
Aanvragen Basis Sportlicentie van de KNMV voor trial. 

Beginnen met rustig te zitten, ontspannen en een bakkie koffie of iets anders en een positieve instelling dat 

je iets gaat leren op de computer. Een voordeel voor een succesvolle aanvraag. 

De enige manier om een trial-licentie te krijgen voor het jaar 2016 is het aanvragen van een Basis 

Sportlicentie via “Mijn KNMV”. Dat is jouw persoonlijke pagina op de KNMV website.  

Dus het hebben van die pagina is essentieel!!!  En het kan enkel via de computer. Ben je niet zo handig met 

zo’n onding vraag dan hulp.!.  Helaas dat moet, het kan niet anders. (maar het is ook ietsje goedkoper) 

Die persoonlijke pagina kun je altijd aanvragen/verkrijgen, maar voor de aanvraag van de licéntie is het 

volgende van belang: !!!!!! als je begint met de aanvraag, zorg dan: 

------- dat je een pasfoto hebt; DIGITAAL, dus in de computer!! Heb je die niet, neem zelf (of beter laat 

iemand anders die nemen) een foto van jou met een neutraal gezicht (jij dus niet de fotograaf) en recht van 

voren en een redelijk goede belichting. Dat is genoeg en stuur naar de computer). En ten tweede: 

------- dat je meteen met iDEAL kunt betalen. Dat mag ook iemand anders doen via zijn rekening. Is safe 

Wat je verder nodig hebt is de handleiding. Ja, zo moeilijk is het en zelfs de handleiding is te summier!  

Ga naar www.knmv.nl , klik ‘Motorsport’ , klik ‘Licentie aanvragen’ , en klik de ‘Handleiding’ 

Er zijn de volgende mogelijkheden om op persoonlijke Mijn KNMV-pagina te komen: 

A) Als je lid bent van de KNMV dan heb je al een Mijn KNMV pagina. Login in en vraag een Basis 

Sportlicentie aan. Ga verder met de handleiding bovenaan op pagina 4. 

 

B) Je had in 2015 of 2014 een trial-districtslicentie en je hebt je pasje nog. Dan heb je zeer waarschijnlijk al 

een persoonlijke pagina, die je echter nog nooit geactiveerd hebt. Als je een e-mail van de KNMV 

gekregen hebt, dan staat daar een link in naar ‘Aanvragen Basis licentie’ en dan “toegang aanvragen”. 

Als je dan je pasje nog hebt, geef dan je 6-cijferige relatienummer op met de andere gegevens. Klik op 

verzenden. 

MAAR dan moet je geduld hebben en opletten. Ten eerste kan de e-mail in je ‘SPAM’-box, of ‘JUNK 

MAIL’-box, of je ‘Ongewenste Mail’-box komen. Ten tweede kan het wel 10 minuten of zo duren 

voordat je een e-mail krijgt met daarin een link naar een pagina om een wachtwoord aan te maken. Als 

je op die link klikt kan het zijn dat je op de verkeerde pagina komt (kan ook weer even duren dus ga 

hierbij ontspannen koffie drinken). De goede pagina is die bovenaan op bladzijde 3 van de 

handleiding!!!!  Ga daar dan verder. 

 

C) Als je nog nooit een licentie gehad hebt, heb je ook geen persoonlijke pagina op Mijn KNMV. Ga naar 

www.knmv.nl , klik ‘Motorsport’ , klik ‘Licentie aanvragen’ , en klik ‘Direct aanvragen’. Dan moet je 

boven de map ‘Nieuw Lid/Licentie’ klikken. Ga dan verder met de handleiding bovenaan bladzijde 2. 

Ook hier: ben geduldig met de ontvangst van de e-mail: zie B !! 

 

Over de medische verklaring het volgende:  

!!! Let op, Alles wat je invult, doe je op persoonlijk titel, en niet op die van ons !!! 

Maak de aanvraag niet te gecompliceerd. De medische verklaring is om te kunnen bepalen wat je medische 

gesteldheid voor risico kan zijn bij het beoefenen van de sport. Als je medische gesteldheid in het recente 

verleden of nu een probleem kan zijn, meldt dat dan, denken wij. Voorkom problemen. Maar als het in een 

ver verleden ligt en je met werk of anders geen enkel probleem hebt laat dat dan achterwege. Dit geeft 



enkel een boel heen en weer waar niemand beter van wordt. 

!!! Let op, Alles wat je invult, doe je op persoonlijk titel, en niet op die van ons !!! 

Succes. 


