
Boko Stables Trotting Classics 

Tour 
Met een jaarlijkse injectie van 500.000 Euro is de Boko Stables 
Trotting Classics Tour  hét nieuwe initiatief waar  de hele 

drafsport beter van wordt!  

De Trotting Classics Tour is een nieuw circuit voor twee-, drie-, en vierjarigen met een 

totaal prijzengeld van liefst 500.000 Euro per jaar met daarbovenop nog 100.000 Euro voor 

de eventuele Triple Crown-winnaar! 

De doelstelling van de Trotting Classics Tour is het laten groeien van de Nederlandse 

drafsport waardoor de continuïteit van de sport gewaarborgd blijft. 

Naast de bestaande klassieke koersen voor Nederlands geregistreerde paarden, worden 

11 extra leeftijdskoersen uitgeschreven voor Nederlandse én buitenlandse paarden. 

Daarnaast zullen er jaarlijks 12 satelliet koersen georganiseerd worden. In totaal zorgt de 

Trotting Classics Tour voor 23 nieuwe koersen op de Nederlandse banen. 

De Trotting Classics Tour biedt een belangrijk nieuw perspectief voor eigenaren, fokkers, 

trainers, banen, bezoekers én wedders. 

De Trotting Classics Tour wijkt af van de bestaande klassieke koersen en stake-

programma’s (prijzengeld 100% gefinancierd door eigenaren), omdat in het TCT-

programma ca. 200.000 Euro van het prijzengeld wordt bijgedragen door sponsoren en 

daarnaast ca. 45.000 Euro door de organiserende banen. 

  



Boko Stables Trotting Classics 

Tour 
Nieuw perspectief voor eigenaren, fokkers, trainers, banen, 

wedders en publiek! 

De Trotting Classics Tour heeft als doelstelling het laten groeien van de Nederlandse 

drafsport waardoor de continuïteit van de sport gewaarborgd blijft! 

Met onze doelstelling bieden we een breed perspectief voor alle geledingen binnen de 

sport, van eigenaar tot fokker en van trainer tot wedder! 

Een kleine greep uit de vele voordelen die de Trotting Classics Tour te bieden heeft: 

 Profiteren van grote som sponsorgeld bovenop de inleggelden! 
 Dichtbij huis koersen voor Nederlandse eigenaren met buitenlandse paarden 

 Mogelijkheid voor eigenaren om jaarlijks met 1 paard aan 2 Derby’s deel te nemen! 

 Investeren in jaarlingen beter rendabel en daardoor hogere prijzen op de veiling! 

 Hogere fokpremie voor Nederlands geregistreerde paarden! 

 Meer paarden, meer bezoekers, hogere wed- en horecaomzet! 

 Continuïteit biedt houvast voor trainers en aanwas van jonge professionals! 
 Meer spanning en ambiance voor het publiek! 

 50% van de eerste inleg betaald door WIYS (voor aldaar geveilde paarden) 

Voor Nederlandse eigenaren en fokkers biedt de Trotting Classics Tour nog meer 

voordelen. 

De Derby, Merrie Derby, Sweepstakes, Fokkerstrofee, Derby der Vierjarigen en 

Productendraverij blijft gereserveerd voor Nederlandse paarden. Deze koersen ontvangen 

een jaarlijkse upgrade van €. 45.000 uit de Trotting Classics Tour.  

Daarnaast krijgen de eigenaren van Nederlands gefokte jaarlingen, de eerste drie jaar, een 

refund van 25% op de jaarlijkse inleggelden. 
  



Een unieke kans voor uw bedrijf! 
Internationale exposure voor uw bedrijf en een uitgelezen kans 

om uw netwerk te onderhouden! 

De drafsport heeft zich ontwikkeld tot een netwerk omgeving waar u uw relaties graag 

mee naar toe neemt. Culinair genieten in een schitterende ambiance met als extra 

ingrediënt het wedden op het winnende paard. 

De Trotting Classics Tour biedt uw bedrijf diverse mogelijkheden om zich op zowel 

nationaal als internationaal niveau  te presenteren. Een koers op naam, een jaarlijkse reis 

met alle sponsoren en elke TCT-meeting een uitnodiging voor u en uw gasten. 

Sponsoren kan op twee niveau’s. U kunt Platinum of Gold sponsor worden.  Op de speciale 

sponsorpagina leest u alles over de verschillende mogelijkheden. 

  



Boko Stables Trotting Classics 

Tour 
U kunt in 2021 reeds profiteren van de voordelen van de Boko 

Stables Trotting Classics Tour! 

Met de paarden die in 2019 geboren zijn, de huidige jaarlingen, kunt u al in 2021 starten in 

de TCT-koersen voor tweejarigen.  

Met de Trotting Classic Stake Race (int.), de Derby der Tweejarigen (int.) en de Gold Cup 

der Tweejarigen wordt een begin gemaakt met de Trotting Classics Tour. In deze drie 

koersen wordt €. 90.000 (excl. fokpremie) aan prijzengeld verdeeld. 

Daarnaast wordt vanuit de Trotting Classics Tour het prijzengeld van de Productendraverij 

(uitsluitend voor Nederlandse dravers) met €. 5.000 verhoogd. 

In 2022 omvat de Trotting Classics Tour dan de koersen voor tweejarigen én de driejarigen 

terwijl de serie in 2023 voor de eerste keer compleet is met koersen voor twee-, drie- en 

vierjarigen! 

Alle Nederlands geregistreerde paarden (vanaf geboortejaar 2019) worden automatisch 

ingeschreven in de Trotting Classics Tour. Voor deze paarden krijgen de eigenaren 25% 

korting op het inleggeld. 

Buitenlands geregistreerde paarden die definitief zijn ingevoerd zijn ook automatisch 

ingeschreven. Buitenlands geregistreerde paarden die niet definitief zijn ingevoerd dienen 

uiterlijk 31 december ingeschreven te worden! 

De Trotting Classic Tour biedt eigenaren drafsport van Internationaal niveau op 

vaderlandse bodem! 

  



Hoofdlijnen strategie 

 Oprichting van een nieuwe organisatie , Trotting Classics Tour (TCT) , ter 

ondersteuning van de klassieke koersen voor twee-, drie- en vierjarige 

paarden 

 Insteek is jaarlijks 11 nieuwe internationale klassieke koersen verrijden, met 

een totaal extra prijzengeld van 455.000 Euro (incl. 10% fokpremie) per jaar, 

vanaf de (geboorte) jaargang 2019. 

 TCT doet hierbij een bijdrage van 45.000 Euro aan 7 bestaande klassieke 

koersen voor Nederlands geregistreerde paarden zijnde de Derby der 

Vierjarigen, de Derby der 3-jarigen (2x), Sweepstakes (2x), Fokkerstrofee der 

3-jarigen en Productendraverij (Derby der 2-jarigen). 

 Winnaar van de internationale 2, 3 en 4-jarige Derby krijgt een bonus van 

100.000 Euro (Triple Crown). Triple Crown is dus voor het paard dat in 3 

achtereenvolgende jaren de Derby weet te winnen 

 Uitschrijving van o.a. 3 nieuwe internationale derby’s: 

– Int. Derby der Lage Landen voor 2-jarige paarden met 40.000 Euro 

prijzengeld 

– Int. Derby der Lage Landen voor 3-jarige paarden met 100.000 Euro 

prijzengeld 

– Int. Derby der Lage Landen voor 4-jarige paarden met 60.000 Euro 

prijzengeld 

 Mogelijkheid voor eigenaren om met 1 paard aan 2 Derby’s in een seizoen 

deel te nemen. 

 Nederlandse eigenaren kunnen hun buitenlands geregistreerde paarden 

‘dicht bij huis’ in meerdere klassiekers zien lopen, met grote prijzengelden. 

 Fokkers van Nederlands geregistreerde paarden ontvangen de ruim 40.000 

Euro fokpremie 

 Fokkers profiteren door waardestijging van hun producten. 



 Stimulans Nederlands Stamboek: Verwachting is dat er MEER Nederlands 

geregistreerde paarden zullen komen. (Eerste fokkers hebben al concreet 

toegezegd om meer Nederlands geregistreerde paarden te gaan fokken) 

 Stimulans Breedtesport: naar aanloop van de TCT klassieke koersen toe, 

zullen er jaarlijks 12 ‘Satelliet’ TCT koersen worden gehouden op meerdere 

banen in Nederland. Eigenaren kunnen op hun ‘gefavoriseerde’ baan starten. 

Bovendien zullen door het ontstaan van grote koersen met veel prijzengeld 

er meer paarden gefokt worden, prijzen jaarlingen zullen stijgen en de 

interesse voor onze sport zal stijgen. Meer paarden betekent meer koersen, 

meer wedomzet, meer afdrachten naar de sport en een reëlere kans om voor 

een ieder zijn hobby betaalbaar te houden en de professionals betere 

verdiensten te laten genereren. 

 Eigenaren van Nederlands geregistreerde paarden ontvangen de eerste 3 

jaar een 25% refund op de betaalde inleggelden.  

 Jaarlingen die dit jaar zijn verkocht op de WIYS en die de komende 2 jaren 

verkocht gaan worden op WIYS (Wolvega International Yearling Sale), krijgen 

50 procent van hun eerste inleggeld betaald door de organisatie WIYS 

 Nederlandse Drafsport krijgt weer internationale allure. 

 Nederlandse Drafsport krijgt een enorme “BOOST” en maakt het fokken en 

houden van paarden weer interessant. 

 Nederlandse Drafsport zal weer gaan groeien waarmee de sport 

gewaarborgd kan blijven. 

 Een groot deel van het jaarlijks beschikbare prijzengeld van €. 455.000  plus 

€. 45.000 (NL klassiekers) wordt gefinancierd uit sponsorbijdragen (actueel 

ca. €. 200.000 per jaar). Daarnaast betalen de organiserende banen 10% van 

het prijzengeld. Het overige gedeelte wordt gefinancierd uit de inleg- en 

startgelden. Daarmee is het TCT-programma geen klassiek “sigaar uit eigen 

doos”-verhaal! 



Het NDR ondersteunt het plan (ook financieel), onder enkele voorwaarden, 

waaronder het voorbehoud dat ook werkelijk het compensatiebedrag* vanuit de 

overheid zeker gesteld is. 

 compensatiebedrag is het bedrag dat door de overheid aan de NDR zal worden 

betaald als compensatie van de teruglopende opbrengsten uit 

weddensachappen als gevolg van de gewijzigde Wet op de Kanspelen! 

200 aanmeldingen voor jaargang 2019 is het minimum  om dit plan te kunnen 

uitvoeren; bij lagere aantallen zal het plan en/of het prijzengeld neerwaarts 

bijgesteld worden. Bij aantallen beneden de 150 inschrijvingen behoudt TCT zich 

het recht voor het plan niet te laten doorgaan. 

  



Doelstelling 
De belangrijkste doelstelling van de Trotting Classics Tour is het laten groeien van 

de Nederlandse drafsport waardoor de continuïteit van de sport gewaarborgd blijft! 

De aanleiding. 

Het plan van TCT  heeft als doel de Nederlandse drafsport een “boost” te geven 

d.m.v. het genereren van extra prijzengelden voor de klassiekers In Nederland. 

Op Frankrijk en Zweden na, hebben alle drafsportlanden grote problemen om 

voldoende koersdagen te organiseren en velden te vullen. Dit zorgt voor een 

neerwaartse spiraal van de Europese drafsport in haar geheel die al vele jaren 

geleden is ingezet. Het gevolg is dat de prijzengelden minimaal zijn geworden. Voor 

de eigenaren en fokkers van dravers is de drafsport daardoor een hele dure hobby 

geworden. Het enige wat dit kan veranderen is het verhogen van het prijzengeld. 

Alleen met meer prijzengeld kan de sport weer groeien. 

Laat Nederland hier het voortouw nemen om als eerste drafsportland 

vooruitstrevend te zijn en in mogelijkheden te denken in plaats van de gebaande 

paden te blijven kiezen die de sport niet verder helpen. 

In dit plan is het de insteek van TCT  om jaarlijks in totaal 500.000 Euro inclusief 

fokpremie te verrijden in de  koersen voor twee-, drie- en vierjarige paarden. 

Daarvan is 455.000 Euro (incl. 10% fokpremie) voor de Internationale koersen, en 

wordt een bijdrage gedaan van 45.000 Euro aan de klassieke (bestaande) koersen 

voor Nederlandse paarden, om de prijzengelden op te kunnen hogen. Dit betreft de 

Derby der Vierjarigen, de Derby, Merrie-Derby 3j.), Sweepstakes (2x) de 

Fokkerstrofee en Productendraverij (Derby der 2-Jarigen). 

Aan het concept van 11 topkoersen met veel prijzengeld wordt bovendien een 

traject van 12 Satelliet TCT-koersen op onze Nederlandse banen toegevoegd! 

Hierdoor krijgt het TCT concept niet alleen ‘diepte’ maar ook ‘breedte’. Vergelijk het 

met Europa en Champions Leaque voetbal. ‘The Road to Wembley’ word 

‘gestretched’. Het hele concept zal hierdoor nog meer aandacht en impact op alle 

stakeholders in onze sport krijgen. 

Zonder Eredivisie geen Champions Leaque en zonder Champions League geen 

Eredivisie! 

  



Belangrijke perspectieven voor alle stakeholders. 

Eigenaren 

Eigenaren profiteren maximaal van de jaarlijkse sponsorbijdrage van €. 

200.000 (actueel) en €. 45.000 bijdrage organiserende banen!!! 

Eigenaren hebben perspectief op 11 nieuwe klassieke koersen met een totale 

jaarlijkse extra prijzenpot van 455.000 Euro in het  twee-, drie- en vierjarigen circuit 

van hun paard. Alle inleggelden en startgelden worden volledig uitgekeerd als 

prijzengeld. Bovendien kunnen zij gratis deelnemen aan 12 satelliet koersen op de 

verschillende banen in Nederland 

Eigenaren van Nederlandse gefokte paarden kunnen twee Derby’s in een jaar 

winnen! Naast de bestaande Nederlandse Derby’s kunnen de Nederlandse paarden 

met het plan van TCT, ook in de Derby’s der Lage Landen starten. 

TCT doneert 10.000 Euro als bijdrage aan het prijzengeld van de bestaande 

Nederlandse Derby. Daarnaast ook een bijdrage van 35.000 Euro voor de overige 5 

bestaande koersen; Merrie-Derby, Sweepstakes (2x), Fokkerstrofee en 

Productendraverij en Derby der Vierjarigen. 

Eigenaren van Nederlandse gefokte paarden zullen in de eerste drie jaar een 

bijdrage ontvangen van 25% over de betaalde inschrijfgelden. 

Elk jaar worden op de veilingen vele buitenlandse jaarlingen aangekocht door 

Nederlandse eigenaren die in Nederland in training staan. Deze paarden kunnen al 

direct worden toegevoegd aan de open klassieke koersen. Voor de Nederlandse 

eigenaren van buitenlandse paarden is dit een unieke kans om in twee landen te 

kunnen deelnemen aan klassieke koersen. Daarnaast is het een groot voordeel om 

in eigen land geld te kunnen verdienen en niet continu af te hoeven reizen naar het 

buitenland. 

Internationaal perspectief. 

Duitsland 

In Duitsland is het prijzengeld voor klassieke koersen (op de Derby na) niet heel 

hoog. Ook voor Duitse eigenaren bieden deze open NL klassiekers een prachtige 

kans. Groot voordeel hierbij is dat de Duitse Derby vanaf 2022 niet meer voor 

driejarige paarden zal zijn, maar voor vierjarige paarden. De mogelijkheid om als 

eigenaar zowel in de Duitse als de Nederlandse Derby Der Lage Landen te kunnen 

deelnemen, is uniek! 



België 

Vorig jaar bedroeg de eerste prijs in de Belgische Derby maar 9.000 Euro en zijn er 

naast de Derby bijna geen klassieke koersen voor jonge paarden verreden in België. 

Voor Belgische eigenaren is deelname aan de internationale klassieke koersen een 

prachtige kans. 

Denemarken 

In Denemarken is ook een groot paardenbestand aanwezig met vergelijkbaar 

prijzengeld als de TCT. Deense eigenaren kunnen geografisch makkelijk afreizen om 

aan deze internationale klassieke koersen deel te nemen als hun programma 

aansluit op de onze. 

Frankrijk 

Voor Franse eigenaren is het aantrekkelijk om een groepskoers (groep 1, 2 of 3) te 

winnen i.v.m. toekomstige fokkerij als merrie of dekhengst. 

Voordelen voor alle eigenaren. 

Nederlandse eigenaar met een Nederlands geregistreerd paard 

 Duidelijk meer prijzengeld te verdienen voor twee-, drie- en vierjarige 

paarden en de Triple Crown van 100.000 Euro 

 Kans om als twee-, drie- en vierjarige 2 Derby’s per jaar te winnen 

 Drie jaar lang 25% refund op de inleggelden internationale koersen 

 Investeren in jaarlingen beter rendabel 

 Profiteren van grote som sponsorgeld bovenop de inleggelden 

 Belangrijkste Nederlandse klassiekers zoals Derby driejarigen, Sweepstakes 

en Productendraverij blijven voorbehouden aan Nederlands geregistreerde 

paarden 

 45.000 Euro extra prijzengeld voor deze Nederlandse klassiekers voor 

Nederlands geregistreerde paarden 

 Kosteloos deelnemen aan 12 Satelliet koersen op je ‘favoriete’ baan met 

mogelijkheid om ‘gratis’ aan de series/finale mee te doen 

 50% van de eerste inleg betaald door WIYS (Wolvega International Yearling 

Sale) voor aldaar geveilde jaarlingen. 

Nederlandse eigenaar met een buitenlands geregistreerd paard 

 Deelname aan groot gedeelte klassiekers ‘dicht bij huis’ met hoog 

prijzengeld 

en Triple Crown 

 Mogelijkheid om zowel in Nederland als in eigen land aan de klassieke 

koersen deel te nemen 

 Mogelijkheid om aan twee Derby’s deel te nemen (Nederland en land van 

registratie) 

 Investeren in jaarlingen beter rendabel 

 Profiteren van grote som sponsorgeld bovenop de inleggelden 



 Kosteloos deelnemen aan 12 Satelliet koersen op je ‘favoriete’ baan met 

mogelijkheid om ‘gratis’ aan de series/finale mee te doen 

 50% van de eerste inleg betaald door WIYS (Wolvega International Yearling 

Sale) voor aldaar geveilde jaarlingen. 

Buitenlandse eigenaar met een buitenlands geregistreerd paard 

 Mogelijkheid om zowel in Nederland als in eigen land aan de klassieke 

koersen deel te nemen 

 Meer prijzengeld te verdienen voor twee-, drie- en vierjarige paarden en de 

Triple Crown van 100.000 Euro 

 Mogelijkheid deelname aan twee Derby’s 

 Profiteren van grote som sponsorgeld bovenop de inleggelden 

 50% van de eerste inleg betaald door WIYS (Wolvega International Yearling 

Sale) voor aldaar geveilde jaarlingen. 
  



Belangrijke perspectieven voor alle stakeholders. 

Fokkers 

Er is al meerdere keren getracht te zijn om de fokkerij van verschillende 

drafsportlanden samen te voegen, maar zonder succes. In dit nieuwe plan zijn 

samenvoegingen ook niet nodig. Het enige dat we moeten doen, is Nederland als 

eerste land, een gedeelte van de klassieke koersen te laten openen voor 

buitenlandse paarden. Ongeveer 65% van de in Nederland getrainde paarden 

betreft al buitenlandse paarden. Dat betekent dat we zonder buitenlandse paarden 

geen drafsport meer in Nederland zouden kunnen bedrijven. 

Onze Nederlandse fokkerij levert 170 veulens per jaar. Met de inleggelden op basis 

van 170 veulens is het onmogelijk om voldoende prijzengeld voor de Nederlandse 

klassieke koersen te genereren. Daarom zijn er meer paarden nodig in de koersen. 

Meer inschrijvingen genereren meer prijzengeld en met hoger prijzengeld kunnen 

ook hogere inleggelden gevraagd worden. 

Voor de fokkers van Nederlandse paarden zal dit voordeel bieden. Niet alleen door 

het verhoogde prijzengeld, maar ook door het feit dat de fokkerspremie voor alle 

internationale koersen door funding vanuit het NDR uitsluitend aan de Nederlandse 

gefokte paarden zal worden uitgekeerd. 

Bovendien kunnen Nederlands geregistreerde paarden op twee-, drie- en vierjarige 

leeftijd nu aan 2 Derby’s op Nederlandse bodem deelnemen. Verder zal dit initiatief 

met verhoogde prijzengelden voor een positief effect op de veilingprijzen van 

jaarlingen moeten zorgen. Fokkers als Boko en Newport hebben al aangegeven 

door dit initiatief een gedeelte van hun buitenlands geregistreerde paarden om te 

zetten naar het Nederlands stamboek! 

Voordelen fokkers Nederlands geregistreerde 

paarden. 

 Totale fokpremie van ruim 40.000 Euro van de internationale klassieke 

koersen voor Nederlands geregistreerde paarden! Fokpremie altijd voor de 

eerste 5 aankomende Nederlandse paarden.* 

 Meer prijzengeld in de Nederlandse klassiekers voor Nederlandse paarden 

door de bijdrage van 45.000 Euro. 

 Waarde van de jaarlingen op de veilingen zal naar verwachting stijgen. 

 Paardenbestand van het Nederlands Stamboek zal groeien. Door de hoge 

prijzengelden zullen Nederlandse fokkers weer meer fokmerries in 

Nederland laten registreren. Grote fokkers als Boko en Newport Stables 

hebben dit al toegezegd, omdat zij denken dat een gedeelte van hun 



fokproducten in Nederland meer kans hebben bij deelname in de Nederlandse 

dan in de Zweedse klassiekers en ze daarmee meer fokpremie kunnen 

verdienen. Naast de fokpremie hebben de fokproducten in Nederland meer 

kans om grote koersen te winnen daar de concurrentie in Zweden moordend 

is. Boko heeft al 10 paarden toegezegd en Newport 5 paarden! 

 Meer prijzengeld genereert betere prijzen voor de jaarlingen op veilingen. 

Fokkers kunnen exclusiever fokken, fokkerij verbetert. 

* In het geval er koersen in het TCT-circuit op een buitenlandse baan verreden 

worden, dan geldt dit niet. Op een buitenlandse baan zullen de fokpremies naar de 

paarden gaan die geregistreerd zijn in het betreffende land. 

  



Belangrijke perspectieven voor alle stakeholders. 

Trainers 

 Bij aantrekkelijk programma en daarmee prijzengeld, meer vraag/aanbod 

van buitenlandse eigenaren voor NL trainers. 

 

 

 Meer inkomsten trainers, want ze zijn voor een groot gedeelte van hun 

inkomsten afhankelijk van het prijzengeld. 

 

 

 Continuïteit van de sport is belangrijk voor de continuïteit van het bestaan 

van de trainers. Belangrijk dat er nieuwe trainers komen omdat veel trainers 

inmiddels op leeftijd zijn. 
  



Belangrijke perspectieven voor alle stakeholders. 

Banen 

 Opwaardering van de klassiekers. Koersdagen worden een extra belevenis 

met potentieel meer bezoekers, meer horeca omzet en meer wedomzet. 

 Dit plan gaat uiteindelijk een groter paardenbestand genereren. Door dit 

grotere paardenbestand kunnen er meer koersen worden verreden en 

kunnen velden beter gevuld worden. Tevens zal het aantal meetings 

toenemen! 

Totalisator 

 Opwaardering klassiekers, koersdagen met potentieel meer wedders (online 

en offline). Meer interesse vanuit buitenlandse wedders. 

 Dit plan gaat uiteindelijk een groter paardenbestand genereren. Daarmee 

kunnen er meer koersen worden verreden en zal tot meer omzet leiden. 

Bezoekers en wedders 

 Topmeetings met veel publiek, meer ambiance en verhoogde spanning! 

 Meer wedomzet en daardoor hogere uitbetalingen op de totalisator. 

Veilingorganisaties (Wolvega International Yearling Sale) 

 Hogere prijzen voor de jaarlingen generen hogere veilinggelden! 
  



11 Internationale klassieke koersen 
Met de Trotting Classics Tour krijgt de Nederlandse drafsportkalender er 11 nieuwe 

klassieke koersen bij. Naast deze nieuwe klassiekers zullen er ook nog twaalf 

satelietkoersen verreden worden én zorgt de Trotting Classics Tour voor een 

substantiële verhoging van de dotering van de belangrijkste klassiekers voor 

uitsluitend Nederlands geregistreerde paarden. Een kort overzicht. 

Koersen voor tweejarigen (vanaf 2021)   

Trotting Classic Stake Race (International) €. 20.000,00  

Jonker- & Jofferprijs  geen bijdrage TCT 

Productendraverij (NL Paarden)  €. 5.000,00 bijdrage prijzengeld 

Derby der Tweejarigen (internationaal €. 40.000,00  

Gold Cup der Tweejarigen €. 30.000,00  

Alle bestaande Stakes-koersen en de Owners Cup komen te vervallen! 

Koersen voor driejarigen (vanaf 2022)   

Criterium der Driejarigen (Internationaal) €. 25.000,00  

Sweepstakes Hengsten (NL paarden)  €. 5.000,00 bijdrage prijzengeld 

Sweepstakes Merries (NL paarden  €. 5.000,00 bijdrage prijzengeld 

Derby der Driejarigen (NL paarden  €. 10.000,00 bijdrage prijzengeld) 

Merrie Derby der Driejarigen (NL paarden)  €. 5.000,00 bijdrage prijzengeld) 

Derby der Lage Landen (Internationaal( €. 100.000,00  

Merrie Derby der Lage Landen (Internationaal) €. 40.000,00  



Fokkerstrofee (NL paarden),/i>  €. 5.000,00 bijdrage prijzengeld 

Gold Cup der Driejarigen (Internationaal) €. 30.000,00  

Alle bestaande Stakes-koersen en de Breeders Crown voor driejarigen komen te 

vervallen! 

Koersen voor Vierjarigen (vanaf 2023)   

Criterium der Vierjarigen (internationaal) €. 20.000,00  

Criterium der Vierjarigen (nationaal)  geen bijdrage TCT 

Sprintkampioenschap der Vierjarigen  geen bijdrage TCT 

Derby der Vierjarigen  €. 10.000,– bijdrage prijzengeld 

Derby der Vierjarigen (Internationaal) €. 60.000,00  

Breeders Crown Vierjarigen en Vijf-, Zes- en Zevenjarigen  geen bijdrage TCT 

Gold Cup der Vierjarigen (Internationaal) €. 30.000,00  

Stayerskampioenschap der Vierjarigen (Internationaal) €. 20.000,00  

Alle bestaande Stakes-koersen komen te vervallen! 

Totaal prijzengeld en bijdragen   

Totaal prijzengeld €. 415.000,00  

10% Fokpremie €. 41.500,00  

Bijdrage NL klassiekers  €. 45.000,00 

 

  



Uitschrijvingen per koers 
Koersen voor tweejarige paarden 
Trotting Classic Stake Race - 2021 - dotering €. 20.000,-- 
Draverij van meet voor hengsten, ruins en merries die in 2019 geboren zijn. 
Afstand 1609m. Met autostart. 

Kwalificaties 

Maximaal 12 paarden. Bij meer dan 12 paarden worden er 2 afdelingen verreden, bij meer 

dan 24 paarden worden er 3 afdelingen verreden etc. Splitsing volgens het NDR reglement. 

Startposities 

loting 

Startgeld 

11e inleggeld 1% van het prijzengeld van de desbetreffende koers 

Internationale Derby der Tweejarigen - 2021 - dotering €. 40.000,-- 
Draverij van meet voor hengsten, ruins en merries die in 2019 geboren zijn. 

Afstand 1609m. Met autostart. 

Kwalificaties 

Bij meer dan 12 aangegeven paarden behoud de NDR in samenwerking met de TCT-

organisatie en de organiserende baan het recht voor om een troostfinale uit te 

schrijven. Bij een finale en een troostfinale moeten in de finale starten de 10 paarden met 
de hoogste werkelijke winsom en vervolgens met het snelste record. Bij dezelfde winsom 

en hetzelfde record beslist het lot welk paard kan lopen in de finale en welk paard in de 

troostfinale. 

Startposities 

Er zal voor de startposities in het eerste gelid worden geloot tussen de paarden met de 

hoogste werkelijke winsom; tussen de overige gekwalificeerde paarden zal worden geloot 
voor de resterende startposities. 

Startgeld 

11e inleggeld 1% van het prijzengeld van de desbetreffende koers 

Gold Cup der Tweejarigen - 2021 - dotering €. 30.000,-- 



Draverij van meet voor hengsten, ruins en merries die in 2019 geboren zijn. 

Afstand 1609m. Met autostart. 

Kwalificaties 

Maximaal 12 paarden. Bij meer dan 12 paarden worden er 2 afdelingen verreden, bij meer 
dan 24 paarden worden er 3 afdelingen verreden etc. Splitsing volgens het NDR reglement. 

Startposities 

Er zal voor de startposities in het eerste gelid worden geloot tussen de paarden met de 
hoogste werkelijke winsom; tussen de overige gekwalificeerde paarden zal worden geloot 

voor de resterende startposities. 

Startgeld 

11e inleggeld 1% van het prijzengeld van de desbetreffende koers 

Koersen voor driejarige paarden 
Internationale Criterium der Driejarigen - 2022 - dotering €. 20.000,-- 
Draverij van meet voor hengsten, ruins en merries die in 2019 geboren zijn. 

Afstand afhankelijk van de baan 2100m of dichtstbij liggende afstand. Met autostart. 

Kwalificaties 

Maximaal 12 paarden. Bij meer dan 12 paarden worden er 2 afdelingen verreden, bij meer 

dan 24 paarden worden er 3 afdelingen verreden etc. Splitsing volgens het NDR 

reglement. Bij 2 of meer afdelingen wordt er gesplitst in een hengsten/ruins afdeling en 
een merrie afdeling indien er per afdeling minimaal 6 paarden zijn ingeschreven. 

Startposities 

loting 

Startgeld 

11e inleggeld 1% van het prijzengeld van de desbetreffende koers 

Gold Cup der Driejarigen - 2022 - dotering €. 30.000,-- 
Draverij van meet voor hengsten, ruins en merries die in 2019 geboren zijn. 

Afstand afhankelijk van de baan 2100m of dichtstbij liggende afstand. Met autostart. 

Kwalificaties 



Bij meer dan 12 aangegeven paarden behoud de NDR in samenwerking met de TCT-

organisatie en de organiserende baan het recht voor om een troostfinale uit te 

schrijven. Bij een finale en een troostfinale moeten in de finale starten de 10 paarden met 

de hoogste werkelijke winsom en vervolgens met het snelste record. Bij dezelfde winsom 
en hetzelfde record beslist het lot welk paard kan lopen in de finale en welk paard in de 

troostfinale. 

Startposities 

Er zal voor de startposities in het eerste gelid worden geloot tussen de paarden met de 

hoogste werkelijke winsom; tussen de overige gekwalificeerde paarden zal worden geloot 

voor de resterende startposities. 

Startgeld 

11e inleggeld 1% van het prijzengeld van de desbetreffende koers 

Derby der Lage Landen - 2022 - dotering €. 100.000,-- 
Draverij van meet voor hengsten, ruins en merries die in 2019 geboren zijn. 

Afstand afhankelijk van de baan 2100m of dichtstbij liggende afstand. Met autostart. 

Kwalificaties 

Maximaal 12 paarden in de finale. Bij meer dan 12 aangegeven paarden worden er 2 of 

meer series verreden. De series worden ongeveer 2 weken voor de finale verreden. 
Splitsing volgens het NDR reglement. 

Startposities series of bij alleen een finale 

Er zal voor de startposities in het eerste gelid worden geloot tussen de paarden met de 

hoogste werkelijke winsom; tussen de overige gekwalificeerde paarden zal worden geloot 

voor de resterende startposities. 

Startposities in de finale bij het verrijden van series 

De startposities worden na de series gekozen door de trainer, eigenaar of gemachtigde van 
de best geplaatste paarden in de series. 

Volgorde van keuze 

Eerst de snelste winnaar van een serie, daarna de op één na snelste winnaar van een serie 

enz. 



Daarna de snelste tweede aankomende van een serie, daarna de op één na snelste tweede 

aankomende van een serie. Daarna de snelste derde aankomende van een serie, enz. 

Bij gelijke totaaltijd mag als eerste voor het paard met het hoogst werkelijke winsom 

gekozen worden en in derde instantie beslist het lot voor wie het eerst gekozen mag 
worden. Ingeval van een deadheat mag als eerste gekozen worden met het paard met de 

werkelijke winsom. Indien dat ook gelijk wordt er eerst geloot voor welk paard als eerste 

gekozen mag worden. Dit tot een maximum van 12 paarden. 

Startgeld 

11e inleggeld 1% van het prijzengeld van de desbetreffende koers. 

Bij series en finale is de finale gratis en worden de series belast met 1% van het prijzengeld 
van de finale. 

Merrie Derby der Lage Landen - 2022 - dotering €. 40.000,-- 
Draverij van meet voor merries die in 2019 geboren zijn. 

Afstand afhankelijk van de baan 2100m of dichtstbij liggende afstand. Met autostart. 

Kwalificatie, startposities en startgeld 

Zoals vermeld onder Derby der lage Landen. 

Koersen voor vierjarige paarden 
Internationale Criterium der Vierjarigen - 2023 - dotering €. 20.000,-- 
Draverij van meet voor hengsten, ruins en merries die in 2019 geboren zijn. 

Afstand afhankelijk van de baan 2100m of dichtstbij liggende afstand.  Met autostart. 

Kwalificaties 

Maximaal 12 paarden. Bij meer dan 12 paarden worden er 2 afdelingen verreden, bij meer 

dan 24 paarden worden er 3 afdelingen verreden etc. Splitsing volgens het NDR 
reglement. Bij 2 of meer afdelingen wordt er gesplitst in een hengsten/ruins afdeling en 

een merrie afdeling indien er per afdeling minimaal 6 paarden zijn ingeschreven. 

Startposities 

loting 

Startgeld 

11e inleggeld 1% van het prijzengeld van de desbetreffende koers 

Gold Cup der Vierjarigen - 2023 - dotering €. 30.000,-- 



Draverij van meet voor hengsten, ruins en merries die in 2019 geboren zijn. 

Afstand afhankelijk van de baan 2100m of dichtstbij liggende afstand.  Met autostart. 

Kwalificaties 

Bij meer dan 12 aangegeven paarden behoud de NDR in samenwerking met de TCT-
organisatie en de organiserende baan het recht voor om een troostfinale uit te 

schrijven. Bij een finale en een troostfinale moeten in de finale starten de 10 paarden met 

de hoogste werkelijke winsom en vervolgens met het snelste record. Bij dezelfde winsom 
en hetzelfde record beslist het lot welk paard kan lopen in de finale en welk paard in de 

troostfinale. 

Startposities 

Er zal voor de startposities in het eerste gelid worden geloot tussen de paarden met de 

hoogste werkelijke winsom; tussen de overige gekwalificeerde paarden zal worden geloot 

voor de resterende startposities. 

Startgeld 

11e inleggeld 1% van het prijzengeld van de desbetreffende koers 

Derby der Vierjarigen - 2023 - dotering €. 60.000,-- 
Draverij van meet voor hengsten, ruins en merries die in 2019 geboren zijn. 

Afstand afhankelijk van de baan 2600m of dichtstbij liggende afstand. Met autostart. 

Kwalificaties 

Maximaal 12 paarden in de finale. Bij meer dan 12 aangegeven paarden worden er 2 of 

meer series verreden. De series (2600 m) worden ongeveer 2 weken voor de finale 

verreden. Splitsing volgens het NDR reglement. 

Startposities series of bij alleen een finale 

Er zal voor de startposities in het eerste gelid worden geloot tussen de paarden met de 

hoogste werkelijke winsom; tussen de overige gekwalificeerde paarden zal worden geloot 
voor de resterende startposities. 

Startposities in de finale bij het verrijden van series 

De startposities worden na de series gekozen door de trainer, eigenaar of gemachtigde van 

de best geplaatste paarden in de series. 



Volgorde van keuze 

Eerst de snelste winnaar van een serie, daarna de op één na snelste winnaar van een serie 

enz. 

Daarna de snelste tweede aankomende van een serie, daarna de op één na snelste tweede 
aankomende van een serie. Daarna de snelste derde aankomende van een serie, enz. 

Bij gelijke totaaltijd mag als eerste voor het paard met het hoogst werkelijke winsom 

gekozen worden en in derde instantie beslist het lot voor wie het eerst gekozen mag 

worden. Ingeval van een deadheat mag als eerste gekozen worden met het paard met de 

werkelijke winsom. Indien dat ook gelijk wordt er eerst geloot voor welk paard als eerste 

gekozen mag worden. Dit tot een maximum van 12 paarden. 

Startgeld 

11e inleggeld 1% van het prijzengeld van de desbetreffende koers. 

Bij series en finale is de finale gratis en worden de series belast met 1% van het prijzengeld 

van de finale. 

Stayerskampioenschap der Vierjarigen - 2023 - dotering €. 20.000,-- 
Draverij van meet voor hengsten, ruins en merries die in 2019 geboren zijn. 

Afstand afhankelijk van de baan 3000m of dichtstbij liggende afstand.  Met autostart. 

Kwalificaties 

Maximaal 16 paarden met de hoogste werkelijke winsom. 

Startposities 

Er zal voor de startposities in het eerste gelid worden geloot tussen de paarden met de 

hoogste werkelijke winsom; tussen de overige gekwalificeerde paarden zal worden geloot 
voor de resterende startposities. 

Startgeld 

11e inleggeld 1% van het prijzengeld van de desbetreffende koers 
  



Satelliet koersen als extra stimulans voor de 

breedste sport! 

De satelliet koersen van het Trotting Classics Tour programma geven de sport een 

stimulans in de breedte. Deze satelliet koersen worden voornamelijk verdeeld over 

de “Allocatiebanen” van Nederland waardoor elke baan profiteert van de voordelen 

van de Trotting Classics Tour. Uiteindelijk zullen er jaarlijks 12 satelliet koersen met 

verhoogd prijzengeld (minimaal 100% meer dan een ‘normale koers”) worden 

verreden. 

 Deelname aan satelliet koersen is kosteloos (in tegenstelling tot de klassieke 

koersen waar 1% van het startgeld wordt betaald) 

 Bij winst in een satelliet koers hoeft het startgeld voor de klassieke koers 

NIET betaald te worden 

 In geval van uitloting krijgen paarden die het vaakst op de betreffende baan 

lopen een hogere prioriteit 

 Deelname alleen mogelijk voor paarden die in het TCT Stake programma 

ingeschreven staan (en dus de inleggelden hebben betaald) 

 Satelliet koersen worden voornamelijk verreden in “aanloop naar” een 

bepaalde klassieker 

 De Trotting Classics Tour zorgt voor een grote bokaal bij de huldiging 

 Satelliet koersen zorgen voor meer exposure op de betreffende baan en 

bieden derhalve kansen voor PR en marketing 

Voordelen satelliet koersen voor eigenaren. 

 Kosteloos deelnemen aan een TCT-koers op de door u ‘gefavoriseerde’ baan 

 Bij winst is geen startgeld voor de betreffende klassieker verschuldigd 

 Mooie opbouwkoers in aanloop naar de betreffende TCT-klassieker 

 Prijzengeld minimaal verdubbeld t.o.v. een normale koers 

 In het geval van teveel inschrijvingen krijgen paarden die het vaakst op de 

betreffende baan zijn gestart prioriteit. Hierdoor kans op iets minder zware 

concurrentie. 

 Bij winst een grote TCT-bokaal 

Belangrijk: 

Het deelnemen aan Satelliet koersen is geen vereiste om mee te doen aan de 

klassieke koersen. Het is dus geen selectie koers!  
  



Inleggelden en data inschrijvingen 
Op deze pagina vindt u een overzicht van de inleggelden per leeftijd alsmede de 

data waarop de betreffende inleggelden dienen te zijn voldaan. 

datum betaling inleggelden bedrag 

inleggelden jaarlingen  

jaarlingen voor 31 december €. 250,00 

inleggelden tweejarigen  

tweejarigen voor 1 februari €. 150,00 

tweejarigen voor 1 maart €. 100,00 

tweejarigen voor 1 mei €. 100,00 

tweejarigen voor 1 december €. 300,00 

inleggelden driejarigen  

driejarigen voor 1 februari €. 250,00 

driejarigen voor 1 april €. 250,00 

driejarigen voor 1 december €. 300,00 

inlggelden vierjarigen  

vierjarigen voor 1 februari €. 250,00 

vierjarigen voor 1 april €. 250,00 

Totaal inleggeld* €. 2.200,00 



* Eigenaren van Nederlands geregistreerde paarden krijgen 25% korting op de 

inleggelden! 

Uiterlijk 31 december van het betreffende jaar dienen de paarden in te worden 

geschreven voor het TCT-programma. De paarden uit de geboorte jaargang 2019 

(thans Jaarling) worden dus uiterlijk 31 december 2020 ingeschreven. Zij doen in 

2021 mee aan de 2-jarigen TCT koersen, in 2022 aan de 3-jarigen en in 2023 aan de 

4-jarigen TCT koersen. 

Paarden die dit jaar geboren zijn (jaargang 2020) schrijven zich uiterlijk 31 

december 2021 in. 

LATE ENTRY is niet mogelijk! Meedoen aan de TCT-koersen kan dus alleen als je 

vanaf het begin af aan ingeschreven staat. 

Tussentijds ‘uitstappen’ is te allen tijde mogelijk. 

* Alle NEDERLANDS geregistreerde paarden (vanaf geboortejaar 2019) worden 

automatisch ingeschreven in het TCT-programma. Mocht u als eigenaar NIET willen 

meedoen dan dient u dit (op tijd) schriftelijk aan te geven! 

* Alle BUITENLANDS geregistreerde paarden (vanaf geboortejaar 2019) die DEFINITIEF 

ZIJN INGEVOERD in Nederland (dit zijn hoofdzakelijk buitenlands geregistreerde 

paarden in Nederlands bezit) worden ook automatisch ingeschreven in het TCT-

programma. Ook hier dient u als eigenaar uw paard schriftelijk af te melden als u niet 

mee wilt doen aan het TCT -programma. 

* Alle buitenlandse paarden (die niet definitief zijn ingevoerd in Nederland) dienen 

zich uiterlijk voor 31 december in te schrijven   

Startgelden 
Het startgeld bedraagt 1% van het prijzengeld van de betreffende koers. Voor 

koersen met series geldt: Startgeld wordt bepaald bij deelname aan series. 

 

 

koersen voor tweejarigen prijzengeld startgeld 

Dutch Trotting Classics Stake Race (International) €. 20.000,00 €. 200,00 

Derby der Tweejarigen (internationaal) €. 40.000,00 €. 400,00 

Gold Cup der Tweejarigen €. 30.000,00 €. 300,00 



 

 

 

koersen voor driejarigen prijzengeld startgeld 

Criterium der Driejarigen (internationaal) €. 25.000,00 €. 250,00 

Derby der Lage Landen (internationaal) €. 100.000,00 €. 1.000,00 

Merrie Derby der Lage Landen (Internationaal) €. 40.000,00 €. 400,00 

Gold Cup der Driejarigen (Internationaal) €. 30.000,00 €. 300,00 

 

 

 

koersen voor vierjarigen prijzengeld startgeld 

Criterium der Vierjarigen (internationaal) €. 20.000,00 €. 200,00 

Stayerskampioenschap der Vierjarigen (internationaal) €. 20.000,00 €. 200,00 

Derby der Vierjarigen(Internationaal) €. 60.000,00 €. 600,00 

Gold Cup der Vierjarigen (Internationaal) €. 30.000,00 €. 300,00 

 

  



Sponsoren zorgen voor een vliegende start! 
In de eerste jaren zullen de geplande prijzengelden niet volledig gedekt kunnen 

worden met de inschrijfgelden en zullen sponsoren gevonden moeten worden, die 

dit prijzengeld gaan garanderen voor de eerste drie jaargangen. 

Hoofdsponsor Trotting Classics Tour 

 Boko Stables Holland BV 

Platiunum sponsoren (stand 25-09-2020) 

 Newport Breeding BV 

 Stal Payday 

 Boko Stables Holland BV 

 Victoria Park Stable 

 Victoria Park Wolvega 

 Roman Thomaskamp 

 Schotte Vastgoed 

 Stable Why Not 

 ZeBetting & Gaming Nederland BV 

Gold Sponsoren (stand 25-09-2020) 

 Gerrits Recycling Group BV 

 Merwestaal Moerdijk BV 

 Euregio Recycling BV 

 Dragon Trotters BV 

 TopKip BV 

 Leo Schalkoort BV 

 NL Pharma BV 

 Robin Goudsblom 

 Glas Diergeneeskunde BV 

 De Hypotheekshop Lemmer 

Sponsor mogelijkheden 
De Trotting Classics Tour biedt sponsorpakketten: Platinum (15.000 Euro per jaar) 

en Gold (6.000 Euro per jaar). 

Platinum sponsor - 15.000 Euro (excl. btw) 
• Sponsor betaalt gedurende drie jaren een bedrag van 15.000 Euro per jaar. 

 

• Hierin zit een garantiebedrag van 7.500 Euro per jaar om het risico van te weinig 

inkomsten uit inschrijvingen af te dekken, waarvan na afloop van de drie jaren 

bekeken wordt of dit garantiebedrag, geheel of gedeeltelijk, direct op of termijn, 

kan worden teruggestort. 

 



• Sponsor krijgt elk jaar een grote TCT koers op naam 

 

• Winnaar krijgt grote bokaal en sierdeken met sponsorlogo 

 

• Groot logo op de TCT reclamezuil op alle banen waar TCT koersen worden 

verreden 

 

• Bedrijfslogo op alle videoschermen/TV’s tijdens alle koersdagen op alle banen 

waar TCT koersen worden verreden 

 

• Uitnodiging voor 6 personen inclusief buffet en drankjes tijdens alle TCT koersen 

 

• Een keer per jaar wordt er voor alle Platinum sponsoren een reis georganiseerd 

naar een speciale koers of veiling in het buitenland (reis tegen meerkosten). In een 

periode van drie jaar zullen er drie reizen georganiseerd worden voor de Platinum 

sponsoren naar; de Hambletonian, Lexington Yearling Sale/Kentucky Futurity en 

naar de Elitloppet 

Gold sponsor - 6.000 Euro (excl. btw) 
• Sponsor betaalt gedurende drie jaren een bedrag van 6.000 Euro per jaar. 

 

• Hierin zit een garantiebedrag van 3.000 Euro per jaar om het risico van te weinig 

inkomsten uit inschrijvingen af te dekken , waarvan na afloop van de drie jaren 

bekeken wordt of dit garantiebedrag geheel of gedeeltelijk direct of op termijn kan 

worden teruggestort. 

 

• Logo op de TCT reclamezuil op alle banen waar TCT koersen worden verreden 

 

• Uitnodiging voor 2 personen inclusief buffet met drankjes tijdens alle TCT koersen 

 

• Sponsor krijgt elk jaar tijdens een koers meeting waarop een TCT koers gehouden 

wordt een koers op naam 

 

• Winnaar krijgt grote bokaal en sierdeken met sponsor logo 

 

• Een keer per jaar wordt er voor alle sponsoren een reis georganiseerd naar een 

speciale koers of veiling in het buitenland (reis tegen meerkosten). 

Belangrijk: 

De namen van de 11 verschillende klassieke TCT-koersen blijven voorbehouden aan 

de platinum sponsoren. 
  



Antwoorden op de meest gestelde vragen! 

Inleggelden 

De inleggelden zijn vrij hoog. Stel dat ik voor mijn paard alle inleggelden betaal 

en ik neem deel aan de internationale Derby der Lage Landen voor 3 jarigen. 

Dat kost me totaal 1.400 Euro aan inleggelden t/m het 3e jaar verhoogd met de 

startgelden. 

De inleggelden lijken hoog maar als u dit vergelijkt met bestaande klassieke 

koersen is dit juist niet het geval. Daarnaast de opbrengsten zijn evenredig veel 

groter dan u gewend bent. Dit komt voornamelijk omdat er een heel groot bedrag 

aan sponsorgeld toegevoegd is aan het totale prijzengeld. Tegenover de betaalde 

inleg- en startgelden staat 455.000 Euro prijzengeld (waarvan €. 200.000 

sponsorgeld). 

Overigens ter vergelijking met de Nederlandse en de Duitse Derby: De totale 

inleggelden voor de Nederlandse Derby zijn al 2.125 Euro en die voor de Duitse 

Derby 3.500 Euro. Dit bedrag is voor slechts één koers. Het TCT inleggeld is voor in 

totaal 11 koersen. Daarbij is het mogelijk om gedurende de leeftijd van uw paard, 

uw paard voor latere koersen (bijvoorbeeld als 4-jarige) niet in te schrijven. Dit 

scheelt u dan weer inleggeld. Bovendien is deelname aan de 12 satelliet koersen 

kosteloos! 

Eigenaren van Nederlandse paarden krijgen overigens 25% korting op de 

inleggelden. 

Koopt u uw paard op de Wolvega International Yearling Sale, dan is de helft van het 

eerste inleggeld al betaald! 

Koersen met tweejarige paarden 

Ik ben geen fan van koersen op tweejarige leeftijd. Toch moet ik om als 

driejarige en als vierjarige aan de TCT koersen deel te nemen ook de eerste 

inleggelden betalen. Hiermee ‘financier’ ik eigenlijk de tweejarigen koersen 

waaraan ik niet wil deelnemen. 

Om als drie- of vierjarige mee te doen aan de TCT koersen legt u ook de eerste 

inleggelden in. Echter is het zo dat het meeste prijzengeld (meer dan 75%) 

gereserveerd is voor de drie- en vierjarigen koersen. Bovendien zijn de 12 satelliet 

koersen kosteloos! 

Benadelen Nederlands geregistreerde paarden 

Een groot gedeelte van de klassieke koersen wordt hiermee nu opengesteld 

voor buitenlands geregistreerde paarden. Ik fok al jaren Nederlands 

geregistreerde paarden. Nu worden in één keer “buitenlanders” beloond en ik 

“benadeeld”. 



Deze veronderstelling is niet juist. U als fokker van Nederlands geregistreerde 

paarden heeft bijna alleen maar voordelen: 

 Totale fokpremie van ruim 40.000 Euro van de internationale klassieke 

koersen is compleet voor Nederlands geregistreerde paarden. De fokpremie 

is altijd voor de eerste vijf aankomende Nederlandse paarden. 

 Meer prijzengeld in de Nederlandse klassiekers voor Nederlandse paarden 

door de bijdrage van 45.000 Euro van de stichting TCT 

 De waarde van uw jaarlingen op de veilingen zal naar verwachting stijgen als 

gevolg van een grotere vraag 

 Het paardenbestand van het Nederlands stamboek zal groeien. Door de hoge 

prijzengelden zullen Nederlandse fokkers weer meer fokmerries in 

Nederland laten registreren. Grote Fokkers als Boko Stables en Newport 

Breeding hebben dit al toegezegd, omdat zij denken dat een gedeelte van hun 

fokproducten in Nederland meer kans hebben bij deelname in de Nederlandse 

klassiekers dan in de Zweedse klassiekers en ze daarmee meer fokpremie 

kunnen verdienen. Naast de fokpremie hebben de fokproducten in Nederland 

meer kans om grote koersen te winnen daar de concurrentie in Zweden 

moordend is. Boko Stables heeft reeds 10 paarden toegezegd en Newport 

Breeding vijf. 

 Meer prijzengeld genereert betere prijzen voor de jaarlingen op veilingen. De 

fokkers kunnen daardoor exclusiever fokken waardoor de fokkerij in z’n 

totaliteit zal verbeteren! 

Einde Nederlandse stamboek 

Het plan van TCT zal zorgen voor de ‘doodsteek’ van het Nederlands stamboek! 

Ook deze veronderstelling is onjuist. De verwachtingen zijn juist dat door het TCT-

initiatief het aantal aanmeldingen in het Nederlandse stamboek juist zal stijgen! 

 Het paardenbestand van het Nederlands stamboek zal groeien. Door de hoge 

prijzengelden zullen Nederlandse fokkers weer meer fokmerries in 

Nederland laten registreren. Grote Fokkers als Boko Stables en Newport 

Breeding hebben dit al toegezegd, omdat zij denken dat een gedeelte van 

hun fokproducten in Nederland meer kans hebben bij deelname in de 

Nederlandse klassiekers dan in de Zweedse klassiekers en ze daarmee meer 

fokpremie kunnen verdienen. Naast de fokpremie hebben de fokproducten 

in Nederland meer kans om grote koersen te winnen daar de concurrentie in 

Zweden moordend is. Boko Stables heeft reeds 10 paarden toegezegd en 

Newport Breeding vijf. 

 Indien ook de ons omringende landen ons voorbeeld volgen zullen ook zij 

grote internationale koersen uit gaan schrijven waaraan ook de Nederlandse 

fokproducten deel kunnen nemen! 



Geen aandacht voor de breedtesport 

Erg mooi deze 11 Champions League koersen maar dit concept is dan toch 

alleen voor de ‘grote’ eigenaren en trainers terwijl de sport in de breedte geen 

aandacht krijgt! 

Wij zijn erg blij om te horen dat u het TCT concept met de Champions League 

vergelijkt. Champions League koersen zijn het uithangbord van de sport. Vergelijk 

het met het al jarenlange succesvolle Prijs der Giganten. Voor dit soort koersen 

komen de mensen naar de banen, is er extra media aandacht en meer wedomzet. 

Het zal leiden tot waardestijging van paarden en hopelijk ook op meer 

fokproducten. Meer fokproducten zorgen voor meer koersen etc… 

Mooi voorbeeld is het vrouwenvoetbal: sinds het Nederlands elftal successen 

behaald op het hoogste niveau is de aandacht enorm en zorgt dit voor gigantische 

aanwas van jonge meisjes die gaan voetballen. De sport krijgt hierdoor in de 

‘breedte’ een mega impuls. 

Overigens bestaat het TCT concept niet alleen uit ‘grote’ koersen: de meerderheid 

aan koersen zijn satelliet koersen (12 koersen). In deze koersen kunnen trainers en 

eigenaren op hun favoriete baan (kosteloos) deelnemen. Het prijzengeld van deze 

koersen is meer dan 100% procent hoger dan een normale koers en bij winst 

ontvang je een bonus: gratis deelname aan de serie/finale van de betreffende koers. 

Finale alleen als je je kwalificeert. 

Nederland of buitenland? 

Worden de TCT-koersen alleen in Nederland gehouden of worden er ook 

koersen in het buitenland verreden? 

De doelstelling van de TCT is om de Nederlandse drafsport een BOOST te geven en 

hiermee de sport een toekomst te geven. Het koersen op Nederlandse bodem is 

hier een belangrijk onderdeel van. Echter is een coöperatie met banen in 

omringende landen niet uitgesloten. Als het voor het gehele concept van voordeel 

is, (bijvoorbeeld om hierdoor meer inschrijvingen en sponsorgelden te ontvangen) 

dat enkele koersen in omringende land(en) worden verreden, zullen wij dit serieus 

onderzoeken. Echter een concept zoals de Breeders Course met koersen over heel 

Europa streven wij EXPLICITIET niet na! 

Alleen de grote banen? 

Op welke banen in Nederland worden de TCT-koersen verreden? 

De Satelliet koersen zullen worden verreden op de verschillende banen in 

Nederland. 



De klassieke koersen die op Nederlandse bodem worden verreden zullen reëel 

gezien voornamelijk op VP Wolvega worden georganiseerd. VP Wolvega heeft 

overigens al een garantie afgegeven voor het 10% prijzengeld van de internationale 

koersen, en het prijzengeld van de series op VPW zijn ook door VP Wolvega 

gegarandeerd. Daarnaast is Victoria Park Wolvega ook Platinum sponsor geworden 

en zijn veel Business Club-leden van VP Wolvega ook sponsor geworden. 

TCT heeft de wens uitgesproken dat er op Renbaan Duindigt, naast Satelliet 

koersen, ook klassieke TCT koersen worden verreden, en heeft hierover met het 

bestuur van Renbaan Duindigt uitvoerig gesproken. Wij begrijpen dat de financiële 

situatie op het ‘huidige Duindigt’ niet te wensen overlaat. Wij hopen dat het huidige 

Duindigt in ieder geval een koers uit het circuit kan organiseren.  Het ‘nieuwe’ 

Duindigt (na realisatie van de plannen de heer Hoetmer) zal zeker meer 

mogelijkheden bieden richting de te verrijden TCT klassieke koersen. Toezeggingen 

over garanties van prijzengelden zijn al gedaan. Er zijn echter nog geen concrete 

sponsor toezeggingen gedaan. 

 


