
 
Vlaams Kampioenschap Trial 2019 

De VMBB heeft samen met 3 actieve trialverenigingen samengezeten en voor 2019 komt er 
een Vlaams Kampioenschap. Het betreft Trialclub Leuven, Trial Maaskant & Trial West-
Vlaanderen. 

Voor 2019 zal het Vlaams Kampioenschap verreden worden over 2 wedstrijden: 

 Zondag 12 mei 2019: Wingene 
 Zondag 8 september 2019: Genk 

Doordat de verschillende federaties rijden onder verschillende reglementen, zal het 
reglement Trial BMB (meer specifiek Art 03/18) als basis gebruikt worden voor beide 
wedstrijden. De puntentoekenning zal eveneens gebeuren volgens het reglement Trial BMB. 

Het inschrijvingsgeld zal 20 € per piloot bedragen. Enkel piloten die aangesloten zijn bij een 
VMBB-club, Trialclub Leuven of Trial Maaskant kunnen punten krijgen voor het Vlaams 
Kampioenschap. Om in aanmerking te komen voor het eindklassement van het Vlaams 
Kampioenschap 2019 dient de piloot aan beide wedstrijden deel te nemen. 

De wedstrijden zullen verreden worden over 4 ronden die bestaan uit 8 non-stops en zal 
telkens om 11 uur van start gaan. Er zullen 5 klassen zijn: Inters – Nationalen – Juniors – 
Nieuwelingen – Seniors (40+). 

De milieumat is verplicht op elke wedstrijd. 

Er zullen 3 bekers voorzien worden per klasse. De prijsuitreiking voor het Vlaams 
Kampioenschap 2019 zal plaatsvinden op zondag 8 september 2019 te Genk na de wedstrijd. 

Men kan een regionale VMBB-trialvergunning afsluiten voor 2019. De vergunning is geldig 
voor alle trialwedstrijden van Trialclub Leuven, Trial Maaskant en Trial West-Vlaanderen. De 
vergunning is ook geldig voor alle trainingen in België. De verzekering dekt: 

- Overlijden: 8.500 € 
- Blijvende invaliditeit (van toepassing is de 35.000,00 € officiële Belg. Schaal van 

invaliditeiten, betaalbaar uiterlijk tot 2 kaar na het ongeval) 
- Medische kosten na ongeval verschil tussen RIZIV-tarief en tegemoetkoming 
- Ziekenfond (max. 2 jaar), vrijstelling: 25,00 € per schadegeval. 

De kostprijs bedraagt 50 € en er dient geen medisch onderzoek te gebeuren voor het 
bekomen van deze vergunning. Naast deze vergunning kan men ook nog de Europe Open 
Trialvergunning bekomen. De aanvragen dienen te gebeuren via de “My App BMB”. 


