Iedere week krijgen de hoogst geklasseerde deelnemers aan
Boko’s Toptrainer de kans om een weddenschap van zes euro te
plaatsen op de koersen van een daaropvolgende week. Dit keer
zijn de koersen van Groningen en Wolvega aan de beurt, waarbij
deelnemer Gerard Vos de paarden Hamilton Quick en Hingis
Transs R beide voor drie euro winnend speelt in Wolvega. “Ik
heb ze in mijn stal dus moet er wel vertrouwen in hebben…”
Ben Bethlehem uit Sonnega hield vorige week € 4,20
over aan zijn tips. Zijn keuze voor deze week betreft
de derde koers van Wolvega: “Een koppelspel op
koers 3 met op de eerste plaats de 2 en de 10 en op
de tweede plaats de 2, 7, 10 en 12. Ik heb deze stal
ingevuld voor mijn vrouw Wilma, de stalnaam
Cryptogram is de naam van haar paard. Zij heeft
helaas niets met de drafsport, maar vindt het wel
leuk om mee te doen.”

Sybe Wiersma uit Joure
was vorige week niet erg
gelukkig met zijn tips, al
hield hij toch nog € 3,40 over
aan zijn voorspellingen. Zijn
keuzes voor deze week:
Tips Groningen
Koers 3: Winnend 4 € 1,00
(Florijn zal lopende moeilijk
te kloppen zijn.) Koers 4:
Duo 3-7 en 7-3 € 0,50
(Zonder fouten moeten ze het
maar laten zien.) Koers 5:
Duo: 4-8 en 8-4 € 0,50
(Normaal gesproken beide
paarden bij de eerste drie.)
Tips Wolvega
Koers 2: Plaatskoppel 5-4 €
1,00 (Revelatie Durk M Boko
met toch maar Greek F Boko,
vanwege de loting.) Koers 3:
Plaatskoppel l0-12 € 1,00
(Beide zijn net iets beter dan
de rest, moeten uit het
tweede gelid wel iets extra’s
doen.) Koers 5: Plaatskoppel
1-3 € 1,00 (Beide debutanten
lijken beloftes gezien de
kwalificaties.)

Auke de Jong verdubbelde vorige week zijn inzet en de
liefhebber uit Tuk speelt wederom zes winnaars:
De weddenschappen voor Groningen Koers 3 de 4
(Florijn) en Koers 5 de 4 (Gwendolyn Flevo)
De weddenschappen voor Wolvega Koers 2 de 5 (Durk
M Boko ); Koers 3 de 10 (Gigant Well); Koers 7 de 3
(Helena di Quattro) en Koers 9 de 1 (Hugo Lobell).

Jan Stricker uit Almere kiest net als
vorige week voor voor een triospel.
Het gaat om de vijfde koers in
Groningen met Gwendolyn Flevo (4)
als winnares Diva Lady (1), Einstein
(2), Derek Buitenzorg (5) en Daisy va
Camstra (8) hierachter.
Positie 2 : 1-2-5-8
Positie 3 ; 1-2-5-8

