
Dankzij de vele aanmeldingen in het eerste 
jaar komt er meer inleggeld binnen dan 

begroot en dus konden er extra koersen 
verreden worden. Zoals bijvoorbeeld het TCT 
Driejarigen Criterium in Wolvega, de Sommer 
Cup in Hamburg en meerdere merriekoersen. 
En door de grote animo om te starten moesten 
er maar liefst 10 TCT-koersen gesplitst worden. 
In het tweejarigenseizoen is 156.000 euro 
prijzengeld verreden en in het driejarigensei-
zoen tot dusver 386.000 euro. En daar komt de 
TCT Wolvega Cup nog bij met 22.000 euro 
prijzengeld voor paarden tot een werkelijke 
winsom van 10.000 euro. Die koers staat 
gepland op de Giganten-meeting van 18 
november. “Deze koers is een belangrijke pijler 
op de TCT-agenda”, aldus voorzitter Robin 
Goudsblom. “We willen graag topsport 
mogelijk maken in onze eigen contreien en 
tegelijkertijd de laag daaronder ook een 
programma en perspectief bieden. Voor de 
paarden die om wat voor reden dan ook de 
aansluiting met de top hebben gemist, loont het 
nog steeds om ingeschreven te blijven in de 
TCT. Voor hen zijn er gelimiteerde TCT-

klassiekers en satellietkoersen tegen leeftijdsge-
noten. Het is niet voor niks dat er al ruim 100 
verschillende paarden winsom hebben gepakt 
in de TCT met 45 verschillende trainers.”

Nederlandse fokkerij
Als we de prestaties van de jaargang 2019 
verder analyseren, komen we tot nog meer 
leuke inzichten. In de top van de ranglijst 
qua winsom staan heel veel verschillende 
eigenaren en fokkers. De meerderheid van de 
paarden is buitenlands gefokt maar er zijn 
ook enkele met de Nederlandse nationaliteit. 
Die laatste groep gaat de komende jaren naar 
verwachting alleen maar groeien omdat de 
Nederlands gefokte paarden gesubsidieerd 
worden door de Stichting Nederlandse 
Draf- en Rensport. Zij krijgen 25% korting 
op alle inleggelden en in de TCT-koersen op 
Nederlandse bodem wordt 100% van de 
fokpremie uitgekeerd aan de fokkers van de 
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Qua TCT-winsom staan er 4 merries in de top 10. Eén van hen is Marvellous Steel.

TCT overstijgt alle verwachtingen
In 2020 werden de ambitieuze plannen van de Trotting Classics Tour gepresen-
teerd. De jaargang van 2019 kon zich opgeven en zou in drie jaar tijd gaan strijden 
om 500.000 euro prijzengeld in minimaal 24 koersen. Bijna twee jaar later kunnen 
we een absurde balans opmaken. Er zijn al 40 TCT-koersen verreden en daarin 
is ruim 540.000 euro uitgekeerd aan eigenaren, trainers en fokkers! En dan te 
bedenken dat dezelfde paarden nog een prachtig vierjarigenseizoen te wachten 
staat met minimaal 250.000 euro aan prijzengeld.

Voorlopige kalender TCT vierjarigenseizoen 2023

DE PLANNING VOOR 2023

12

TEKST FERRY HOLLANDER / FOTO GEERT KOOPS



Nederlandse fokproducten. Dat is een flinke 
stimulans waar de fokkers pas de laatste twee 
dekseizoenen op hebben kunnen anticiperen. 
Opvallend is ook het grote aandeel van 
Duitse eigenaren in de top van de ranglijst. 
Enkele daarvan hebben hun paarden 
toevertrouwd aan Nederlandse trainers. Een 
ander saillant detail: 4 paarden in de top 10 
zijn merries. Dit zijn Julia Sisu, Marvellous 
Steel, Jamaica Brown en Mistral. Zij sloegen 
hun slag als tweejarige of in de extra 
merriekoersen waarop het bestuur van de 
TCT bewust heeft ingezet. Robin 
Goudsblom: “Een merrie betaalt namelijk 
evenveel inleggeld als een hengst of ruin. In 
ons circuit kunnen ze terecht in de open 
koersen, bij voldoende aanmeldingen 
splitsen we vaak naar geslacht en er zijn veel 
hoog gedoteerde alternatieven voor merries.” 

Vierjarigen
In Nederland vielen de vierjarigen die als 
driejarige voorin hadden gelopen in de 
klassiekers, vaak in een zwart gat. Ze hadden te 
veel winsom opgebouwd om competitief te zijn 
in hun eigen winsomklasse en kwamen net 
tekort tegen de top van de jaargang om voorin 
mee te strijden in het Criterium, 
Sprintkampioenschap en de Derby. Deze 
categorie paarden werd verkocht naar het 
buitenland en sommige merries gingen 
vroegtijdig de fokkerij in. Bij de jaargang van 
2019 zou dat nog wel eens anders kunnen zijn. 
De drie hierboven genoemde Nederlandse 
klassiekers zijn er nog steeds maar worden 
vanaf 2023 voor het eerst aangevuld met een 
hele serie TCT-koersen. Samen met het feit dat 
de Duitse Derby naar het vierjarigenseizoen is 
verschoven, resulteert dat in een volle internati-
onale agenda. “Ook hier hebben we weer extra 
koersen toegevoegd ten opzichte van ons 
oorspronkelijke plan. Voor vierjarige merries is 
er een apart TCT Criterium en ze hebben ook 
een eigen TCT Derby. De open TCT 
Vierjarigen Derby wordt overigens verreden 
over 2600 meter. En net als bij de driejarigen 
hebben we aan het eind van het jaar weer een 
gelimiteerde klassieker voor vierjarigen. Tot 
welke winsom we deze koers gaan begrenzen 
en op welke baan deze verreden wordt, zal later 
bekend worden. Buiten dit programma om 
worden er nog diverse satellietkoersen voor 
vierjarigen ingepland. Al met al is het een mooi 
aanbod voor vierjarigen die van begin april tot 
november kunnen starten in ons circuit. 
Hopelijk is deze beschermde competitie een 
springplank naar de subtop en de top van 
Nederland.”

Twee- en driejarigen
Loopt alles wat door het TCT-bestuur bedacht 
is als een trein? “Nee hoor, we zijn nog steeds 

aan het sleutelen aan de uitschrijvingen en 
kalenders. Zoals dit jaar bleek is er in regio 
München geen animo voor een tweejarigen-
koers. Die is dit jaar verplaatst naar Nederland 
waar wel veel tweejarigen gekwalificeerd waren. 
Deze koers zal ook in de toekomst in Wolvega 
blijven. De laatste tweejarigenkoers van het jaar, 
de Gold Cup, zal in 2023 in samenspraak met 
meerdere trainers voor het eerst over de 
middenafstand verreden worden. En in 2023 
hebben we naast het TCT Driejarigen 
Criterium ook een TCT Driejarigen Merrie 
Criterium. En indien er opnieuw voldoende 
inleggelden binnenstromen kunnen we altijd 
specifieke koersen ophogen qua dotering. Met 
de TCT Driejarigen Merrie Derby hebben we 
dat al gedaan, die gaat volgend jaar naar 55.000 
euro in plaats van 44.000. Verder staat het 
driejarigen circuit als een huis. En het circuit 
voor tweejarigen draait nu voor de tweede maal 
op volle toeren. Eind december zullen we daar 
weer over evalueren.”

Uniek concept
Dat er voor de TCT massaal wordt ingeschre-
ven, heeft volgens Robin een belangrijke reden. 
“In vergelijking met andere koersen waar je 
inleggeld voor betaalt, heeft TCT als grote 

voordeel dat je je voor hetzelfde bedrag 
inschrijft in talloze koersen. Met een paard 
kan er van alles gebeuren waardoor je niet op 
het juiste moment kan pieken. Normaal ben je 
dan je inleggeld kwijt maar in de TCT staat er 
binnen notime weer een ander hoogtepunt te 
wachten. En als je meerdere paarden hebt kun 
je ervoor kiezen om ze te verdelen over de 
verschillende startmogelijkheden. Als je het 
hele TCT-circuit drie jaar lang doorloopt betaal 
je voor een Nederlands gefokt paard 1.650 euro 
inleggeld en voor een buitenlands gefokt paard 
2.200 euro. Als je dat vergelijkt met bijvoor-
beeld de Duitse Derby, dan is dat verschil 
immens. Om daarin te starten betaal je 3.500 
euro inleggeld en dat is voor maar één koers 
waar maar één paard kan winnen. In de TCT 
ben je minder kwijt voor een veelvoud aan 
startmogelijkheden waar je je eigen moment 
kan kiezen om te pieken.” De huidige jaarlin-
gen, geboren in 2021, kunnen tot en met 31 
december 2022 aangemeld worden voor de 
TCT. Inschrijven kan online via 
www.trottingclassicstour.nl/aanmelden/ 
Nederlands gefokte paarden zijn opnieuw 
automatisch aangemeld, net als buitenlandse 
paarden die definitief zijn ingevoerd in 
Nederland. 
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