9de SNELHEIDSWEDSTRIJD
CROIX EN TERNOIS (Frankrijk)
15 & 16 APRIL 2017
BIJZONDER REGLEMENT
FIM 191 / 44 & FIM 196 / 04
ERRATUM
1. De K.V. Ostend Motor Sport v.z.w. richt op zaterdag 15 & zondag 16 april 2017 een Internationale motorwedstrijd zuivere

snelheid & Classic Bike in te Croix-en-Ternois (Frankrijk). De trainingen en wedstrijden worden verreden volgens schema in
bijlage. Volgende categorieën zijn voorzien : Supersport Inter & Junior (BeNeCup), Superbike Inter & Junior (BeNeCup),
Belgian Twin Trophy, Yamaha R3 Cup, Zijspannen F1 & F2, Classic NK, Classic 500cc, Classic EVO & Camathias Cup
(Classic Zijspannen). De wedstrijden tellen mee voor de BeNeCup, het Belgisch Kampioenschap Snelheid, Yamaha R3 Cup,
het Belgisch Kampioenschap Classic Bike, Classic NK & Camathias Cup. De wedstrijden worden verreden volgens de
sportreglementen van de Fédération Internationale Motocycliste (FIM), de Belgische Motorrijders Bond (B.M.B.) en dit
Bijzonder Reglement. Door hun inschrijving binden de deelnemers zich aan deze reglementen.
2. De omloop heeft een lengte van 1.900 meter. De wedstrijden worden wijzerzin verreden. Elke manoeuvre dat aangeeft het

circuit in omgekeerde richting te gebruiken, zal worden bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de machine en de rijder.
3. Ter Info : Op vrijdag 14 april 2017 is er “vrij rijden” voorzien voor solo’s en Classic zijspannen tussen 9 & 18 uur.

Inschrijvingen gebeuren via K.V. Ostend Motor Sport vzw. Meer info op www.ostendmotorsport.be of in bijlage. (Let op:
Beperkt aantal plaatsen !!)
4. Uurtabel 15 & 16 april 2017 : Zie bijlage
5. Een officiële wagen zal tijdens de 1ste oefensessie gedurende 2 ronden voor de rijders rijden die op 1 lijn achter elkaar

achter deze officiële wagen rijden !!!
6. De startprocedure voor alle klassen is vermeld in B.M.B.-Reglement Snelheid 2017 & Classic Bike 2017. Deze planning is

vatbaar voor veranderingen in functie van het aantal ingeschreven deelnemers.
Maximaal aantal deelnemers op de omloop toegelaten tijdens de wedstrijd voor alle klassen bedraagt 28 rijders (18
zijspannen). Tijdens de trainingen worden er 34 rijders (22 zijspannen) toegelaten.
Maximaal aantal deelnemers op de omloop toegelaten tijdens de wedstrijd & trainingen voor Classic Bike bedraagt 35 en 24
voor de Camathias Cup (Classic Zijspannen).
7. De 3 (drie) best geplaatste rijders uit iedere reeks worden op het podium gehuldigd in 3 fases (zie tijdschema). Teneinde het

voorziene tijdschema vlekkeloos te laten verlopen, vragen we aan de rijders om hiermee rekening te willen houden.
8. Er is geen prijzenbarema voorzien.
9. Klachten : Elke klacht dient schriftelijk worden overhandigd aan de koersdirecteur, conform de regels bepaald door het

B.M.B.-reglement Snelheid & Classic Bike voor het seizoen 2017.
10. De manifestatie wordt beheerd volgens de Belgische nationale sportcode en onderhavig reglement. De piloten dienen dan ook

de voorschriften te kennen.
11. Startprocedure begint bij het bord “30 seconden” !!! Niemand wordt na de verkenningsronde toegelaten op de grid !!!
12. Na afvlaggen moeten de rijders een volledige ronde rijden en binnenrijden in de paddock.
13. De machines van de rijders moeten uitgerust zijn volgens B.M.B.-voorschriften “Baankoersen”. De bestuurders moeten een

helm dragen en in het leder uitgerust zijn, zowel tijdens de trainingen als tijdens de eigenlijke wedstrijden.
14. De Technische Controle vangt aan op vrijdag 14 april 2017 vanaf 19 uur tot 21 uur en op zaterdag 15 april 2017 vanaf

07.30 uur. De Technische Controle zal plaatsvinden in de laatste 2 boxen in de paddock.
Alle piloten en passagiers dienen hun motor en hun volledige rijdersuitrusting aan te bieden !
15. Bij aankomst te Croix-en-Ternois en vooraleer tot het rennerspark toegelaten te worden, is een controle voorzien voor de

deelnemende piloten en begeleidende personen. Men dient zich aan de “INFO” aan te bieden, waar men de nodige kentekens
en documenten zal kunnen in ontvangst nemen welke toegang verlenen aan piloot en medereizigers.
De "INFO" zal geopend zijn op vrijdag 14 april 2017 vanaf 19.00 uur tot 21.30 uur en op zaterdag 15 april 2017 vanaf
07.00 uur.
16. Organisatiecommissaris

Organisatiesecretaris
Koersdirecteur
Hoofd Technische Commissie
Verantwoordelijke FKPK
Tijdopname
Afgevaardigden KNMV

: Kurt Vanborm
: Julien Vanborm
: Stefan Alloing
: Hans Vanhumbeeck
: Robert Scheldeman
: Chronolux
: Leo Mennen
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17. De geluidsbeperking is vastgelegd is op 102 dB/A met een tolerantie van +3dB/A na de wedstrijd !!!
18. De wedstrijden zijn toegankelijk voor houders van een Nationale, Europese of Internationale licentie voor baanwedstrijden of

Classic in functie van hun categorie. De houders van een buitenlandse vergunning moeten in het bezit zijn van een toelating
van hun Nationale Federatie.
Voor de Classic Bike & Camathias Cup (Classic Zijspannen), dienen de niet-licentiehouders een “dagvergunning” te
bekomen. Een “dagvergunning” kan verkregen worden in de “INFO”.
19. Dringende telefonische mededelingen op de dag van de wedstrijd kunnen gebeuren via het nummer 0032-477-98.05.29

(KurtVanborm) of 0032-476-31.09.90 (Julien Vanborm).
20. Adres van het Circuit: Route Nationale 39, 62130 Croix en Ternois – GPS-coördinaten: N50°22’43”, E02°17’48”
21. Het gebruik van een transponder is verplicht. Uw transponder dient in perfecte conditie te zijn en volledig opgeladen. Het

nummer van uw transponder dient u op te geven bij aankomst in de ‘INFO”. Het is mogelijk om transponders te huren.
De huurprijs bedraagt 20 €.
De vergunning van de rijder (geen identiteitskaart) dient verplicht als waarborg afgegeven te worden !!!
22. Het paddockplan dient gerespecteerd te worden !!! (zie bijlage)
23. De piloot dient zich in te schrijven via het inschrijvingsformulier in bijlage voor 24 maart 2017. Elke inschrijving na deze

datum kan geweigerd worden. (B.M.B.-Reglement Snelheid 2017 – Art 03.01.2, B.M.B.-Reglement Classic Bike 2017 – Art
04.01.2)
De inschrijvingsprijs bedraagt :
Supersport Inter & Junior (BeNeCup), Superbike Inter & Junior (BeNeCup) en Zijspannen F1 & F2:
210 € per piloot per klasse
Classic NK, Classic 500, Classic EVO & Camathias Cup (Classic Zijspannen) -750cc & +750cc:
165 € per piloot per klasse
Deelnemers voor de Belgian Twin Trophy dienen zich in te schrijven via jacques.borremans@skynet.be
Deelnemers voor de Yamaha R3 Cup dienen zich in te schrijven via info@yamaha-r3-cup.nl

Namens de k.v. OSTEND MOTOR SPORT v.z.w.
Kurt VANBORM – Organisatiecommissaris
K.V. Ostend Motor Sport vzw
Sportvoorzitter
GSM : 0032-477-98.05.29
E-mail : kurt.vanborm@telenet.be

Julien VANBORM – Wedstrijdsecretaris
K.V. Ostend Motor Sport vzw
Voorzitter
GSM : 0032-476-31.09.90
E-mail : julien.vanborm@gmail.com

Inschrijvingsformulier – Formulaire d’engagement – Entry Form
9de Snelheidswedstrijd - 9ième Épreuve de Vitesse – 9th Motorrace Event
FIM 191/44 & FIM 196/04
Croix-en-Ternois (Fr) - 15 & 16 april/avril 2017
(in te vullen in drukletters – à remplir en majuscules – to be completed in capital letters)
Naam Piloot - Nom Pilote - Name Pilote : ……………………………………………………………………...
Nationaliteit - Nationalité - Nationality : ……………………………………………………………………….
Geboortedatum – Date de naissance – Date of birth : …………………………………………………………
VergunningsN° piloot - N° licence pilote – Licence N° pilot: ………………………………………………….
Naam Passagier - Nom Passager - Name passenger : …………………………………………………………
Nationaliteit - Nationalité - Nationality : ……………………………………………………………………….
VergunningsN° passagier - N° licence passager – Licence N° Passenger : …………………………………..
Adres - Adresse - Adress : ……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
E-Mail : ………………………......................................... @ ……….…………………………………………
Tel - GSM - Cellphone : …………………………………………………………………………………………
TransponderN°– N° transpondeur : …………………………………………………………………………….
Wenst deel te nemen aan de categorieën – Désire participer aux catégories – Wishes to participate at the next classe(s) :

210 € per piloot per klasse / 210 € par pilote par catégorie / 210 € for every pilote and each class:
Belgian Supersport Junior

startn° – n° de départ : …………

Supersport Inter

startn° – n° de départ : …………

Belgian Superbike Junior

startn° – n° de départ : …………

Superbike Inter

startn° – n° de départ : …………

Zijspannen/Sidecars F1

startn° – n° de départ : …………

Zijspannen/Sidecars F2

startn° – n° de départ : …………

165 € per piloot per klasse / 165 € par pilote par catégorie / 165 € for every pilote and each class :
Classic NK

startn° – n° de départ : …………

Classic 500cc

startn° – n° de départ : …………

Classic EVO

startn° – n° de départ : …………

Camathias Cup -750cc

startn° – n° de départ : …………

Camathias Cup +750cc

startn° – n° de départ : …………

en zal storten op - et versera sur le compte - and will pay to
KV Ostend Motor Sport vzw
IBAN: BE33 0688 9593 2746

BIC: GKCC BEBB

Het inschrijvingsformulier zenden naar / le formulair d’inscription envoyer à / Send the Entry Form to :

Kurt Vanborm - Laurierenhof 2 - 8200 Sint-Michiels – België
of/ou/or
kurt.vanborm@telenet.be
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Zaterdag - Samedi - Saturday 15-04-2017
Trainingen - Entraînements - Training
van / de
from

tot /à
till

Categorie-Catégorie

van / de
from

tot /à
till

Categorie-Catégorie

9:00

-

9:15

:

Classic 500 + Classic NK - Q1

13:40

-

13:55

:

Classic 500 + Classic NK - Q2

9:20

-

9:40

:

Yamaha R3 Cup - Q1

14:00

-

14:20

:

Yamaha R3 Cup - Q2

9:45

-

10:05

:

BeNeCup SSP & SBK - Groep 1

14:25

-

14:50

:

BeNeCup SSP & SBK - Groep A

10:10

-

10:30

:

BeNeCup SSP & SBK - Groep 2

14:55

-

15:20

:

BeNeCup SSP & SBK - Groep B

10:35

-

10:55

:

BeNeCup SSP & SBK - Groep 3

15:25

-

15:50

:

BeNeCup SSP & SBK - Groep C

11:00

-

11:20

:

Belgian Twin Trophy - Q1

15:55

-

16:15

:

Belgian Twin Trophy - Q2

11:25

-

11:40

:

Classic EVO - Q1

16:20

-

16:35

:

Classic EVO - Q2

11:45

-

12:05

:

Zijspannen/Sidecars F1 & F2 - Q1

16:40

-

17:00

:

Zijspannen/Sidecars F1 & F2 - Q2

12:10

-

12:25

:

Camathias Cup -750cc - Q1

12:30

-

12:45

:

Camathias Cup +750cc - Q1

Wedstrijden - Epreuves - Contests
Categorie-Catégorie

Gesloten Park
Parc Fermé

Start
Départ

Camathias Cup -750cc - Race 1

17:00

17:15

,,,,,

,,,,,12

Camathias Cup +750cc - Race 1

17:20

17:40

,,,,,

,,,,,12

Podium

Ronden - Tours - Rounds
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Zondag - Dimanche - Sunday 16-04-2017
Wedstrijden - Epreuves - Contests
Categorie-Catégorie

Gesloten Park
Parc Fermé

Start
Départ

Classic 500 + Classic NK - Race 1

8:45

9:00

,,,,,

,,,,,12

Yamaha R3 Cup - Race 1

9:05

9:20

,,,,,

,,,,,15

BeNeCup SSP & SBK - Troosting/Consolation Race 1

9:30

9:45

,,,,,

,,,,,15

BeNeCup Supersport - Race 1

9:55

10:10

,,,,,

,,,,,18

BeNeCup Superbike - Race 1

10:20

10:35

,,,,,

,,,,,18

Belgian Twin Trophy - Race 1

10:55

11:10

,,,,,

,,,,,15

Classic EVO - Race 1

11:20

11:35

,,,,,

,,,,,12

Zijspannen/Sidecars F1 & F2 - Race 1

11:40

11:55

,,,,,

,,,,,15

Ronden - Tours - Rounds

Trainingen - Entraînements - Training
van / de
from
12:20

tot /à
till
-

12:35

:

Categorie-Catégorie

van / de
from

Camathias Cup -750cc - Q2

12:40
Podium

tot /à
till
-

12:55

Categorie-Catégorie
:

Camathias Cup +750cc - Q2
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Zondag - Dimanche - Sunday 16-04-2017
Wedstrijden - Epreuves - Contests
Categorie-Catégorie

Gesloten Park
Parc Fermé

Start
Départ

Classic 500 + Classic NK - Race 2

13:45

14:00

,,,,,

,,,,,12

Yamaha R3 Cup - Race 2

14:05

14:20

,,,,,

,,,,,15

BeNeCup SSP & SBK - Troosting/Consolation Race 2

14:30

14:45

,,,,,

,,,,,15

BeNeCup Supersport - Race 2

14:55

15:10

,,,,,

,,,,,18

BeNeCup Superbike - Race 2

15:20

15:35

,,,,,

,,,,,18

Belgian Twin Trophy - Race 2

15:45

16:00

,,,,,

,,,,,15

Classic EVO - Race 2

15:10

16:25

,,,,,

,,,,,12

Zijspannen/Sidecars F1 & F2 - Race 2

16:30

16:45

,,,,,

,,,,,15

Camathias Cup -750cc - Race 2

16:55

17:10

,,,,,

,,,,,12

Camathias Cup +750cc - Race 2

17:15

17:30

,,,,,

,,,,,12

Podium

Ronden - Tours - Rounds

Motorraces Croix en Ternois – 14, 15 & 16 april/avril 2017
Plan Paddock

Technische Controle
Contrôle Technique
Technical Control

Paddock 3

INFO

Supersport Inter & Junior
Superbike Inter & Junior
Classic EVO

Paddock 1
Belgian Twin Trophy
Sidecars F1 & F2
Yamaha R3 Cup

Parking
Officials
Verboden Zone
Zone interdit
Forbidden Zone

Paddock 2
Camathias Cup – Sidecar Classic
Classic NK + Classic 500

Pistecommissarissen (FKPK)
Commissaires de Piste (CFCP)
Track Marshalls

Inkom
Entrée
Entrance

CIRCUITDAG
CROIX en TERNOIS - vrijdag 14 april 2017
Op vrijdag 14 april 2017 krijgen de motorrijders de gelegenheid om zich een hele dag uit te leven op bet circuit van
Croix en Ternois. Wilt U eens op een echt racecircuit rijden, uw rijtechniek bijschaven op een veilige manier ? Dan
raden wij U aan, onderstaand inschrijvingsformulier volledig in te vullen en ondertekend terug over te maken aan K.V.
Ostend Motor Sport vzw en dit zo spoedig mogelijk.
De prijs voor de circuitdag bedraagt 85 €.
Betalen doe je voor 24 maart 2017 door overschrijving op rekening:
BELFIUS Bank – IBAN: BE33 0688 9593 2746 – BIC: GKCC BEBB
van KV OMS vzw , Liefkemorsstraat 4 te 8400 Oostende
Met mededeling van naam (volledig) + OMS Circuitdag 14 april 2017
Je formulier stuur je op naar :
Kurt Vanborm – Laurierenhof 2 – 8200 Sint-Michiels of kurt.vanborm@telenet.be
Enkele praktische afspraken:


Briefing om 8.30 uur stipt voor iedere deelnemer.



Om 9.00 uur begint de eerste sessie



Het “Afstand van Verhaal” dient ondertekend te worden voor het begin van de circuitdag.

Daar bet aantal inschrijvingen beperkt is, behoudt de organisatie zich het recht om bij teveel inschrijvingen, de laatste
inschrijvingen te weigeren. Het inschrijvingsgeld kan in dat geval terugbetaald worden op het, door de kandidaat, opgegeven
rekeningnummer. Bij annulering van de deelnemer zelf, kan er enkel terugbetaald worden, indien deze annulering voor 31 maart
2017 gebeurd.

Tijdig inschrijven en betalen zijn uiterst belangrijk !!
INSCHRIJVINGSFORMULIER
Het inschrijvingsformulier dient volledig ingevuld en ondertekend toe te komen op bovenstaand adres.
U bent pas volledig in orde wanneer de betaling is gebeurd !
U krijgt dan van ons een bevestiging van inschrijving en betaling + tijdschema via e-mail.
Invullen in hoofdletters A.U.B.
Naam & Voornaam :………………………..…………………………..…………………………………………
Straat :………………………………………..… Nr……. . Woonplaats : ………….……… . Postnr………..…
Land : ………………………………………….. Telefoon of GSM : ……… / …………………………………
Geboortedatum : ………. / ………. / ……….

E-mail : ………………………………….…………………….

Naam & Voornaam Zijspanpassagier :…………………..………..……………………………………………...
Straat :………………………………………..… Nr……. . Woonplaats : ………….……… . Postnr………..…
Land : ………………………………………….. Telefoon of GSM : ……… / …………………………………
Geboortedatum : ………. / ………. / ……….

E-mail : ………………………………….…………………….

Motorfiets merk & type : ……………….……………………………………………………….. ………………….
Persoon te verwittigen bij ongeval : Naam…………………………….………Tel…………………………………
Gr 1

Superbike & Supersport

Gr 2

Belgian Twin Trophy & Classic Bike

Gr 3

Yamaha R3 & Classic Bike

Gr 4

Classic Sidecars -750cc & +750cc

2e deel onderaan ook invullen en dagtekenen aub !!!
AFSTAND VAN VERHAAL :
Ik ondertekende, verklaar hierbij uit eigen initiatief deel te nemen aan de hierboven vermelde circuitdag.
Ik verklaar hiervoor afstand te doen voor mijzelf; mijn rechthebbenden, mijn erfgenamen, mijn nabestaanden (ouders, echtgeno(o)t(e), kinderen) en onze
verzekeraars van elk verhaal tegenover.
1.
de eigenaar(s) en circuit uitbater(s) van de omloop;
2.
de inrichter(s) van bovenvermeld evenement;
3.
de andere deelnemers, de eigenaars van de deelnemende voertuigen en de andere gebruikers van de omloop;
4.
de aangestelde, vrijwillige helpers en opdracht gelastigden van personen of organismen vermeld hiervoor in punt 1,2 en 3;
5.
de verzekeraars van de personen organismen vermeld in de punten 1,2,3 en 4;
Er wordt afstand gedaan van elk verhaal op grond van artikel 1382 tot en met 1386 bis van het Burgerlijk Wetboek, en voor elke schade, zowel materiele als morele
schade.
Ik verklaar eveneens kennis genomen te hebben van de het “Algemeen Reglement” van de organisatie en verbind mij deze zonder enig voorbehoud na te leven.
ALGEMEEN REGLEMENT
ART 1.

DEFINITIE
“Circuitdag” Ostend Motor Sport op 14 april 2017 is een vriendschappelijke bijeenkomst van motorrijders op het circuit van Croix en Ternois.

ART 2.

ORGANISATIE
De organisatie is in handen van "k.v. Ostend Motor Sport v.z.w."
Iedere deelnemer en bezoeker verplichten er zich toe alle richtlijnen van de organisatie na te leven Dit zowel in de paddock als op het circuit.

ART 3.

TOEGELATEN VOERTUIGEN:
Alle motorfietsen dienen in goede technische staat verkeren, meerbepaald goede banden, goede remmen, geen olielekken. Achteruitkijkspiegels moeten
gedemonteerd of naar binnen geklapt worden. Koplampen moeten verwijderd of afgeplakt worden. De rem- en koppelingshendel mogen niet beschadigd
of krom staan. Uitlenen van de motorfiets aan niet ingeschreven piloten is ten strengste verboden.

ART 4.

RIJDERS
De rijders moeten in het bezit zijn van een geldig motorrijbewijs. Eventuele uitzonderingen worden bepaald door de organisatie. Op de omloop mogen
geen passagiers worden meegenomen

ART 5

UITRUSTING
Laarzen, Handschoenen en lederen uitrusting of andere veiligheidskledij zijn verplicht. Een rugbeschermer wordt ten zeerste aangeraden.
Iedere deelnemer moet steeds op een veilige wijze gekleed zijn het gehele lichaam moet daarbij bedekt zijn met een niet ontvlambare kledij.

ART 6.

GEDRAGSCODE
De voorziene sessies zijn enkel vrije trainingen. Elke notie van competitie is formeel uitgesloten, alle rijders horen in deze geest te rijden. Men mag geen
andere rijders hinderen
De signalisatie van de baancommissarissen dient steeds gerespecteerd te worden.
Elke deelnemer die door de organisatie als gevaarlijk bestempeld wordt zal onmiddellijk en zonder voorafgaandelijke verwittiging uitgesloten worden
van verdere deelname. Hiertegen is geen verhaal mogelijk.
Geen enkel organisatievoertuig (depannagewagen, ziekenwagen...) mag ingehaald worden zolang het zich op de omloop bevindt.
De organisatie heeft het recht om deelnemers van groep te wisselen indien dit nodig blijkt.
De motorfiets en rijder zullen door middel van een zelfklever en polsband gemarkeerd worden. Dit dient als toegangsbewijs.

ART 7.

TOEGANG TOT DE PITSTRAAT
In de pitstraat worden enkel de deelnemers toegelaten die zich opstellen voor de eerstvolgende sessie. Toeschouwers hebben toegang tot de pitzone mits
toelating van de inrichter. De snelheid in de pitstraat is maximum 60 km/h. Inbreuk hierop kan uitsluiting van de piloot tot gevolg hebben.

ART 8.

PADDOCK
De snelheid in de paddock is beperkt tot 10 km/h (Stapvoets). Inbreuk hierop kan uitsluiting van de piloot tot gevolg hebben.

ART 9.

BESCHADIGING - DIEFSTAL
De organisatie kan onder geen enkel beding verantwoordelijk gesteld worden voor beschadigde of gestolen goederen. Alle schade aan de infrastructuur
op en rond het circuit zal aan de veroorzaker gefactureerd worden.

ART 10. LAATTIJDIGE AANMELDING
Wie zich laattijdig aanmeldt en de briefing mist (kan) zijn / haar recht op deelname verliezen.
ART 11. ANNULATIE
Na 31 maart 2017 kan er omwille van administratieve redenen geen annulering meer worden doorgevoerd. Weersomstandigheden kunnen niet
aangevoerd worden als reden voor annulering
Kandidaten die wegens volboeking dienen geweigerd te worden, zullen integraal hun inschrijvingsgeld worden terugbetaald door overschrijving op het
door hen opgegeven rekeningnummer
ART 12. ALCOHOL – VERDOVENDE MIDDELEN
De deelnemer verbindt er zich uitdrukkelijk toe geen alcoholhoudende drank of verdovende middelen te verbruiken tot na zijn / haar laatste sessie.
Inbreuk hierop kan uitsluiting van de piloot tot gevolg hebben.
ART 13. OVERMACHT
Bij tijdelijke of definitieve afgelasting van het evenement door overmacht kan de organisatie niet aansprakelijk gesteld worden. Men kan geen gehele
noch gedeeltelijke terugbetaling vorderen van de organisatie.

NAAM PILOOT : ……………………………………………………………………...

HANDTEKENING *:……………………………………………………

NAAM PASSAGIER : …………………………………………………………………

HANDTEKENING *:……………………………………………………

DATUM
* Vooraf gegaan door :

: …….... / ………. / 2017

eigenhandig geschreven vermelding "Gelezen en goedgekeurd" + handtekening.

