
Aanvraagformulier 

startbewijs

classic racedemo 2018

Dit formulier is bestemd voor het aanvragen van een startbewijs voor deelname aan 

demonstratieritten met klassieke racemotoren. Aanvraag en betaling uitsluitend via uw 

clubsecretariaat. Het formulier s.v.p. invullen en aan 2 zijden ondertekend, inclusief 

pasfoto, opsturen naar het clubsecretariaat van de SAM (p/a Hekkerdreef 58, 3832 JD 

Leusden, of een scan naar sam.wedstrijdsecretariaat@gmail.com)  

� Ik heb voor het laatst een startbewijs bij (naam van de bond)

 

    _____________________________________________________________  gehad in 19_____   / 20_____   

� Ik heb nooit eerder een startbewijs gehad.

Startbewijs

� Klasse A : zie reglement artikel 2

� Klasse B : zie reglement artikel 2

Voor zijspannen: Ik ga samen rijden met: _____________________________________________________________

Kosten van startbewijs 2018:  € 100,00.   (Opslag 10 euro voor schriftelijk aanvragen, incl. 

Motorsportnieuws)

Achternaam aanvrager: ________________________________________ Roepnaam : _____________________________

Adres : _____________________________________________________________________ Nationaliteit: _______     

Postcode : ________ ____   Woonplaats     : ______________________________________________ Prov.: _______

Tel: ___________________________________________ Geboortedatum : _____________________    Geslacht: M  /  V

Email : ____________________________________________________________ 

Nieuwsbrief MON : �  Ontvang ik al � Ja, wil ik ontvangen � Neen, wil ik niet ontvangen

U dient zich ervan bewust te zijn, dat motorsport een gevaarlijke sport is en risico’s met zich meebrengt.

Niet gedekt zijn aanspraken op letsel en materiële schade als gevolg van het deelnemen aan een training of 

wedstrijd m.u.v. de PO dekking. De aansprakelijkheid van MON wordt beperkt tot het bedrag dat door de 

verzekeraar wordt uitbetaald. Ondergetekende verklaart deze aanvraag naar waarheid te hebben ingevuld en 

bekend te zijn met de reglementen van MON.

Datum: _____________________

Handtekening: _____________________________∗

∗ Voor minderjarigen (ongehuwden beneden de 18 jaar)

de handtekening van de wettelijk vertegenwoordiger.

Let op: ook de achterzijde invullen en ondertekenen!     

Clubstempel c.q. naam van club +

handtekening secretaris:



Deze eigen verklaring dient jaarlijks verplicht door iedereen ingevuld te worden, die in het bezit 

wenst te komen van een startbewijs geschikt voor deelname aan classic racedemo’s.

Naam: ______________________________________________________ 

Adres: ______________________________________________________

Woonplaats: _______________________________________________

Geboortedatum: __________________________________________

  1: Heeft u op dit moment klachten over uw gezondheid? ja   /   neen

  2: Heeft u klachten tijdens inspanning? ja   /   neen

  3: Bent u sneller vermoeid dan uw leeftijdsgenoten? ja   /   neen

  4: Laat uw conditie tijdens MON demo’s te wensen over? ja   /   neen

  5: Bent u wel eens afgekeurd (bijv. voor militaire dienst, sport, beroep)? ja   /   neen

  6: Heeft u de afgelopen 12 maanden een dokter geraadpleegd? ja   /   neen

  7: Gebruikt u medicijnen? ja   /   neen

  8: Bent u ooit langdurig ziek geweest? ja   /   neen

  9: Bent u wel eens in het ziekenhuis opgenomen geweest? ja   /   neen

10: Heeft u ooit een ernstig ongeval gehad? ja   /   neen

11: Komen er bijzondere ziektes (bijv. epilepsie) voor in uw familie? ja   /   neen

12: Heeft u wel eens last van hartkloppingen? ja   /   neen

13: Heeft u klachten over nek, rug, knieën, enkels of polsen? ja   /   neen

14: Is uw schouder wel eens uit de kom geweest? ja   /   neen

      Zo ja, hoe vaak is dat voorgekomen? _______ keer

15: Heeft u klachten over uw gehoor? ja   /   neen

16: Heeft u aanvallen van bewusteloosheid gehad? ja   /   neen

17: Heeft u ooit een operatie ondergaan? ja   /   neen

18: Heeft u astma en/of bronchitis (gehad)? ja   /   neen

19: Ziet u met één oog of met beide ogen minder goed? ja   /   neen

20: Bent u wel eens door een specialist behandeld? ja   /   neen

21: Heeft u wel eens een andere (dus nog niet gevraagde) ziekte gehad? ja   /   neen

22: Gebruikt u drugs en/of overmatig alcohol? ja   /   neen

Indien één of meer vragen met “ja “worden beantwoord, dan hieronder s.v.p. toelichten:

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

Door het plaatsen van een handtekening verklaart de kandidaat of diegene die voor hem/haar tekent 

(verplicht bij kandidaten jonger dan 18 jaar), dat bovenstaande vragen naar waarheid zijn ingevuld, dat 

hij/zij in goede gezondheid verkeert en niet onder doktersbehandeling is in verband met enige ziekte, 

lichamelijk gebrek of letsel die een belemmering vormen voor behoud van een rijbewijs A of B en /of 

deelname aan classic race demo’s. Tevens verstrekt de kandidaat toestemming voor het doorsturen van 

deze informatie naar de bondsarts van MON.

Datum: ………………………………..                         Handtekening: ………………………………………
--Dit startbewijs is tevens bewijs van lidmaatschap van de vereniging MLN (Motorsport Leden Nederland).


