Uitleg: Hoe lees je het programmaboekje?
Draverij
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De afstand van de koers is 1609 meter.
Autostart:De paarden starten achter de startauto
Naam paard Ivo Baldwin, hij start op nummer 1
16,2a: record tijd 16,2 met autostart
Wit: In deze koers dragen de paarden een wit nummerbord
D4: Ivo Baldwin loopt zonder ijzers
Rijder Rick Wester

Ivo Baldwin is een vierjarige bruine ruin (m.= merrie / h = hengst / r = ruin). Zijn vader is
Passing Renka, zijn moeder is Hit Parade
F = fokker A. Ebbinge;
E = eigenaar Stal Starro;
T = trainer R.Wester
De kleuren van de rijder: zwart met logo, biezen en armband rood-wit.
Tot = Dit paard heeft in totaal €13.850 verdiend in 12 starts, waarvan hij 4 keer won. In 2019
startte hij 6 keer en won 2 keer, zijn snelste tijd was 16,2 met autostart.
De laatste 5 verrichtingen, van links naar rechts, datum; op welke baan. ( W = Wolvega, D =
Duindigt); plaats waarop hij eindigde; de km tijd die hij die dag liep; – is niet geplaatst;

Gal =uitgeschakeld wegens galopperen
Uit = uitgeschakeld wegens onregelmatig draven
A1 is een autostart
a1 = Ivo Baldwin startte in het 1e gelid achter de auto, a2 = hij startte in het 2e gelid; als hier
niet a1 of a2 staat, maar b, dan was dit een koers met bandenstart.
Afstand van de koers; de quote bij de totalisator voor €1,- winnend; de rijder; de eerste 3
aankomend en in die koers; de km. Tijd van de winnaar in die koers

Ren
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Gewicht = gewicht van de jockey plus het zadel dat het paard draagt
3-jarige paarden dragen 56 kg, oudere paarden 58 kg
Voor ieder bedrag van €500,-, dat een paard heeft gewonnen sinds 1-1-18 komt hier
1 kg bij
Maidens: paarden die nog nooit hebben gewonnen dragen 1 kg minder.
De afstand van de ren is 1800 m.

Nummer 4 heet Afterburner, is gefokt in GB , draagt 59 kg, hij heeft startboxnummer 8 en
zijn rijder is Pauline van den Burg.
•
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Afterburner is een vierjarige bruine ruin (m = merrie, h = hengst, r =ruin)
E = is eigenaar, T = is trainer; de kleuren van de rijder zijn wit, donkerblauw
gestreept, mouwen wit, pet wit met blauwe ster.
Tot.: hij heeft in totaal €1.250 verdiend in 24 starts, en 0 keer gewonnen; in 2019
verdiende hij €600,- en won 0 keer.

Laatste 5 verrichtingen v.l.n.r datum; in het buitenland ( Duitsland of België) of op Duindigt
(D); de plaats waarop hij eindigde, of – : niet geplaatst; afstand; hoeveel lengtes achter de
winnaar
Kb: op een zandbaan; th, go, ha: op een grasbaan en de toestand van de baan ( th: tamelijk
hard; go: goed; ha: hard; zw: zwaar); rijder; de quote bij de totalisator voor dit paard voor
€1,- winnend; de eerste 3 aankomende in die koers.

