5 starts niet wisten te winnen

(3) en die sinds 01.01.21 minimaal een keer zijn gestart in een TF-koers op Wolvega.



Let op; sluiting van drie vooraangiftes

WOLVEGA, zondag 28 augustus 2022; 19.10 u. Vooraangifte tot: maandag, 22 augustus 2022, tot 11.00 u.

01 0 - 2,5 2100 4.400 / 2.200 (Merwestaal Talent Challenge)

02 0 - 8 2100 5.500 / 2.200 (Payday Winner Challenge)

03 0 - 22 2100 5.500 / 2.200 (Boko Champions Challenge)

04 0 - 60 2100 5.500 / 2.200 (Elite Challenge)

05 0 - -- 2100 loting 11.000 (Elite Challenge)

06 3jr. 0 - -- 2100 afw. afw. 110.000 TCT Derby der Driejarigen (2)

07 3jr. m 0 - -- 2100 afw. afw. 44.000 TCT Merrie Derby der Driejarigen (2)

08 3jr. 0 - -- 2100 loting 5.500 TCT Troost Derby der Driejarigen (3)

09 TF 0 - 15 2600 5.000 / 2.500 Grand Prix Paris Turf (TF Bronze)

10 TF 0 - 150 2600 10.000 Prix André Meunier (TF Golden)

11 >3j. TF 50 - -- 2600 loting 50.000 GRAND PRIX STEVEN BIJKERK

GRAND PRIX DE VICTORIA PARK (1)

Deze meeting kent 3 premiumkoersen. Aanvangstijdstip kan iets wijzigen.

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

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

(1) GRAND PRIX STEVEN BIJKERK / GRAND PRIX DE VICTORIA PARK (DIAMOND CHALLENGE); Premium koers

(1) Draverij voor Franse paarden van vier jaar en ouder met een minimale winsom van 50.000 euro.

(1) Groep 2-draverij; 1e onderdeel van de Tour Europeen du Trotteur Francais 2022

(1) Verdeling prijzengeld: 50.000 euro (25.000, 12.500, 6.500, 3.000, 1.500, 1.000 en 500)

(1) Paarden met de hoogste werkelijke winsom starten in het eerste gelid. Max. 16 deelnemers. Loting per gelid.

(1) Voorafgaande aan de Grand Prix Steven Bijkerk / Grand Prix De Victoria Park is er een defilé

(1) NDR en VPW behouden zich het recht voor 2 wildcards te verstrekken.

(2) TCT Derby der Driejarigen en TCT Merrie Derby der Driejarigen

(2) Maximaal 12 paarden. Best gekwalificeerde paarden uit de Series (12 augustus) starten in de Finale.

(2) De startposities worden na de series gekozen door de trainer, eigenaar of gemachtigde van de best geplaatste paarden in de series.

(2) Geen inleggeld verschuldigd.

(3) TCT Troost Derby. Paarden die mee hebben gedaan aan de Derby Selecties (merries en de open derby) maar 

(3) zich niet gekwalificeerd hebben voor de Derby Finale. Paarden die gediskwalificeerd zijn in de series mogen ook starten in de troosfinale. 

(3) Paarden die zich gekwalificeerd hebben voor de Derby Finale mogen niet starten in de troostfinale. 

(3) Troostderby gaat alleen door bij minimaal 6 deelnemende paarden. Er is één gemengde troostderby.



Let op; sluiting van drie vooraangiftes

EMMELOORD, woensdag 31 augustus 2022; 17.00 u.Vooraangifte tot: maandag, 22 augustus 2022, tot 11.00 u.

01 0 - 1 2080 b bb g.l.s. 1.155

02 0 - 2,5 2080 b bb g.l.s. 1.155

03 0 - 5 2080 b bb g.l.s. 1.155 Leerlingpikeurs (1)

04 0 - 6,5 2080 b bb g.l.s. 1.155

05 0 - 11 2080 b bb g.l.s. 1.155

06 0 - 30 2080 b am/ac bb g.l.s. 1.155 Amateurrijders (2)

07 0 - -- 3100 b bb g.l.s. 1.485 Stayerskoers (3)

08 0 - -- 2080 b mon bb g.l.s. 1.155 Montékoers (4)

Deze meeting is onderdeel van de loyaliteitsbonus RBC 2022.

De paarden die zijn uitgeloot voor de meeting van Eenrum 17 augustus worden in eerste instantie niet uitgeloot.

In geval van uitloting hebben paarden die voor de deadline zijn aangegeven prioriteit boven paarden die later dan dit tijdstip zijn aangegeven.

Voor koers 1 t/m 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) Koers voor leerling pikeurs. Open voor niet leerling pikeurs die sinds 01.01.2021 niet meer dan drie koersen hebben gewonnen. 

(1) Bij uitloting hebben de leerling pikeurs voorrang/prioriteit.

(2) Opengesteld voor eigenaarrijders met een eigen paard.

(3) Winnaar plaatst zich voor de 4,5 Kilometer van Alkmaar

(4) Voor de montékoers geldt maximaal 12 paarden en maximaal 6 paarden per band


