INFO PILOTEN MOTORSPORT VLAANDEREN
REGEL JE REGIONALE MOTORCROSS VERGUNNING 2022
DIGITAAL VIA MY FMB-BMB
Update 10/12/2021

Piloten die in 2021 een regionale of nationale motorcross vergunning hadden
via MC Lille (regionaal) of JMS/VLM (nationaal) hebben de mogelijkheid om
voor het seizoen 2022 hun vergunning digitaal in een paar klikken aan te
vragen. Hierna vind je alle nodige uitleg.
Regionale categorieën en klassen – Leeftijden
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Juniors 85 cc (mag vanaf 11j tot 14j)
Aspirant – 125cc-2-takt & 150cc-4-Takt (11 t.e.m. 14 jaar)Beloften (14 jaar tem 17 j)
Debutanten (vanaf 15 j)
Dames (vanaf 12 j)
Nieuwelingen 250 (vanaf 15 j)
Nieuwelingen 500 (vanaf 15 j )
Juniors 250 (vanaf 15 j)
Juniors 500 (vanaf 15 j)
Nationalen Open (vanaf 15 j)
Inters 250 (vanaf 15 j)
Inters 500 (vanaf de 15 j)
Experten A (vanaf 30 tem 45 j)
Experten B (vanaf 46 j)
OT tem 1990
OT van 1991 tem 1998
E-Bikes

o 50cc Initiatie, quads, appex (vanaf 6j)
o Jeugd Nieuweling 65 cc KW (vanaf 8j)
o Jeugd Nieuweling 65 cc GW (vanaf 8j)
o Jeugd Nieuweling 85 cc KW (tem 2008)
o Jeugd Nieuweling 85 cc GW (tem 2008)
o Jeugd Quads

De minimum leeftijdslimiet start op de datum van de verjaardag van de rijder en moet worden bereikt
op het ogenblik van de eerste technische controles van de manifestatie in kwestie. De maximum
leeftijdslimiet eindigt op het einde van het lopende jaar waarin de rijder de maximumleeftijd van de
betrokken klasse bereikt. (Artikel 10 BMB Sportcode)

Startnummers
De startnummers blijven voorbehouden voor de piloten van 2021 en dit tot en met 15 februari 2022
en kunnen pas definitief toegekend worden na ontvangst van betaling van de vergunning.
Concreet betekent dit dat indien een piloot hetzelfde startnummer als in 2021 wenst te behouden, hij
zijn volledig vergunning dient in orde te brengen voor 15 februari 2022. Vanaf 16 februari 2022
komen de nog niet vastgelegde nummers vrij en bestaat de kans dat u een ander startnummer zal
toegekend krijgen. Nieuwe piloten kunnen een nummer kiezen dat in 2021 niet werd gebruikt.
Voor het nummer op uw moto spreek af met: VIC BOSCH

GSM: 0032 496826298

Cilinderinhouden
 - 125cc: voor machines tot 125cc 2-takt
 - 250cc: voor machines tot 250cc 2-takt en 4-takt
 - 500cc: voor machines vanaf 251cc tot 500cc 2-takt en 4-takt

Vergunningen 2022
Voor de rijders aangesloten bij een club van Motorsport Vlaanderen zullen volgende niveaus van
vergunningen worden voorzien:
1. Regionale vergunning voor deelname aan regionale wedstrijden en deelname aan het
Vlaamse kampioenschap mits bijbetaling. Regionale vergunninghouders bekomen enkel
punten voor het regionaal kampioenschap van MC Lille.
2. Nationale vergunning voor deelname aan regionale wedstrijden, aan de wedstrijden van het
Belgische en/of Vlaamse kampioenschap en overige wedstrijden ingeschreven op de BMB
motorcross kalender. Nationale vergunninghouders bekomen punten voor het Vlaams
kampioenschap en Belgisch kampioenschap en hebben ook recht op prijzengeld.
3. Europe Open vergunning voor deelname aan regionale wedstrijden, aan de wedstrijden van
het Belgische en/of Vlaamse kampioenschap en overige wedstrijden ingeschreven op de BMB
motorcross kalender.. Europe Open vergunninghouders bekomen punten voor het
Belgisch kampioenschap en hebben ook recht op prijzengeld.
Met deze vergunning kan er ook deelgenomen worden aan wedstrijden ingeschreven op de
FIM Europe Open kalender (ADAC, ONK, …).

Hoe je vergunning aanvragen via My FMB-BMB?
De BMB en Motorsport Vlaanderen hebben, in samenwerking met de firma Magelan Software, een
digitale toepassing voor het indienen van je vergunningsaanvraag ontwikkeld. Deze toepassing, My
FMB-BMB, kan je installeren op je desktop/laptop (PC windows). Je vindt de installatie link op de
homepage van de BMB website of via volgende link: http://fmb-bmb.magelan.be/ . Klik hier voor alle
info over de sportcompetitie jaarvergunning.
Je hebt in 2021 een regionale vergunning via de club MC Lille aangevraagd, volg dan onderstaande
stappen en regel je vergunning in een paar klikken:
LET OP: Zorg dat je afgesproken heb met Vic Bosch welk uw nummer is op de moto voor 2022!!
1. Installeer My FMB-BMB op een windows PC via http://fmb-bmb.magelan.be/
2. Na de installatie, klik op : inloggen
Je inloggegevens zijn
o Gebruikersnaam: jouw e-mail adres of Login (zoals vermeld in deze mail)
o Wachtwoord: het rijksregisternummer (zoals vermeld in deze mail)
3. Kies je club voor 2022 (geef 123 in. Dit is het Clubnummer van MC Lille)

4. Klik na te zijn ingelogd (als je dit wenst) op ‘Wijzig mijn wachtwoord’ om een nieuw
wachtwoord te kiezen
5. Controleer of al je gegevens nog correct zijn en pas aan indien nodig
6. Klik rechts bovenaan op ‘Vraag een nieuwe vergunning’
7. Kies licentietype: Sportvergunning jaarlijkse competitie en dan op volgende
8. Kies niveau: Regionaal (of Nationaal, Europe Open afhankelijk van het type vergunning dat je
wenst)
9. Kies je categorie (lees aandachtig de uitleg van elke categorie)
10. Kies je klasse (vermeld ook het merk van je machine, type motor en cilinderinhoud
11. Kies je koersnummer (het systeem zal automatisch je vergunning van vorig jaar voorstellen,
klik op ok om dit nummer te behouden of kies een ander vrij nummer uit de voorgestelde lijst)
12. Bevestig je vergunningsaanvraag en klik op betalen. Betalen gebeurt via het
betalingsplatform van Multisafepay (bancontact, visa, master card, enz)
13. Via de menu ‘Mijn documenten’ voeg je een scan toe van je medische verklaring (en
ouderlijke toelating indien minderjarig)

Indien je e-mail adres is gewijzigd t.a.v. vorig jaar, neem je contact op met het secretariaat van
Motorsport Vlaanderen of MC Lille adres te laten wijzigen. Via Inloggen kan je steeds je login
gegevens via e-mail bekomen moest je ze vergeten zijn.
De clubs MC Lille (regionaal) en/of Motorsport Vlaanderen zullen je vergunningsdossier controleren en
indien alles volledig krijg je de vergunningskaart 2022 toegestuurd en ben je ‘administratief’ klaar voor
het nieuwe seizoen.
Meer info vind je ook op de BMB website www.fmb-bmb.be in de menu ‘Vergunningen’;
Ondervind je problemen, bekijk dan ook de F.A.Q. vergunningen: https://fmbbmb.be/nl/content/frequently-asked-questions-faq
Veel succes in 2022!
Het secretariaat van Motorsport Vlaanderen en MC Lille

