Iedere week voorspellen de hoogst geklasseerde
deelnemers in Boko’s Toptrainer enkele koersen. Deze
week zijn opnieuw de draverijen op de baan van
Wolvega aan de beurt.
Peter Delis uit Almere won in het begin van de
competitie een speelweek door op basis van gewonnen
prijzengeld onder meer Henk Gerrits voor te blijven. Hij
zet zijn startkapitaal meteen maar vol in op een eigen
draver. De man achter Stal Payday zet in de zevende
koers vol in op Beatnik Turgot, die onlangs As des
Jacquets toch ruim voor moest laten gaan, maar knap
tweede werd. Vandaar dat Delis het wel aandurft om de
zoon van Otello Pierji voor 25 euro plaats te spelen. Hij
doet zijn lijfspreuk in ieder geval eer aan: “Optimisten
leven langer, maar vooral leuker, dan pessimisten”
Kiki Zijp uit Akersloot gooit haar zes euro vol op Gotta
Jibboo winnend in de vierde koers. “De paarden van
Hans Bot zijn altijd goed en als je denkt ‘vandaag kan hij
niet winnen’ dan wint hij vaak toch…
Gerard Vos uit Lemmer won drie weken terug ruim
zestig euro, maar was daarna iets minder succesvol. Hij
gaat op zoek naar revanche.
“Koers 2 plaatskoppel 10-16. Om voorin mee te kunnen
doen moet je een lage 15 kunnen lopen . Daar zijn deze
twee paarden- Champ Winner en Cocomoko - toe in
staat.
Koers 5, de 8 Dame Alki. Vorige keer laagvliegend naar
de 1.12. Dan moet je haar toch winnend spelen?
En tot slot Koers 7 een plaatskoppel 2-5. Wie achter As
des Jacquets? Ik neem Calencia. Ik ken het paard niet en
ga dus op puur geluk.”

Tineke Greving- Oostra maakte
vorige week 8,25 euro van haar
inzet.
”Nou daar gaan we weer. Ik
word er weer blij van. Drie
varianten dit keer.
Koers 1 winnend nr 6 Hugo
Lobell. Vind ik een goed paard,
kan volgens mij niet verliezen.
(1,50 euro)
Koers 4 een plaatskoppel rond
(2,25 euro) Nr 3/8/15. Flavius
vond ik de laatste keer sterk
gaan, Fabio Bianco zit in mijn
stal, daar vertrouw ik op en
Robbin’s paard ken ik niet zo
goed, maar ik vind dat hij de
paarden meestal goed in orde
heeft.” Reden genoeg voor de
tipster uit Noorscheschut om
ook Guillaume Boko mee te
nemen…

Gerard Vos mikt op paarden als Dame Alki en As des Jacquets…
Koers 5 een koppel rond (2,25
euro)

Nr 5/7/8 Banker trans R vind ik

Jeroen Veenstra uit Spanga leek enkele weken
geleden zonder concurrentie naar een tweede titel
in Boko’s Toptrainer te snellen. Inmiddels zijn de
belagers langszij gekomen en ook met zijn tips wil
het nu nog niet vlotten. Deze keer drie
weddenschappen met een inleg van twee euro.
1e koers Duo 6/3 Hugo Lobell – Heres Beuckenswijk
4e koers winnend 10 Urmia
6e koers plaats 2 Cyrus d'Alba

Henk Gerrits uit Meppel scoorde in zijn eerste weken als
weekwinnaar uitstekend en verdubbelde zijn startkapitaal
al bijna. Ook nu kiest hij voor vijf inzetten á vijf euro.
Koers 1: winnend 6 Hugo Lobell
Koers 2: winnend 1 Cocktail du Biwetz
Koers 3: plaatskoppel 5 Harley D Energy en 8 Hindy
Heikant
Koers 7: winnend 2 As des Jacquets
Koers 8: plaatskoppel 1 Highlander en 8 Helena di Quattro

Thomas Huber opent wederom met Guten Morgen,
meine Tipps:
Koers 6: Plaatskoppel euro: 2 – 6 – 10 – 11 (Cyrus
d’Alba, Duke Calin, Casimaka en Butin).

Wolvega 25 november
Henk Gerrits (ww)
25,00
Marleen Schuddebeurs (ww)
5,00
Thomas Huber
6,00
Best regards & good luck!
Tineke Greving-Oostra
6,00
Auke de Jong
9,00
Gerard Vos
6,00
Edwin Haazelager
6,00
Kiki Zijp
6,00
Jeroen Veenstra
6,00
Top drie van klassement weekwinnaars:
1
Henk Gerrits
+ 11,50
2
Marleen Schuddebeurs
+ 4,50
3
Lucinde de Boer

36,50
9,50
8,80
8,25
5,70
3,80
2,90
0,00
0,00
49,00
29,50
25,00

Erik en Marleen
Schuddenbeurs scoorden
vorige week met Versus As. “Ik
heb het nieuwe boekje even
bestudeerd met de koersen in
Wolvega . Ik hoop verder te
gaan met winnen, had dus best
alles kunnen inzetten op Versus
As! Voor Wolvega speel ik koers
één het paard 6 Hugo Lobell
plaats voor € 10,00.
Als hij niet springt moet het een
goede weddenschap worden!”

