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 is het prachtige programma rond de Giganten aan de
beurt…

Tineke Greving vindt de koersen dit keer moeilijk te
voorspellen, maar gaat voor drie paarden winnend
en plaats. “Best heel lastig deze week met zoveel
volle velden en kansrijke paarden, maar ik speel op
paarden uit mijn eigen stal. Daar moet je tenslotte
vertrouwen in houden.”
Koers 2
nummer 2
Koers 6
nummer 10
Koers 11
nummer 11

Jan Stricker kiest opnieuw voor een triospel. Het gaat om de
negende koers waarin Hidde Greenwood en Hindy Heikant
samen op de eerste en derde plaats moeten eindigen…
Koers 9:
Positie 1 : 12-13
Positie 2 : 1-3-4-6-9-14
Positie 3 : 12-13

Auke de Jong verdiende vorige week 3,30 euro met
zijn tips en de liefhebber uit Tuk kiest weer voor
winnend spel:
Koers 2 nr. 3 Isabella JE
Koers 4 nr.11Gigant Well
Koers 5 nr. 6Ivanhoe Charisma
Koers 6 nr.10Goofy Greenwood
Koers 8 nr. 8Un Nuovo Bigi
Koers 12 nr.5Ermes Atout

De voorspelling van Cindy
Hilbrants (hier met Fast Freddy)
kwam vorige week in de
verkeerde mailbox terecht en
was dus niet te zien in het
overzicht van de
voorspellingen. Ze was echter
als enige wel degelijk succesvol,
want haar zes euro werd
uitgebouwd naar € 8,90. Een
bescheiden winst misschien,
maar toch een teken aan de
wand? Haar tips voor deze
week:
Koers 8: Fleur Starlake €1,00
plaats
Koers 7: Banker Transs R €1,00
plaats
Koers 5: Innovation Love €1,00
winnend
Koers 4: Ghislaine F Boko €1,00
plaats
Koers 6: Triomphe Ferm €1,00
plaats
Koers 6: Goofy Greenwood
€1,00 plaats

Gerard Vos (hier met Iyan Stardust) was vorige keer wat
ongelukkig met zijn inzet. Dit keer zet hij alles in op de Prijs
der Giganten. “Het is maaréén keer per jaar de dag van de
Giganten, dus daarom alles op deze koers. Ik ga voor
titelverdediger BBS Sugarlight

Rem Zwemmer uit Winkel reed voorheen zelf nog in
de kortebanen voor ongeregistreerde dravers met
paarden als Titus van Echten, Yo Yo Melodie en
Grolsch B. Zijn weddenschap voor koers 6 in
Wolvega 20 november is: nummer 5 op 1 of 2, met
de 3, de 8 en de 14 erachter voor €0,50

U ontvangt deze mail ter bevestiging van uw
weddenschap op www.runnerz.nl.
Uw weddenschap:
-----------------Trio Nr: 22074658 - Ticket: FC39-DC83-CAE6
Wolvega op 12.11.2017, 6e koers
U heeft de volgende weddenschap geplaatst:
1e plaats : 5
2e plaats : 5
Combinatie : 3,8,14
Inzet: 0,50 EUR x 12 combinatie(s) = Totaal: 6,00 EUR

De verdiensten van de deelnemers die na
speelweek 39 hoog geklasseerd stonden:
Cindy Hilbrants
Sybe Wiersma
Auke de Jong
Tineke Greving
Jan Stricker
Gerard Vos
Edwin Haazelager

€ 8,90
€ 4,75
€ 3,30
€ 1,60
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Edwin Haazelager zag vorige
week zijn kanspaard Eliza Star N
in Alkmaar al vroeg wegspringen.
Hij mikt nu in de Prijs der
Giganten op een toppositie voor
de nummer 4 (Anna Mix als
eerste of tweede aankomende)
en daaromheen de paarden 1
(Voltigeur de Myrt), 2
(Swedishman) en 3 (BBS
Sugarlight)

