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INSCHRIJVING/ VOORAANGIFTE 
De inschrijving/vooraangifte van alle Kortebaandraverijen vindt 2 werkdagen voorafgaand aan de betreffende 
Kortebaan plaats, waarbij de sluiting om 10.00 uur is. 
Op grond van artikel 16 van het Kortebaan Wedstrijdreglement heeft het bestuur van de Stichting NDR het 
maximum aantal paarden dat aan een kortebaandraverij mag deelnemen, vastgesteld op 24.  
Daarbij gelden naast het bepaalde in artikel 16 van het Kortebaan Wedstrijdreglement, de volgende regels: 

a. bij een vooraangifte van minder dan 24 paarden kan de betreffende kortebaandraverij door de 

sportafdeling van de NDR worden opengesteld tot uiterlijk 14:00 uur dezelfde dag (dit in overleg met 

de organiserende kortebaan vereniging).  

b. Per eigenaar kunnen er maximaal 4 paarden per kortebaan starten. 

c. de winnaar van het voorgaande jaar heeft zo nodig bij voorrang een startpositie bij de betreffende 

kortebaandraverij. In dat geval behoeft het betreffende paard geen gebruik te maken van zijn wildcard. 

 
De Stichting N.D.R. is bevoegd met betrekking tot aangifte afwijkende bepalingen vast te stellen, die in dat 
geval bij de uitschrijving van de desbetreffende kortebaandraverij dienen te worden vermeld. 
De Kortebaandraverij om het Kampioenschap van Nederland, Purmerend en ’t Zand worden uitgeschreven op de 
kortebaan jaarwinsom 2018. Op deze 3 kortebanen kunnen geen wildcards worden ingezet. 
 
 
PRIJZENGELDEN 
Bij de uitschrijving van kortebaanwedstrijden worden door de organiserende Kortebaanverenigingen en -
stichtingen ten minste 6 prijzen (bij een draverij met 24 paarden) uitgeloofd. Het aantal uit te keren prijzen is 
afhankelijk van het aantal paarden waarvoor aangifte is gedaan. 
Het schema ziet er als volgt uit: 
16 (of minder) paarden  4 prijzen; 
17 tot en met 20 paarden  5 prijzen; 
21 tot en met 24 paarden 6 prijzen; 
In de beslissende omloop starten altijd 4 paarden. De 2 paarden die hun ritten in deze omloop winnen, lopen 
tegen elkaar om de 1e resp. 2e prijs. De 2 paarden die hun ritten in deze omloop verloren hebben, lopen tegen 
elkaar om de 3e resp. 4e prijs. 
Bij 16 of minder paarden wordt om de 1e, 2e, 3e en 4e prijs gereden. 
Bij 17 tot en met 20 paarden wordt om de 1e, 2e, 3e en 4e prijs gereden, het overgebleven paard na de derde 
omloop ontvangt de 5e prijs. 
Bij 21 tot en met 24 paarden wordt om de 1e, 2e, 3e en 4e prijs gereden, de 2 overgebleven paarden na de derde 
omloop delen de 5e en 6e prijs. 

 
PRIJZENBEPALINGEN 
Aanvulling op artikel 10 van het Kortebaan Wedstrijdreglement 
 
Vierjarige paarden genieten een ontheffing van 5 meter. 
Deze ontheffing voor vierjarige paarden vervalt wanneer het vierjarige paard een winsom bereikt van € 6.000. 
De maximale afstand voor een vierjarig paard bedraagt 275 c.q. 300 meter. 



 
Het prijzengeld tot en met € 6.000 gewonnen als vierjarig paard op de Kortebaan, zal voor de helft in de 
prijzenlijst belastbaar bedrag Kortebaan worden opgenomen, wanneer het paard de leeftijd van 5 jaar heeft 
bereikt.  
Paarden van vijf jaar en ouder, die nog geen € 750 (totale winsom op de Kortebaan) hebben gewonnen, en in het 
betreffende kortebaanseizoen minimaal drie keer op een kortebaandraverij daadwerkelijk zijn gestart, krijgen een 
ontheffing van 5 meter. 
Paarden van vijf jaar en ouder die € 24.000 of meer hebben gewonnen krijgen vijf meter ontheffing, ongeacht de 
vergunning van de rijder, totdat zij in dat kortebaanseizoen € 1.500 hebben gewonnen.  
 
 
OVERZICHT DEELNEMENDE PAARDEN PER AFSTAND 
(270 of 295 m.):  

 4-jarige Paarden tot € 6.000 

 Paarden van 5 jaar en ouder, die nog geen € 750 (totale winsom op de Kortebaan in de hele carrière) 

hebben gewonnen, en in het betreffende kortebaanseizoen minimaal drie keer op een kortebaandraverij 

daadwerkelijk zijn gestart. 

(275 of 300 m.) basis afstand:  Tot € 12.000:  
 Paarden van 4 jaar, die € 6.000 of meer hebben gewonnen. 

 Paarden van 5 jaar en ouder, die nog geen € 12.000 hebben gewonnen. 

 Paarden met een winsom van € 12.000 tot € 18.000, indien gereden door een leerlingpikeur. 

(280 of 305 m.): van € 12.000 tot € 24.000: 
 Paarden van 5 jaar en ouder met een winsom van € 12.000 tot € 24.000 

 Paarden van 5 jaar en ouder, die € 24.000 of meer hebben gewonnen, en in het betreffende seizoen € 

1.500 of meer hebben gewonnen, gereden door een leerlingpikeur. 

 Paarden van 5 jaar en ouder, die € 24.000 of meer hebben gewonnen, maar in het betreffende seizoen 

nog geen € 1.500 hebben gewonnen, ongeacht de rijdersvergunning. 

(285 of 310 m.): van € 24.000 of meer: 
 Paarden van 5 jaar en ouder, die € 24.000 of meer hebben gewonnen, en in het betreffende seizoen € 

1.500 of meer hebben gewonnen. 

 
De paarden starten op hun Kortebaan-winsom. 
 

BEPALINGEN CONTROLE VERBODEN STOFFEN 

Ten aanzien van kortebaanwedstrijden als bedoeld in Artikel 12 van het Kortebaan Wedstrijdreglement is door 
de Stichting voor het jaar 2018 ingevolge het bepaalde in artikel 13 lid X van het Reglement Verboden Stoffen, 
bepaald dat door de eigenaar van een paard waarbij een onderzoek naar verboden stoffen is ingesteld, een prijs 
heeft gewonnen, die € 2.500 of meer bedraagt, deze prijs pas dan kan worden opgeëist, nadat door het 
laboratorium een verklaring is afgegeven, waaruit blijkt dat in het onderzochte monster geen verboden stof is 
aangetroffen. 
 
 
ONTHEFFING LEERLINGPIKEURS 
Onder verwijzing naar art. 6 van het Kortebaan Wedstrijdreglement 
Leerlingpikeurs op de Kortebaan zijn zij die in het bezit zijn van een vergunning leerlingpikeur (zoals bedoeld in 
artikel 39 van het deelnemers reglement). 
 



Een leerlingpikeur is gerechtigd voor iedere trainer te rijden. Een leerlingpikeur kan per draverij slechts één 
paard met ontheffing rijden. Ingeval het bepaalde in artikel 6, lid IV van het Kortebaan Wedstrijdreglement van 
toepassing is, is de leerlingpikeur verplicht het paard, dat met ontheffing wordt gereden, te blijven rijden. Indien 
een paard op grond van een andere bepaling reeds ontheffing geniet komt de mogelijkheid van ontheffing als 
leerlingpikeur te vervallen. 
 
Paarden met een winsom van € 12.000 tot € 18.000, indien gereden door een leerlingpikeur, krijgen een 
ontheffing van 5 meter. 
Paarden van 5 jaar en ouder die € 24.000 of meer hebben gewonnen, en in dat kortebaanseizoen € 1.500 of meer 
hebben verdiend, krijgen 5 meter ontheffing, indien gereden door een leerlingpikeur. 
 
 
BIJZONDERE BEPALINGEN 

1. De prijzen die na de sluiting van de vooraangifte zijn gewonnen, worden voor eventuele belastingen 

niet in aanmerking genomen. 

2. Aan kortebaandraverijen kunnen deelnemen paarden van 4 jaar en ouder, die volgens de 

leeftijdsbepalingen geldend voor de langebaan aan draverijen en daarnaast tenminste éénmaal aan de 

kwalificatie-eis voor deelneming aan langebaandraverijen hebben voldaan. 

3. Bij deelneming aan kortebaandraverijen wordt gebruik gemaakt van nummerdekjes, die centraal 

beschikbaar zijn op het stalterrein. 

4. Wanneer twee paarden, door dezelfde persoon te rijden, tegen elkaar lopen, zal de oorspronkelijke rijder 

van die twee paarden nooit als gastrijder kunnen worden aangewezen zolang nog een oorspronkelijk 

door hem gereden paard aan de draverij deelneemt. 

5. Een paard, dat niet deelneemt aan een kortebaandraverij, mag uitsluitend gebruik maken van de baan, 

indien dit paard bij de aangifte paarden op de baan als “werker” wordt aangegeven. Het paard dient 

officieel in training te staan. Het betreffende paard wordt op signalement gecontroleerd alvorens het de 

baan mag betreden. 

 
REISVERGOEDINGEN 
De Bond van Harddraverijverenigingen en Stichtingen in Nederland heeft bepaald dat paarden, ongeacht de afstand die 
is afgelegd, voor een reisvergoeding van minimaal € 85,- in aanmerking komen. 
 
INLEGGELD 
Het inleggeld voor Kortebaandraverijen bedraagt € 35 excl. B.T.W. 
 
 
 
 
 
 
STARTBEVOEGDHEID GESTRAFTE DEELNEMERS DRAVERIJEN  
 
Onder verwijzing naar art. 8 lid VIII van het Tuchtreglement geldt voor deelnemers, die zijn gestraft tijdens 
wedstrijden op de langebaan, met intrekking van de rijvergunning tot deelneming aan wedstrijden als trainer of 
rijd(st)er voor de duur van ten hoogste 14 wedstrijddagen of 28 dagen aansluitend, dat deze dagen alleen betrekking 
hebben op wedstrijden op de langebaan. 
Voor deelnemers, die tijdens kortebaanwedstrijden worden gestraft met intrekking van de rijvergunning tot 
deelneming aan wedstrijden als trainer of rijd(st)er voor de duur van ten hoogste 14 wedstrijddagen of 28 dagen 
aansluitend, geldt dat deze dagen alleen betrekking hebben op wedstrijden op de kortebaan. 

 
 
Bijlage bij het Kortebaan Wedstrijdreglement, Specifieke situatie KB Medemblik 
 



Door de afwijkende ligging van de Kortebaandraverij van Medemblik treden onderstaande artikelen uit het 
kortebaanwedstrijdreglement in werking en vervangen deze de overeenkomstige artikelen hieruit. 
Artikel 22  
I  a. Het paard dat het laagste nummer heeft geloot, draait bij gelijke afstand in de eerste rit achterlangs en 

start vanaf de start gezien in de rechter baan. 
b. In de tweede rit draait het paard met het laagste nummer bij gelijke afstand voorlangs en start vanaf 
de start gezien in de linker baan. 
c. Bij een kamprit geldt de situatie zoals in de eerste rit. 

 


