
                                                                                                   
 
LICENTIEAANVRAAG 2021 – NEDERLANDS 
Races 2Race + Internazionale Trainings Licentie (Europa) + Repatriëring 
De licentieaanvraag gebeurt vanaf dit jaar online, via een app (zie uitleg hieronder). De licentie moet 
eveneens online betaald worden, direct aan de FMWB. 

De licenties 2Race zijn actief in het systeem. 
De 2Race piloten mogen zich dus inschrijven via de applicatie  : 
http://fmb-bmb.magelan.be/ 

Eens de applicatie gedownload, moeten jullie zich inschrijven als nieuwe licentiehouder en de 
procedure volgen. Het sygsteem stelt de ID kaart lezer voor om alle gegevens van de identiteitskaart 
in te lezen. Indien je deze niet hebt, geef je de gegevens handmatig in. 

Per piloot is er een geldig mailadres en een paswoord nodig om toegang te krijgen tot het systeem. 

Voor de licentieaanvraag zelf, moet je de procedure volgen zoals aangegeven in de applicatie. Bij 
discipline, kies je voor 2Race course sur route, goed specifieren in de uitleg dat het gaat om de 
regionale licentie course sur route. 

Voor het niveau, is er voor 2Race piloten maar één mogelijkheid  : internationaal, waar de 
verzekering repatriëring inbegrepen is. 

Er kan geen klasse of racenummer ingegeven worden, dit wordt doorgegeven aan 2Race 
(info.2race@gmail.com) 

Om de aanvraag af te ronden, moeten de piloten volgende papieren uploaden : identiteitskaart (niet 
nodig indien je deze bij aanvang al ingelezen hebt met de ID lezer, het medisch certificaat en de 
medisch sportieve fiche (dat het systeem voorstelt om te downloaden). Voor kinderen jonger dan 18 
moet eveneens het formulier geupload worden met de toestemming van de ouders en gemeente dat 
het kind de motorsport mag beoefenen. 

Het is eveneens mogelijk om een gebruiksaanwijzing te downloaden in geval van andere vragen. 
Hierbij de link van de applicatie, ook te vinden op de site van de FMWB en FMB-BMB 
http://fmb-bmb.magelan.be/ 
 
Apart te betalen :  
Lidmaatschap van de club 30€ + kampioenschapsregistratie inclusief transponder 30€ = Tot 60€ 
2race VZW, Rue des Carrieres 18, 6870 Hatrival 
BE35 7310 1766 0237 
KREDBEBB 

Van het moment wij de betaling ontvangen, wordt de licentieaanvraag geaccepteerd. 
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