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
Joure aan de beurt waarbij meerdere deelnemers zelfs
een dubbele kans kregen vanwege een inhaalslag…

Ben Bethlehem uit Sonnega kiest in de vierde koers
een duo met C’est Ca (4, André Bakker) als
bankpaard en de paarden Banter Boy (2), Cha Cha
Cha (5) en Andrea Swagerman (9) daaromheen. In
de tweede koers speelt hij daarnaast voor drie euro
Bachelor Kingly (5) winnend en plaats…

Wim Boensma uit
Spijkenisse was eerder al
heel succesvol met zijn tips.
Hij gaat voor een duo in de
bij de tipgevers populaire
derde koers:
“Op de eerste plaats kies ik
voor C'est Ca, omdat zij
altijd goede koersen loopt op
gras. Op de tweede plaats
komen dan Gigolo (1) die bij
een goed koers verloop heel
ver kan komen, de in vorm
zijnde Banter Boy (2), Cha
Cha Cha (5) - loopt ook altijd
goed op gras -, Wammes (6)
voor de verrassing en omdat
die voorheen altijd goed liep
op gras, Disvovery’s Wish (8)
- kan hier heel ver komen en
is in vorm en tot slot Andrea
Swagerman (9). Die mag je
nooit weglaten, maar de 25
meter extra wordt moeilijk.”
Boensma speelt het duo ook
nog in omgekeerde volgorde
met de genoemde paarden op
de eerste plaats en C’est Ca
op een tweede plek in het
duo.

Auke de Jong uit Tuk speelt zes winnaars:
Tweede koers Golden Avenue (7); Derde koers C’est Ca
(4); Vijfde koers Fakir Oldeson (5); Zesde koers Fleur
Swagerman (8); Zevende koers Come on Scott (5) en in
de tiende koers ten slotte Gently Boko (4).

Jan Stricker uit Almere kiest voor een triospel in de
derde koers met C’est Ca (4) als winnares. Op de
tweede plaats zet hij Gigolo (1), Banter Boy (2),Cha
Cha Cha (5) en Discovery’s Wish (8). Die paarden
komen ook op de derde plek, samen met Eagle Transs
R (3), El Passa Renka (7) en Andrea Swagerman (9).

Sybe Wiersma uit Joure profiteerde van het feit dat
hij twee speelweken achtereen in de top tien stond
en had dus twaalf euro te besteden. Zijn tips zijn als
volgt
2e koers: Duo 5-6 en Duo 6-5 voor € 1,00 (Kies toch
voor de baanspecialisten: Bachelor Kingly en Eliot
Charisma)
3e koers: Duo 2-4 en Duo 4-2 voor € 1,00
3e koers: Plaats 4 voor € 2,00 (Veel vormpaarden in
de koers; C’est Ca is meestal goed op Joure, maar
Banter Boy is terug in vorm)
5e koers: Winnend en Plaats 5 voor € 1,00 (Fakir
Oldeson lijkt een stabiele factor in het eerste gelid)
6e koers: Duo 4-8 en Duo 8-4 voor € 1,00 (Ghislaine
is een goede bochtenloopster. Als Fleur Swagerman
een goede positie krijgt; mijn duo)
7e koers: Plaats 4 voor € 2,00 (Toch maar op safe
met Adelaar, ondanks dat de ruin nog nooit op Joure
heeft gelopen)

