
KORTEBAAN   BAKERMAT VAN DE DRAFSPORT

Bond van Harddraverĳverenigingen
en -stichtingen in Nederland

Een uniek fenomeen is één van de succesvolste takken van 
de drafsport in Nederland: de kortebaan. Bĳna 30 officieel 

gereglementeerde draverĳen per (zomer)seizoen op 
speciaal geprepareerde straatparkoersen (of op gras). 

Spannende afvalraces over 275 of 300 meter waar veel te 
winnen valt voor echte sprinters. Alle deelnemers 

ontvangen een royale reiskostenvergoeding per paard.



De kortebaan in het kort
• Maximaal 24 deelnemers per kortebaandraverĳ: 

een afvalrace via vier ronden (omlopen) naar de finales;
• Officieel gereglementeerde wedstrĳden onder auspiciën 

van de Nederlandse Draf- en Rensport (NDR);
• Professionele wedstrĳdleiding/jurering, ondersteund door 

elektronische start- en finishsystemen;
• Hoge kwaliteitseisen voor preparatie baan en accommodatie, 

strenge veiligheidsvoorzieningen voor mens en dier;
• Prĳzengeld per koers van € 4.000 – € 8.000 voor plaatsen 1 t/m 6; 
• Op diverse kortebanen nog bĳkomende ereprĳzen voor 

trainers/eigenaren of bonussen voor rĳders;
• Reiskostenvergoeding ten minste € 85 per paard per 

kortebaanwedstrĳd;
• Startontheffing voor 4-jarige paarden en voor debutanten 

die na drie deelnames nog geen prĳs hebben gewonnen: 
deze starten met 5 meter voorsprong;

• Tevens speciale ontheffingen voor paarden gereden 
door leerlingpikeurs;

• Zeer grote publieke belangstelling, diverse kortebaandraverĳen 
erkend als immaterieel cultureel erfgoed;

• Officieel toegelaten totalisator op locatie én online beschikbaar.

Waarom meer dan 2 km koersen als de winst maar 300 meter 
weg ligt? Met zeker 260 jaar historie is de kortebaan razend 
populair in Nederland. Ga voor de beste winkansen en een 
enthousiast, duizendkoppig publiek. 

Frans Jansen
secretaris
E secretaris@kortebaanbond.nl
T +31 (0)6 53 649 005

Meer informatie over de Kortebaan?
Bond van Harddraverĳverenigingen en -stichtingen in Nederland
www.kortebaanbond.nl

Zie alle koersdata op:
www.kortebaanbond.nl/kortebaankalender

Schrĳf in voor de kortebaan!

Jasper de Jong
penningmeester
E pm@kortebaanbond.nl
T +31 (0)6 36 010 680
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Stichting NDR, bureau Sport
T +31 (0)70 304 71 43  E info@ndr.nl of m.hersbach@ndr.nl

kortebaanbond.nl/video




