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Informatie voor:  rijders, wedstrijdartsen, wedstrijdleiders en Medische commissie 

 

Stappen bij een startverbod: 

 

a. Na een ongeval beoordeelt de wedstrijdarts of het letsel gevolgen heeft voor het rijden van 

wedstrijden. Daarbij kan dan 1 dag, week of meerdere weken een startverbod worden gegeven. 

Ook kan beslist worden dat eerst de uitslag van de spoedeisende hulp van een ziekenhuis 

afgewacht moet worden. Na die met toestemming verkregen uitslag eventueel via de rijder, kan 

nader beslist worden of door de wedstrijdarts of door de medische commissie.  

b. Een door een wedstrijdarts via de wedstrijdleider opgelegd startverbod betekent automatisch 

intrekking van de startlicentie vanaf dat moment.  

c. De rijder wordt via de Medische commissie schriftelijk van het startverbod en de termijn op de 

hoogte gesteld. Hij komt daarmee op een lijst van startverboden. 

d. Een startverbod met een beperkte duur vervalt automatisch ná de op het ongevalsformulier 

vermelde datum. 

e. Herkrijgen van geldigheid van de licentie op een eerdere datum. 

Zodra de rijder zich weer bekwaam acht, geeft hij dit door aan de Medische commissie op het  

MON bondsbureau middels het reeds door hem verkregen eigen verklaring geschiktheid na 

startverbod. De startlicentie herkrijgt zijn geldigheid na beoordeling (eventueel na onderzoek of 

informatie) door en goedkeuring van de Medische commissie. Deze stelt de rijder schriftelijk in 

kennis wanneer de startlicentie haar geldigheid terug zal krijgen.  

Ook kan de rijder zich met het ingevulde en ondertekende formulier melden bij de wedstrijdarts 

op het eerstvolgende evenement vóór aanvang van de trainingen en de eigen verklaring laten 

beoordelen en ondertekenen door de wedstrijdarts al dan niet na een onderzoek en bij 

goedkeuring meldt hij zich vervolgens bij de wedstrijdleider.   

f. De wedstrijdleider voegt de getekende eigen verklaring bij de ongevalsrapportages van die dag 

bij de wedstrijdpost, zodat de rijder van de lijst gehaald kan worden via de Medische commissie.  

g. Voorafgaand aan iedere wedstrijd controleert de wedstrijdleider of rijders die op de actuele 

startverbodenlijst voorkomen zich niet hebben ingeschreven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


