


 

Het allereerste begin, Zandvoort 1983. 



Democlubs  

• Eenhoornfederatie tot 1988 --------  

• SAM - racen 

• HMV – racedemo’s klassiekers tot b.j. 1965 en 
max. 500cc 

 

• CRT – racedemo’s, japanners en tot 1972 

• RMM – demo’s tot b.j. 1965  

 

• SAM – demo’s tot eind 1987 en tot 750cc 





Voorbeelden van 
evenementen, met 
posters 



 



 



 



 



 



 



 



 



 Snel hoef je niet te zijn om een 
trofee binnen te halen. 



 



 



 



 



 



 



 



• Klik op www.sammotorsport.nl op 
‘rijdersinformatie’ 

http://www.sammotorsport.nl/


 



 



 



 



 



Meedoen 

• Als club, MBR. Lichte eisen aan de motor 

• Vooral veiligheid 

• Individuele inschrijving in de klasse 50-125cc. 
Je moet voldoen aan de SAM-reglementen 

• Zie site SAM 

 



Wat is er nodig 
rijder 

• Een MON-racedemo-startbewijs of een MON 
dagverzekering/daglicentie. 

• Deelname in klasse 50cc klasse (50cc 
tweetakt/85cc viertakt) vanaf 16 jaar, geldig 
bromfietsrijbewijs AM of rijbewijs categorie A 
of B. 

 



Wat is er nodig 
motor 

• Machines met uitstraling en opbouw van 
historische sport- of wedstrijdmotor 

• Machines gebouwd vóór 31 december 1987 

• Machines in de klassen 50, 125, 250, 350, 500 
en 750 cc plus zijspannen 

• Geluidsniveau (soms) minder dan 104 dBa 



Wat is er nodig 
motor 

• Overgangsregeling Black Mamba Racing 

• Eén seizoen, 2014 

• Verlichting mag blijven zitten 

• Mits volledig afgeplakt 

• Richtingaanwijzers e.d. wel verwijderen 

• Nummerplaten weerszijden & front 

• Overleg altijd met SAM voordat je een 
machine gaat prepareren (foto, beschrijving) 

 

 

 



Wat is er nodig 
motor 

• Machines in de 'clubklasse', te bepalen door 
SAM 

• BMR: Soerendonk 17 augustus 2014 

 

 

 



 



Kosten 

• Donatie per kalenderjaar (jaarbijdrage)     25,00  

• M.O.N.-SAM-startbewijs                               75,00  

• Of M.O.N.-SAM-dagverzekering                  20,00  

• Inschrijfgeld per jaar voor SAM-
startbewijshouders                                      100,00  

• Inschrijfgeld per demo voor SAM-
startbewijshouders                                        20,00   

• Inschrijfgeld per demo voor niet-SAM-
startbewijshouders                                        30,00  

 



Transponders 

• Huur transponder bij SAM per demo € 15,00   

• Type transponder de oranje MX Flex en Classic 
Transponders. Per jaar v/a   € 52,00 

• Website: http://www.mylaps.com  

 



Toelatingsdagen 

• 15 februari en 19 april, vooravond eerste 
demo 

• Gele toelatingssticker 



Dank. Vragen? 
• Gijs van Hesteren, secretaris & P.R.  

• gijsvanhesteren@festinalente.nl 

• 06 5353 6162 

mailto:gijsvanhesteren@festinalente.nl

