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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 7 oktober 2022; 11.35 u. Vooraangifte tot: maandag, 3 oktober 2022, tot 11.00 u.

01 0 - 1,2 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 - 22 2100 5.500 / 2.200 (Racer Challenge)

05 TF 0 - 15 2100 5.000 / 3.000 TF Bronze Challenge

06 TF 0 - 30 2600 5.000 / 3.000 TF Lady Challenge (1)

07 TF 0 - 150 2100 5.000 / 3.000 TF Golden Challenge (2)

08 2jr. 0 - -- 1609 loting 4.400 / 2.200 VPW Tweejarigen Herfst Trophy

Deze meeting kent 4 premiumkoersen. Aanvangstijdstip kan iets wijzigen.

Voor koers 1 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) Open voor TF merries tot € 40.000 die in hun laatste 5 starts niet wisten te winnen

(1) en die sinds 01.01.20 minimaal een keer zijn gestart in een TF-koers op Wolvega.

(2) Open voor alle TF paarden die in hun laatste 5 starts niet wisten te winnen

(2) en die sinds 01.01.20 minimaal een keer zijn gestart in een TF-koers op Wolvega.



ALKMAAR, zondag 9 oktober 2022; 13.30 u. Vooraangifte tot: maandag, 3 oktober 2022, tot 11.00 u.

01 0 - 1 2060 g.l.s.

02 0 - 2,5 2060

03 0 - 4 2060 Maidens

04 0 - 5,5 2060 g.l.s.

05 0 - 8 2060

06 0 - 15 2060 g.l.s.

07 0 - -- 2400 b mon g.l.s. 2.750 Open NK Monté (1) (2)

08 0 - -- 4545 b g.l.s. 11.000 4 1/2 Kilometer van Alkmaar (1) (2) (3)

09 0 - 100 2060 am/ac loting 2.750 Grote Prijs Stad Alkmaar (4)

10 3jr. 0 - 7 2060 loting 3.300 Driejarigen TCT Satellietkoers (5)

Deze meeting is onderdeel van de loyaliteitsbonus RBC 2022.

De dotering bij 7 of minder vooraangiftes is € 1.210 (5 prijzen), bij 8 vooraangiftes € 1.320 (5 prijzen),  bij 9 vooraangiftes € 1.430 (6 prijzen) en

bij 10 of meer vooraangiftes € 1.540 (6 prijzen). 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 6 en koers 9 geldt maximaal 10 paarden.

(1) Bandenstart; vakken van 25 meter.

(2) Maximaal 15 paarden met het hoogst belastbaar bedrag mogen starten. Maximaal 5 paarden per band

(2) Van deze (maximaal) 15 paarden starten de 5 paarden met het laagste belastbare bedrag in het eerste band.  

(2) De volgende 5 paarden starten in het tweede band op 25 meter en de rest van de paarden starten in het derde band op 50 meter.

(3) Winnaar van de stayerskoers Hilversum 25 mei, Aduard 15 juni,  Emmeloord 22 juni, Joure 1 juli, Eenrum 17 augustus, 

(3) Emmeloord 31 aug en Alkmaar 18 september september ontvangen een wildcard.  Seda behoud zich recht voor om nog 2 wildcards te vergeven

(3) De winnaar van de Stayerskoers "free for all" op Hilversum 25 mei mag een band naar voren. In deze band starten dan 6 paarden.

(3) Dit geldt niet als de winnaar al in het eerste band start.

(4) Maximaal 4 Franse amateurs ontvangen een wildcard. Zij regelen zelf een paard. Aanmelding via JP Bazire (tel 033-789533059) 

(4) Maximaal 3 Belgische amateurs ontvangen een wildcard. Zij regelen zelf een paard. Aanmeldingsprocedure via de Belgian Amateur Club 

(5) Driejarigen TCT Satellietkoers; Draverij voor hengsten, ruins en merries die in 2019 geboren zijn, ingeschreven staan in TCT en

(5) met een werkelijke winsom tot € 7.000. Geen inleggeld verschuldigd.

(5) Maximaal 12 paarden. Bij meer dan 12 paarden worden er 2 afdelingen verreden. 

(5) Er wordt gesplitst in een merrie- en een hengsten/ruins-afdeling indien meer dan 6 merries en meer dan 6 hengsten of ruins worden aangegeven.

Let op: Vooraangifte sluit één dag eerder, op woensdag 5 oktober

t Zand, ma 10 oktober 2022; 13.30 u. Vooraangifte tot: woensdag, 5 oktober 2022, tot 10.00 u.

St. Paardensport de Volharding organiseert een intern. kortebaandraverij. Locatie: Keinsmerweg; baan asfalt; 275-285 m. 

Gebruik van wildcard niet mogelijk. Uitloten op kortebaan winsom 2022

Prijzengeld: 6.000 Euro (2.500, 1.450, 900, 600, 275 en 275) (Reiskostenvergoeding per paard is 100 euro)

Reguliere methode met maximaal 24 paarden



WOLVEGA, vrijdag 14 oktober 2022; 11.35 u. Vooraangifte tot: maandag, 10 oktober 2022, tot 11.00 u.

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

02 0 - 2,5 2100 5.500 / 2.200 (Merwestaal Talent Challenge)

03 0 - 50 2100 6.600 / 2.200 (Elite Challenge) (1)

04 3jr. 0 - 15 2100 loting 4.400 Driejarigen TCT Satellietkoers (2)

05 3jr. m 0 - 10 2100 loting 4.400 Driejarigen Merrie TCT Satelliet (3)

06 2jr. Ned h/r 0 - -- 1609 OB1 OB1 11.000 Jonkerprijs (4)

07 2jr. Ned m 0 - -- 1609 OB1 OB1 11.000 Jofferprijs (4)

08 TF 0 - 10 2600 5.000 / 3.000 TF Bronze Challenge (5)

09 TF 0 - 30 2600 5.000 / 3.000 TF Silver Challenge (6)

Deze meeting kent 3 premiumkoersen. Aanvangstijdstip kan iets wijzigen.

Voor koers 1 t/m 3 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).

(1) Open voor alle paarden, die in de laatste 12 maanden geen koers hebben gewonnen.

(2) Driejarigen TCT Satellietkoers; Draverij voor paarden die in 2019 geboren zijn, met een werkelijke winsom tot €  15.000 

(2) en nog ingeschreven staan in TCT. Maximaal 12 paarden. Bij meer dan 12 paarden worden er 2 afdelingen verreden. Geen inleggeld.

(3) Driejarigen Merrie TCT Satellietkoers; Draverij voor merries die in 2019 geboren zijn, met een werkelijke winsom tot €  10.000 

(3) en nog ingeschreven staan in TCT. Maximaal 12 paarden. Bij meer dan 12 paarden worden er 2 afdelingen verreden. Geen inleggeld.

(4) Jonkerprijs en Jofferprijs. Zie voor de uitschrijving OB-1. De dotering is bij benadering.

(5) Open voor TF paarden tot € 15.000 die in hun laatste 5 starts niet wisten te winnen

(5) en die sinds 01.01.20 minimaal een keer zijn gestart in een TF-koers op Wolvega.

(6) Open voor TF paarden tot € 50.000 die in hun laatste 5 starts niet wisten te winnen

(6) en die sinds 01.01.20 minimaal een keer zijn gestart in een TF-koers op Wolvega.

Onder voorbehoud

DUINDIGT, zondag 16 oktober 2022; 13.30 u. Vooraangifte tot: maandag, 10 oktober 2022, tot 11.00 u.

01 0 - 0,5 2000 1.320 Open voor Maidens (1)

02 0 - 2 2000 1.320

03 0 - 5 2000 1.320

04 0 - 10 2000 1.320

05 0 - 20 2000 1.430

06 0 - 35 2000 am/ac 1.650 Duindigt's Amateurkampioenschap (2)

07 0 - 55 2000 1.430

08 0 - 15 - -- 1900 b mon g.l.s. 1.320 Monté op het gras
09 0 - 25 - -- 1900 b g.l.s. 1.430 (grasbaan)

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

(1) Open voor maidens tot € 1.200

(2) Alleen voor de leden van de NAC



WOLVEGA, vrijdag 21 oktober 2022; 11.35 u. Vooraangifte tot: maandag, 17 oktober 2022, tot 11.00 u.

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

02 0 - 3,5 2100 5.500 / 2.200 (Merwestaal Talent Challenge)

03 0 - 7 2100 5.500 / 2.200 VPW Loyaliteitskoers (Payday) (1)

04 0 - 13 2100 5.500 / 2.200 (Racer Challenge)

05 0 - 25 2100 5.500 / 2.200 VPW Loyaliteitskoers (Boko) (1)

06 2jr. 0 - -- 1609 loting 11.000 Tweejarigen TCT Satellietkoers (2)

07 TF 0 - 15 3100 5.000 / 3.000 TF Bronze Challenge (3)

08 TF m 0 - 30 2100 5.000 / 3.000 TF Lady Challenge (4)

09 TF 0 - 150 2600 5.000 / 3.000 TF Golden Challenge

Deze meeting kent 4 premiumkoersen. Aanvangstijdstip kan iets wijzigen.

Voor koers 1 t/m 5 en koers 7 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).

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

(2) Tweejarigen TCT Satellietkoers; Draverij voor hengsten, ruins en merries die in 2020 geboren zijn en ingeschreven staan in TCT.

(2) Maximaal 12 paarden. Bij meer dan 12 paarden worden er 2 afdelingen verreden. Geen inleggeld verschuldigd.

(2) Er wordt gesplitst in een merrie- en een hengsten/ruins-afdeling indien meer dan 6 merries en meer dan 6 hengsten of ruins worden aangegeven.

(2) Bij splitsing wordt de dotering € 7.700.

(3) Open voor TF paarden tot € 30.000 die in hun laatste 5 starts niet wisten te winnen

(3) en die sinds 01.01.20 minimaal een keer zijn gestart in een TF-koers op Wolvega.

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

(4) en die sinds 01.01.20 minimaal een keer zijn gestart in een TF-koers op Wolvega.



WOLVEGA, vrijdag 28 oktober 2022; 11.35 u. Vooraangifte tot: maandag, 24 oktober 2022, tot 11.00 u.

01 0 - 0,7 2100 4.400 / 2.200 (Merwestaal Talent Challenge)

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

03 0 - 6 2100 5.500 / 2.200 (Payday Winner Challenge)

04 0 - 17 2100 am/ac 5.500 / 2.200 (Racer Challenge) (1)

05 0 - 40 2100 8.800 / 2.200 (Elite Challenge)

06 TF 0 - 10 2600 5.000 / 3.000 TF Bronze Challenge (2)

07 TF 0 - 50 2600 5.000 / 3.000 TF Silver Challenge (3)

08 TF 0 - -- 2600 5.000 / 3.000 TF Diamond Challenge

09 2jr. Ned. 0 - -- 1609 OB1 OB1 24.200 Productendraverij (4)

10 3jr. Ned. 0 - -- 2100 OB1 30.000 Fokkers Trofee (5)

11 3jr. Ned. M 0 - -- 2100 OB1 9.600 Fokkers Trofee merries (5)

Deze meeting kent 3 premiumkoersen. Aanvangstijdstip kan iets wijzigen.

Voor koers 1 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) 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) Laatste kans om te kwalificeren voor de Gigantenfinale  van 18 november

(2) Open voor TF paarden tot € 15.000 die in hun laatste 5 starts niet wisten te winnen

(2) en die sinds 01.01.20 minimaal een keer zijn gestart in een TF-koers op Wolvega.

(3) Open voor TF paarden tot € 100.000 die in hun laatste 5 starts niet wisten te winnen

(3) en die sinds 01.01.20 minimaal een keer zijn gestart in een TF-koers op Wolvega.

(4) Productendraverij. Zie voor de uitschrijving OB-1. De dotering is bij benadering.

(4) Aan het prijzengeld is € 5.000 bijgedrage door de TCT

(5) Fokkers Trofee. De dotering (inclusief 20% fokpremie) is bij benadering


