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 megaprogramma van Wolvega aan de beurt. Hopelijk hebben
onze tipgevers iets meer geluk dan tijdens de vorige sessie, toen
de voorspellingen slechts een bescheiden bedrag opleverden.

Ben Bethlehem uit Sonnega had de laatste keer
weinig succes met zijn voorspelde koppel op de baan
van Wolvega. Toch probeert hij het dit keer opnieuw
met een dergelijke spelsoort. “In de zesde koers een
rondspel met de paarden Galante Olandese (9), Un
Nuovo Bigi (10) en Tortuga Bi (14). Tortuga Bi heeft
rust gehad en kan in goede vorm hopelijk direct
voorin meedoen.” Bethlehem speelt dit koppel voor
twee euro.
Met vriendelijke groet,
Ben Bethlehem”

Auke de Jong weet vaak goed te scoren en de
liefhebber uit Tuk speelt ook nu zes winnaars:
Koers 1 8 Vaduz Wise As
Koers 2 3 Highlander
Koers 6 10 Un Nuovo Bigi
Koers 8 10 Cap Est de Mai
Koers 11 10 Gigant Well
Koers 12 5 Easytowin

Sybe Wiersma uit Joure
voorspelde vorige keer vijf
van zijn zes koersen juist met
leuk rendement als resultaat.
Reden genoeg zijn keuzes
voor deze week serieus te
nemen:
Koers 1 Duo 8-7 De twee
beste paarden van het veld.
Koers 5 Trio 8-1-3 en 8-3-1
Hillary Queen zal het de
hengsten op speed lastig
maken.
Koers 7 Plaatskoppel 1-12
De beste paarden gezien de
kwalificaties.
Koers 8 Plaatskoppel 1011 De meest constante
paarden over de afstand.
Koers 11 Plaatskoppel 1011 Gigant Well liet het hier
al zien, Gian Luca Pasel liep
in mei hier al 1.15,8.
Koers 12 Plaatskoppel 4-5
Over deze afstand zijn
Diamond en Easytowin de
beste paarden.

Jan Stricker uit Almere kiest net als
de vorige keren voor een triospel.
Het gaat om de zevende koers
waarin Velten Chopard de favoriet
is van de rozenkweker:
Positie 1: 1
Positie 2 :2-11-12
Positie 3: 2-6-10-11-12

