
Verslag gezamenlijke evaluatie Kortebaanseizoen 2022 Stichting NDR en Kortebaanbond

Renbaan Duindigt, 10 november 2022, aanvang 15.00u 
Aanwezig: Eric Lamsma, Cees Pluimgraaff, Paul Mulder (allen SNDR), Jasper de Jong, Gerard Post Uiterweer (beiden KBB) 

Belangrijkste afspraken


• Inschrijving gaat weer naar max. 24 paarden en standaard regulier koersverloop bij 16 paarden of meer (later 
beginnen of randprogramma behoren tot de opties van de betreffende KB-organisaties). 

• Grand-16 met herkansing vervalt met ingang van 2023, behalve bij aangifte van minder dan 16 paarden. In dat 
geval wordt de herkansing in principe door middel van loting bepaald (bij 12 paarden 2 terugloten om in de 2e 
omloop op 8 paarden te komen). 

• Startontheffing voor debutanten vervalt: terug naar oude regeling "–5 meter" na 3 deelnames zonder winsom. 
• Een nieuwe startprocedure (met stapvoets draaien) wordt getest en bij positieve bevindingen ingevoerd met 

ingang van seizoen 2023: draaistart levert vanuit dierenwelzijnsoogpunt veel strijd en stress op, wat leidt tot kritiek 
en klachten in het publiek. 

• De veiligheid van de sluithekken is onvoldoende gewaarborgd, ondanks de afspraken daarover en de aanstelling 
van een daarvoor verantwoordelijke baancommissaris door de SNDR. De SNDR zegt een oplossing toe. 

• De bezetting qua keurmeesters is afgelopen jaar problematisch gebleken: de SNDR is in gesprek met enkele 
kandidaten. De KBB zal in eigen kring informeren of er mensen inzetbaar zijn, al is het maar incidenteel. 

• Bij de baanaanleg is de coördinator stalterrein, altijd in samenspraak met een delegatie van deelnemers, leidend 

in het waarborgen dat de baan voldoet aan de officiële specificaties. De SNDR-delegatie, in de regel pas (veel) later 
aanwezig, wordt uiteraard geacht in collegiaal verband verbetersuggesties doen maar hierbij moet het primair om 
de veiligheid gaan (geen autoriteitskwesties). 

• Speakers zijn geen onderdeel van het comité en hoeven dus niet per definitie via de SNDR te worden ingehuurd. 
De KBB kan dus desgewenst zelf speakers inhuren (maar én/én is onwenselijk), die gebruik moeten kunnen maken 
van de faciliteiten van BES en collegiaal moeten kunnen samenwerken met het dienstdoende comité. 

• Aanwezigheid arts geldt niet als vereiste, afhankelijk van gemeentelijke vergunningvoorwaarden. SNDR houdt ten 
aanzien hiervan art. 4 AWR tegen het licht. 

• Gebruik beelden BES voor "VAR"-doeleinden is vooralsnog niet opportuun. 
• Aansprakelijkheidsverzekering paarden via SNDR is succesvol (her)verzekerd en dekking is gewoon van kracht. 
• KBB kan in voorkomende gevallen (kortebanen kort na elkaar, of voor/na andere koersen) in samenspraak met Mike 

Hersbach flexibiliteit vinden bij de vooraangifte en inschrijving. 
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