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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 4 november 2022; 11.45 u. Vooraangifte tot: maandag, 31 oktober 2022, tot 11.00 u.

01 0 - 1,2 2100 4.400 / 2.200 (Merwestaal Talent Challenge)

02 0 - 4,5 2100 5.500 / 3.300 VPW Loyaliteitskoers (Merwestaal) (1)

03 0 - 11 2100 5.500 / 2.200 (Racer Challenge)

04 0 - 26 2100 5.500 / 2.200 (Boko Champions Challenge)

05 0 - 60 2100 6.600 / 2.200 (Elite Challenge)

06 0 - -- 2100 loting 6.600 Giganten Trial (Elite Challenge) (2)

07 TF m 0 - 30 - 50 2600 b g.l.s. 5.000 / 3.000 TF Lady Challenge (3)

08 TF 0 - 100 - 150 2600 b g.l.s. 5.000 / 3.000 TF Golden Challenge (4)

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 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 1 RBC loyaliteitspunten hebben

(2) De winnaar ontvangt een startbewijs in het 1e gelid voor de Prijs der Giganten op 18 november.

(3) Tweede band alleen open voor TF merries die sinds 01.01.20 minimaal een keer zijn gestart in een TF-koers op Wolvega.

(4) Tweede band open voor alle TF paarden die in hun laatste 5 starts niet wisten te winnen.



Let op; vooraangifte sluit op vrijdag

WOLVEGA, donderdag 10 november 2022; 11.35 u. Vooraangifte tot: vrijdag, 4 november 2022, tot 11.00 u.

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

02 0 - 2,25 2100 4.400 / 2.200 (Merwestaal Talent Challenge)

03 0 - 8 2100 5.500 / 2.200 VPW Loyaliteitskoers (Payday) (1)

04 0 - 16 2100 5.500 / 3.300 (Racer Challenge)

05 2jr. 0 - -- 1609 loting 5.500 TCT 2jr. Derby selectiekoers (2)

06 TF 0 - 15 2600 5.000 / 3.000 TF Bronze Challenge (3)

07 TF 0 - 50 2600 5.000 / 3.300 TF Silver Challenge

Deze meeting kent 4 premiumkoersen. Aanvangstijdstip kan iets wijzigen.

Voor koers 1 t/m 4 en koers 6 en 7 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 1 RBC loyaliteitspunten hebben

(2) Tweejarigen Derby Selectiekoers; 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 series verreden. Bij meer dan 24 paarden worden er 3 series verreden. 

(2) Bij meer dan 36 paarden worden er 4 series verreden. Inleggeld 400 euro (1% van het prijzengeld van de TCT 2jr. Derby)

(3) Eerste onderdeel van een nieuwe reeks TF Bronze Challenge

Let op; vooraangifte sluit op vrijdag

ALKMAAR, zondag 13 november 2022; 13.00 u. Vooraangifte tot: vrijdag, 4 november 2022, tot 11.00 u.

01 0 - 1,5 2060 g.l.s. Maidens laagste startnummers (2)

02 0 - 3 2060

03 0 - 5 2060 g.l.s.

04 0 - 7 2060 am/ac Amateurrijders (3)

05 0 - 10 2060 g.l.s.

06 0 - 20 2060

07 0 - 30 2060 b mon g.l.s. Monté (1) (4)

08 0 - 25 - -- 2725 b g.l.s. Stayerskoers (1) (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 geldt maximaal 10 paarden.

(1) Bandenstart; vakken van 25 meter.

(2) Paarden zonder overwinning krijgen de laagste startnummers.

(3) Opengesteld voor eigenaarrijders met een eigen paard.

(4) Maximaal 12 paarden met het hoogst belastbaar bedrag mogen starten. Maximaal 6 paarden per band

(4) Van deze (maximaal) 12 paarden starten de 6 paarden met het laagste belastbare bedrag in het eerste band.  

(4) De volgende 6 paarden starten in het tweede band op 25 meter.

(5) Stayerskoers. Maximaal 12 paarden en maximaal 5 paarden per band.

(5) Paarden die in de laatste 5 starts niet hebben gewonnen mogen één band naar voren (indien er plek is). 

(5) Paarden met het laagste belastbare bedrag hebben hiermee voorrang. Er kan een extra vak gecreëerd worden op 2700 meter.



WOLVEGA, vrijdag 18 november 2022; 17.14 u. Vooraangifte tot: maandag, 14 november 2022, tot 11.00 u.

01 0 - 1,5 2100 4.400 / 2.200 (Merwestaal Talent Challenge)

02 0 - 5 2100 5.500 / 2.200 VPW Loyaliteitskoers (Merwestaal) (1)

03 0 - 15 2100 5.500 / 3.300 (Racer Challenge)

04 0 - 35 2100 am/ac 6.600 / 2.200 (Boko Champions Challenge) (2)

05 3jr. 0 - 10 2100 loting 22.000 Driejarigen TCT Wolvega Cup (3)

06 0 - 75 - -- 3100 b g.l.s. 11.000 Maasland Marathon

07 >3jr. 0 - -- 2100 afw. afw. 66.000 Merwestaal Prijs der Giganten (4)

08 0 - 30 - 70 - -- 2600 b mon g.l.s. 7.700 / 4.400 Monté Giganten

09 TF 0 - -- 2600 afw. afw. 10.000 / 7.000 Gigantenfinale TF Bronze Challenge (5)

10 TF 0 - 150 2600 6.000 / 4.000 TF Golden Challenge

Tijdens deze meeting zijn er geen kwalificatieproeven

Deze meeting kent 3 premiumkoersen. Aanvangstijdstip kan iets wijzigen.

Voor koers 1 t/m 4 en koers 8 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) VPW Loyaliteitskoers; Alleen open voor paarden die tijdens de vooraangifte minimaal 1 RBC loyaliteitspunten hebben

(2) Opengesteld voor eigenaarrijders met een eigen paard.

(2) Opengesteld voor paarden met een winsom tot € 65.000, die in de laatste 5 starts niet hebben gewonnen.

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

(3) Driejarigen TCT Wolvega Cup; Draverij voor paarden 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. 

(3) 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.

(4) Prijs der Giganten. Koers alleen op invitatie door management Victoria Park. Maximaal 12 paarden. 

(4) De 7 paarden met de hoogste werkelijke winsom en de winnaar van de Giganten Trial (4 november jl.) starten in het eerste gelid. 

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

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

(5) Vooraangifte Finale (koers 9) tot donderdag 10 november tot 10.30 uur bij VPW (Ralf Dekker).

(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.

WOLVEGA, vrijdag 18 november 2022; 17.14 u. Vooraangifte tot: maandag, 14 november 2022, tot 11.00 u.

11 0 - -- 600 loting Miro Vastgoed Sprintrace (1)

(1) Miro Vastgoed Sprintrace; Met 4 series van 3 paarden over 600 meter. De series op loting.

Paarden die in 2022 op de kortebaan zijn gestart hebben voorrang. 

Bij uitloten worden de paarden met minste Kortebaan Jaarwinsom 2022 als eerste uitgeloot.

Winnaars van de series gaan naar de finale. Finale op bais van tijdsnelste. Snelste winnaar kiest als eerste.

Dotering series: € 770 (400, 200, 100 en 10% fokpremie). Dotering finale: € 3.300 (….......... en 10% fokpremie)



WOLVEGA, vrijdag 25 november 2022; 17.14 u. Vooraangifte tot: maandag, 21 november 2022, tot 11.00 u.

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

02 0 - 4 2100 5.500 / 3.300 VPW Loyaliteitskoers (Merwestaal) (1)

03 0 - 9 2100 5.500 / 2.200 (Payday Winner Challenge)

04 0 - 18 2100 5.500 / 2.200 (Racer Challenge)

05 2jr. 0 - -- 1609 afw. afw. 44.000 Finale 2yo TCT Derby (2)

06 2jr. 0 - -- 1609 afw. loting 5.500 Troostfinale 2yo TCT Derby (3)

07 TF 0 - 30 2600 5.000 / 3.000 TF Lady Challenge (4)

08 TF 0 - 50 2100 5.000 / 3.000 TF Silver Challenge (5)

09 TF 0 - 150 - -- 2600 b g.l.s. 5.000 / 3.000 TF Diamond Challenge

Deze meeting kent 3 premiumkoersen. Aanvangstijdstip kan iets wijzigen.

Voor koers 1 t/m 4 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 1 RBC loyaliteitspunten hebben

(2) TCT Internationale Derby der Tweejarigen.

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

(2) Maximaal 12 paarden. Best gekwalificeerde paarden uit de Series (10 november) 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 Internationale Troost Derby der Tweejarigen.

(3) Draverij voor hengsten, ruins en merries die in 2020 geboren zijn en ingeschreven staan in TCT en die zich in de 

(3) TCT Derby Selectie van 10 november niet geplaatst hebben voor de TCT Internationale Derby der Tweejarigen.

(3) Paarden die zich gekwalificeerd hebben voor de DERBY FINALE mogen NIET starten in de troostfinale 

(3) Gediskwalificeerd in de serie betekent dus dat je mag starten in de troostfinale.

(3) Deze Troostfinale vindt alleen doorgang bij deelname van minimaal 6 paarden.

(3) De startposities worden bepaald door loting. Geen inleggeld verschuldigd.

(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.

(5) Open voor TF paarden tot € 100.000 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.


