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                 District Noord 
 
 
VOORWOORD 
 
 
In 2012 mag de KNMV zich opnieuw verheugen in een groei van het ledental en daaraan draagt 
het District Noord opnieuw een steentje bij met een aanwas van 374 leden naar een ledental 
van 5.771 per ultimo 2012. Dat betekent dat ruim 10% van de KNMV leden in de drie 
noordelijke provincies woont. 
Ook treden in 2012 in ons district een vijftal clubs tot de KNMV toe. De Enduro Club Drenthe, 
de Stichting Speedway Veenoord, de Stichting Langbaan Groningen, de Stichting Youngtimer 
Racing en het Kartcircuit Pottendijk. 
 
In het bestuur worden een aantal begin 2012 geformuleerde actiepunten m.b.t. het KNMV 
beleidsplan besproken en, waar mogelijk, tot uitvoering gebracht. 
 
De DLV in Noord op 12 april wordt goed bezocht. In deze vergadering wordt afscheid als 
bestuurslid genomen van Jan Witteveen. Voor de breedtesport blijft hij echter behouden. Als 
zijn opvolger treedt Gerrit Waterlander tot het bestuur toe. Die heeft al een prima staat van 
dienst in de DMX opgebouwd. 
De presentatie door Peter Oosterbaan, directeur van het TT Circuit, geeft deze DLV een extra 
dimensie.  
De wisselprijs Toer en Verkeer wordt tijdens de DLV uitgereikt aan de MTC Veendam en 
Omstreken. 
 
Onze toercommissarissen zetten zich volop in voor het recreatief motorrijden en organiseren 
voor de derde keer een eigen toerrit. Bij deze 3e KNMV Noord Drieprovinciëntoer op 27 mei 
neemt het aantal deelnemers opnieuw toe. De 4e editie van dit evenement staat gepland voor 
26 mei 2013. 
Ons district is in voorgaande jaren al actief geweest bij de Landelijke Motordagen op het TT 
Circuit, maar in 2012 wordt daarbij voor het eerst een geheel eigen KNMV Noord Toersessie 
georganiseerd met 40 deelnemers. Gezien het succes krijgt dat in 2013 een vervolg. 
Bij de Toerkalendervergadering, tevens DOT, in september presenteren de toercommissarissen 
een nieuw initiatief voor 2013: samenwerking met motorzaken die een toerrit organiseren. 
Zowel door de clubs als door de motorzaken wordt dit goed ontvangen en het geheel wordt 
nader uitgewerkt.    
 
De breedtesport in Noord floreert uitstekend: de DMX kent 11 wedstrijden met 234 rijders als 
hoogste deelnemersaantal. Aan de handhaving van het maximale geluidsvolume wordt de 
nodige aandacht besteed. 
De baansport moet het helaas zonder het Baansportcentrum Steenbergerveld bij Roden doen. 
De gerezen problemen zijn voor de gemeente Noordenveld reden om het centrum te sluiten 
totdat er een oplossing voor de problematiek is gevonden. Hopelijk komt die er in de loop van 
2013. 
Een verschil van inzicht tussen de aan de MC gelieerde SMA en de KNMV leidt er toe dat de 
SMA alleen nog bij de Jubileumraces van de MC Assen actief is en verder in 2012 niet meer 
fungeert als organisator van ONK’s. Met organisatoren buiten ons district vinden de races wel 
doorgang. 
Een wildcross incident in Drenthe zorgt voor negatieve publiciteit. De daders beseffen helaas 
niet dat ze daarmee de motorsport een slechte dienst bewijzen. 
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Twee clubs binnen ons district vieren een jubileum. De MC Assen & Omstreken viert haar 90-
jarig bestaan met een feestavond en jubileumraces en de MC Hoogeveen is 40 jaar actief op 
toergebied. 
 
De in mei aangenomen nieuwe KNMV statuten leiden in september tot een bespreking tussen 
het bondbestuur en het bestuur van Noord. Hierin komt ook het KNMV Meerjarenplan aan de 
orde. 
 
Tijdens de ALV op 8 december wordt de nieuwe Ledenraad geïnstalleerd. Van de zittende 
leden vanuit Noord stelt alleen Jan Pol zich herverkiesbaar. Hij wordt gekozen, naast de nieuwe 
leden Egbert Bergsma, Ben Blekkink en Jacco de Winter. Vanuit de clubs wordt Alie Bergsma 
(FMC) gekozen. In totaal hebben daarmee 5 leden, woonachtig in het District Noord, zitting in 
de Ledenraad. 
 
Het bestuur van het District Noord zal vanaf de DLV in 2013 anders van samenstelling worden, 
maar dat doet niets af aan ons vertrouwen in een ook in de toekomst actief functioneren ten 
gunste van de leden, clubs en activiteiten in ons district. 
 

 Rein Hof 
Voorzitter   

 
 
LEDEN 
 
Het aantal leden in het District Noord is in het verslagjaar gegroeid met 374 van 5.397 naar 
5.771 per 31 december 2012. Dat betekent een toename van 6,93% ten opzichte van het 
voorgaande jaar. De groei is daarmee iets afgevlakt vergeleken met de stijging van 9,58% in 
2011  
Wel ligt de groei in Noord in 2012 iets lager dan de landelijke aanwas van het ledental van de 
KNMV, want het groeipercentage van het ledental van de KNMV als geheel komt in 2012 uit op 
7,36%, vergeleken met 8,67% in 2011. In absolute aantallen is het totaal aantal leden 
toegenomen met  3.865 leden van 52.511 per eind 2011 tot 56.376 per ultimo 2012.  
Ook landelijk gezien is de groei van het ledental in 2012 iets afgevlakt, maar laat nog altijd een 
mooi groeipercentage zien, vergeleken met de jaren voor 2011. 
 
Van het totaal aantal KNMV leden is dus ruim 10% woonachtig in ons district. 
Wel ligt het aantal leden per 1.000 inwoners in het District Noord wat hoger dan in de andere 
districten. Mogelijk is daarbij ook een link te leggen naar het aantal motorfietsen per 1.000 
inwoners. De provincie Drenthe scoort daarin landelijk het hoogst. 
 
Uiteraard heeft ook in 2013 een verdere aanwas van het ledental in ons district de aandacht 
van het bestuur van KNMV District Noord en door middel van verschillende te ontplooien PR 
activiteiten, deels in samenwerking met het bondsbureau, hopen we een verdere groei te 
kunnen bewerkstelligen.  
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BESTUUR 
 
In de Districtsledenvergadering op 12 april 2012 te Assen  wordt het aftredende en herkiesbare 
bestuurslid Harm Huitema (toercommissaris) herkozen voor een termijn van 3 jaar.  
Het eveneens aftredende bestuurslid Jan Witteveen (DMX/breedtesport) stelt zich na een 
zittingsperiode van 12 jaar niet herkiesbaar en in zijn plaats wordt Gerrit Waterlander gekozen, 
eveneens voor een termijn van 3 jaar. 
Het bestuur bestaat het gehele jaar 2012 uit acht leden en kent vanaf de DLV op 12 april 2012 
de volgende samenstelling: 
 
Naam Woonplaats Functie c.q. taken Aftredend in 
              
Rein HOF Dokkum Voorzitter   2013   
              
Ina BENTHEM-KOSTER Westerbork Vice-voorzitter + ROM    2014  
              
Egbert BRAAKMAN Assen Secretaris/penningmeester     2014  
              
Jan WEGMAN Roden Sportcommissaris   2013    
              
Gerrit WATERLANDER Ouwsterhaule DMX / Breedtesport     2015 
           
Harm HUITEMA Gorredijk Toercommissaris 2012   2015 
              
Renze VAN NOORD Sint Annaparochie Toercommissaris    2014   
              
Gerard VAN OS Roden Toercommissaris / Verkeer   2013    
 
Buiten de Districtsledenvergadering op 12 april  komt het bestuur in 2012 zes keer in 
vergadering bijeen.  
Diverse onderwerpen passeren daarbij de revue, zowel op het gebied van sport, toer en 
verkeer, alsmede knelpunten op het gebied van vergunningen voor accommodaties.  
Daarnaast zijn één of meer bestuursleden betrokken bij bijeenkomsten met clubs en overleg 
met instanties en overheden. Ook heeft het bestuur een bijeenkomst met een delegatie van 
bondsbestuur en bondsbureau. 
Het initiatief van de toercommissarissen in 2010 voor een eigen toertocht wordt voortgezet met 
de 3e KNMV Noord Drieprovinciën Toer op zondag 27 mei 2012. 
        
 
DISTRICTSLEDENVERGADERING 
 
De Districtsledenvergadering op 12 april in Assen wordt bijgewoond door 57 leden en 1 gast, 
waaronder 56 stemgerechtigde leden. Daaronder de 8 districtsbestuursleden en 2 leden van de 
Ledenraad vanuit het District Noord.  
Het DB en het bondsbureau wordt in deze vergadering vertegenwoordigd door KNMV directeur 
Patrice Assendelft.  
Voor de bestuursverkiezing hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. Harm Huitema wordt 
bij acclamatie herkozen en Jan Witteveen neemt na een periode van 12 jaar afscheid. In zijn 
plaats wordt Gerrit Waterlander bij acclamatie gekozen. 
Patrice Assendelft licht het KNMV Jaarverslag 2011 toe en meerdere punten die de aandacht 
van de KNMV hebben passeren de revue.  
Circuitdirecteur  Peter Oosterbaan verzorgt een presentatie over de op 19 april 2012 te openen 
TT Junior Track bij het TT Circuit Assen. 
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LEDENRAAD 
 
De Ledenraad komt in 2012 twee keer bijeen in een Algemene Ledenvergadering. Beide keren 
in het Sportcentrum Papendal en wel op 14 mei en 8 december. 
Op 14 mei worden de nieuwe statuten aangenomen en dat betekent ook een nieuwe structuur 
voor de Ledenraad, met nu 30 plaatsen te kiezen door leden en 10 plaatsen te kiezen door 
clubs. Op grond daarvan treden in de ALV op 8 december alle zittende leden af en worden de 
nieuw gekozen leden geïnstalleerd. In Noord stellen de zittende leden Romke Lemstra, Erik 
Vissering en Henri Wolters zich niet herkiesbaar. Het zittende lid Jan Pol doet dat wel en wordt 
in de nieuwe ledenraad gekozen, samen met Egbert Bergsma, Ben Blekkink en Jacco de 
Winter. Daarnaast Alie Bergsma (FMC) namens de clubs. 
Het District Noord heeft, gezien het ledental, recht op 3 van de 30  plaatsen in de Ledenraad. 
Dat dit er 4 zijn geworden is het gevolg van te weinig kandidaten in de overige districten. Ook is 
het aantal leden namens clubs met 6 van de 10 plaatsen nog niet volledig. Ook voor clubs in 
Noord biedt dat nog de mogelijkheid om een kandidaat te stellen voor de komende verkiezing in 
het voorjaar van 2013. 
De volgende leden, woonachtig in het District Noord, hebben vanaf 8 december 2012 zitting in 
de Ledenraad. 
 

Naam Woonplaats Gekozen in Aftredend in 
        
Egbert BERGSMA Stiens Dec. 2012 2016 
        
Ben BLEKKINK Smilde Dec. 2012 2016 
        
Jan POL Ruinen Dec. 2012 2016 
        
Jacco DE WINTER Uithuizen Dec. 2012 2016 
    
Alie BERGSMA Stiens Dec. 2012 2016 

 
         
 
KNMV CLUBS 
 
Het aantal KNMV clubs in het District Noord is met 5 toegenomen van 51 per eind 2011 tot 56 
per ultimo 2012. In Friesland gaat het om de Stichting Yountimer Racing en in de provincie 
Groningen betreft het de Stichting Langbaan Groningen. In Drenthe treden 3 clubs toe: de 
Enduro Club Drenthe, de Stichting Speedway Veenoord en het Kartcircuit Pottendijk.  
De verdeling per 31 december 2012 is als volgt:  
11 clubs in Friesland, 20 clubs in de provincie Groningen en 25 clubs in Drenthe. 
 
Van deze 56 clubs staan er 8 als toerclub geregistreerd, 9 als sport- en toerclub en 39 als 
sportclub. Het accent van de meeste aangesloten clubs ligt dus op het organiseren van 
motorsportevenementen. Praktisch alle takken van motorsport komen daarbij aan bod, van 
clubevenementen tot en met EK (FIM Europe) en WK (FIM) evenementen. Omdat baansport 
zich in Nederland in hoofdzaak in ons district afspeelt, zijn de clubs in deze discipline in het 
totaal van sportclubs ruim vertegenwoordigd. 
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JUBILARISSEN 
 
In 2012 kent het District Noord in totaal 36 jubilarissen. Daarvan zijn er 17 tijdens de  
Districtsledenvergadering op 12 april in Assen aanwezig. 
De verdeling is als volgt: 
 

- 25 jaar KNMV lid: 21, waarvan 10 aanwezig 
- 40 jaar KNMV lid: 13, waarvan   6 aanwezig 
- 50 jaar KNMV lid:   1, waarvan   1 aanwezig 
- 60 jaar KNMV lid:   1, doch Klaas Posthumus moet helaas verstek laten gaan 

 
Behalve met hun speld gaan de aanwezige jubilarissen met een boeket bloemen naar huis. 
De 19 niet aanwezige jubilarissen hebben hun speld thuisgestuurd gekregen. De inmiddels 
79-jarige Klaas Posthumus uit het Drentse Zuidwolde bovendien met een persoonlijke brief. 
 
 
CONTACTEN MET INSTANTIES 
 
Naast contacten met leden en clubs onderhoudt het bestuur ook de nodige contacten met al 
dan niet overheidsorganisaties op velerlei gebieden, waarin de KNMV belangen heeft, c.q. als 
belangenbehartiger van haar leden en clubs fungeert. Het gaat hier met name om instanties die 
op het terrein van sport in het algemeen, milieu, recreatie en verkeersveiligheid actief zijn. In dat 
kader mogen zeker vergunningverlenende instanties niet vergeten worden. 
 
 
FINANCIËN 
 
Per saldo is het District Noord in 2012 op een bedrag van € 103,61 na binnen de door “Arnhem” 
goedgekeurde begroting gebleven maar de exploitatierekening laat toch een negatief resultaat 
van € 1.503,61 zien. Dat is veroorzaakt omdat door het bondsbureau lagere bijdragen zijn 
toegekend teneinde het eigen vermogen per 31 december 2012 meer in lijn te brengen met de 
norm van € 4.000. Per saldo scheelt dat € 1.400 met het totaal aan kosten in de begroting. 
Het eigen vermogen is afgenomen met het exploitatieresultaat en bedraagt per 31 december 
2012  € 4. 013,72 en is daarmee praktisch gelijk aan de gestelde norm. 
De post ‘Projectkosten’ is iets hoger uitgevallen dan begroot. Dit is mede veroorzaakt vanwege 
voorbereidingskosten voor het boekje “Toerkalender 2013”, een nieuw initiatief waar eerst in 
2013 opbrengsten tegenover staan. 
 
Bij de op 1 oktober 2012 ingediende begroting 2013 kunnen de uiteindelijke uitkomsten 2012 
nog niet mede als basis dienen. Vandaar dat deze begroting slechts mede gebaseerd is op de 
werkelijke cijfers 2011 en de begroting 2012.  
Als bijdragen in de begroting 2013 zijn van “Arnhem” bedragen gevraagd die exact gelijk zijn 
aan de opgevoerde kosten minus de rentepost. Ergo een sluitende begroting 2013, die op 5 
oktober 2012 is goedgekeurd door het bondsbureau, met de aantekening dat de toe te kennen 
bijdragen mede afhankelijk zijn van het eigen vermogen (algemene reserve) per 31 december 
2012. 
De jaarrekening 2012, bestaande uit balans en exploitatierekening, en de begroting 2013 zijn 
achterin dit jaarverslag opgenomen.  
 

Egbert Braakman 
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RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEU 
 
Ruimtelijke ordening is een belangrijk onderdeel binnen de motor sport. Vele clubs zullen dat 
weten en merken, want daar waar accommodaties zijn, zijn ook vergunningen nodig. 
De meeste clubs in onze regio hebben het goed voor elkaar, maar om dat ook voor de toekomst 
te waarborgen dienen clubs alert te zijn op de regelgeving. Vooral als het om aanpassingen van 
die regelgeving door de overheid gaat.  
Zo nodig staan zowel het bondsbureau als het districtsbestuur clubs graag bij in een 
vergunningentraject. Wel willen we benadrukken dat het zaak is zo’n traject in een zo vroeg 
mogelijk stadium op te starten. Het hebben van een vergunning is een goede zaak, maar het 
behouden daarvan nog beter. Tenslotte willen we onze motorsportaccommodaties in het District 
Noord graag behouden en de KNMV als geheel uiteraard in geheel Nederland. 
 
In 2011 is er een verandering gekomen in het toegestane aantal decibels geluid, de motoren 
mogen maximaal 94 dBa produceren zowel in de training als in de wedstrijd. Samen met clubs 
en rijders is er hard aan gewerkt om hier aan te kunnen voldoen. De overgangstijd die nodig 
was om daar aan te voldoen, is goed gebruikt en nu worden de normen overal gehanteerd. 
Soms met wat “gesputter“ van rijders en ouders. Het is geen kwestie van rijders pesten, maar 
door handhaving worden de circuits behouden. Voldoet men niet aan de gestelde normen en de 
clubs en officials negeren dit, dan staat de vergunning van een circuit op het spel. 
 
Over wild crossen  wordt ook in 2012 opnieuw bericht in de media. Een wildcrosser is niet 
hetzelfde als een motocrosser, maar aan die nuance wordt vaak voorbijgegaan in de 
berichtgeving. 
Wat ik nogmaals onder een ieders aandacht wil brengen is, dat het de motorsport in het 
algemeen schaadt, temeer omdat er ook aandacht aan geschonken wordt in de media. 
Daarom wil ik alle motorrijders toch vragen om zo te rijden, dat niemand zich daaraan hoeft te 
storen. Wetende dat de meeste rijders daar wel begrip voor hebben, is het juist een kleine 
groep die het voor de  hele motorwereld verpest door onverantwoordelijk daarmee om te gaan. 
Zeker in het weekend wil een ieder op zijn of haar manier genieten. Houdt dan ook rekening 
met elkaar. 
 
We hopen dat er in 2013 weer veel mooie wedstrijden kunnen worden gereden. De circuits zijn 
er samen met al hun vrijwilligers klaar voor. Dank aan een ieder die zich daarvoor inzet, want 
zonder al die vrijwilligers kunnen we niet genieten van onze sport. 
 

Ina Benthem-Koster 
 
 
          
SPORT 
 
De motorsport op nationaal en internationaal niveau wordt gecoördineerd via het bondsbureau 
in Arnhem. In het kader van dit verslag verwijzen we dan ook naar het KNMV Jaarverslag 2012 
voor de vele sportactiviteiten in de diverse motorsportdisciplines. 
Toch menen we, waar het evenementen in ons district en rijders uit ons district betreft, in het 
kort daarover iets te moeten vermelden. Met name waar het EK- en WK wedstrijden betreft.  
De DMX is een districtsaangelegenheid en daarover meer onder Breedtesport. 
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Baansport 
 
Tijdens de Kampioenshuldiging, begin januari, valt de Baansport Trofee ten deel aan de MFAC 
Loppersum. 
De verhouding tussen beheerder SERMS en een gebruiker van het Baansportcentrum 
Steenbergerveld in Nieuw-Roden escaleert ondanks bemiddeling door de KNMV en is reden 
voor de gemeente Noordenveld het centrum te sluiten totdat een acceptabele oplossing is 
gevonden. Intussen buigt zich een speciaal gevormde commissie over de problematiek. 
Hopelijk komt er een oplossing in de loop van 2013 want het centrum wordt node gemist. 
 
IJsraces 
Het baansportseizoen 2012 begint al vroeg met ijsraces op natuurijs, georganiseerd in 
Stadskanaal en Eext door de Stichting SNEL. 
In Assen wordt op 10 maart een EK semifinale ijsrace gehouden en de dag daarop een EK 
finale. Sven Holstein wint de semifinale en René Stellingwerf wordt 7e in de finale. 
Een week later is het de beurt aan 2 WK finales in het Asser ijsstadion. Daarin eindigt René 
Stellingwerf beide dagen als 15e.In de WK eindstand wordt hij 13e met 24 punten. 
De WK Teamfinale in Togliatti levert Nederland met de rijders Stellingwerf, Schukken en 
Reitsma een 7e plaats op. 
Oud-ijsracer Tjitte Bootsma overlijdt op 6 november aan de gevolgen van een slopende ziekte. 
 
Grasbaan 
Begin juni eindigt Romano Hummel als 2e in het WK grasbaan jeugd in het Duitse Vechta. 
Op 14 juli organiseert de MFAC Loppersum een EK semifinale grasbaan voor zijspannen 
Op 18 augustus wordt de EK grasbaan finale in Eenrum gehouden. Dirk Fabriek wordt 2e, 
gevolgd door Jannick de Jong als 3e. 
EK Brons is er aan het eind van het seizoen voor Jannick de Jong in het Grasbaan Solo. 
 
WK Langbaan 
Begin juni wordt Jannick de Jong in Finland 6e in de eerste wedstrijd van de WK Langbaan 
cyclus. 
Bij het WK Langbaan voor landenteams, eind juni in Frankrijk, eindigt Nederland met de rijders 
Mark Stiekema, Theo Pijper en Jannick de Jong op een 4e plaats. 
Op zaterdagavond 7 juli wordt een ronde voor het WK Langbaan op het Stadspark Groningen 
gehouden. Met een 3e plaats voor Theo Pijper betekent dat een huldiging op het podium.  
 
Speedway 
Op 19 mei wordt in Bliham een kwalificatieronde voor het WK speedway jeugd onder 21 
gehouden en Jeffrey Woortman eindigt daarin als 12e. 
De Stichting Baansport Blijham organiseert vervolgens op 9 september de EK finale 125cc 
specials. Als gevolg van pech komt Romano Hummel niet verder dan een 6e plaats. 
Aan het einde van het seizoen valt Romano Hummel het WK Zilver 125 cc Special Youth Cup 
ten deel. 
 
Enduro 
 
In de week van 24 september neemt Lucas Dolfing met succes deel aan de Internationale 
Zesdaagse nabij de Sachsenring. In de totaalstand wordt hij 87e en de 24e plaats in zijn klasse 
levert hem een gouden medaille op. 
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Wegraces 
 
Het TT Circuit Assen organiseert op 20 t/m 22 april voor de 21e keer een ronde voor het WK 
Superbike. 
De 82e Dutch TT, officieel de Iveco TT Assen, wordt op zaterdag 30 juni verreden.  
In de Moto3 eindigt Nederlands enige vaste GP-rijder, Jasper Iwema uit Hooghalen, als 24e. 
Hij sluit het seizoen 2012 af als 26e met 9 WK punten. In 2013 komt hij uit voor het team RW 
Racing van Roelof Waninge uit Dwingeloo. 
 
In het WK Zijspannen scoort het duo Bennie Streuer en Kees Endeveld 54 punten en wordt 
daarmee 10e  in de eindstand 2012.   
 
Op 19 april, voorafgaande aan het WK Superbike, wordt de TT Junior Track officieel in gebruik 
genomen.  Een aanwinst voor de Nederlandse wegracesport  en uitermate geschikt voor het 
kweken van toekomstig talent. 
 
De Stichting Motorwegraces Assen komt in het voorjaar 2012 niet tot overeenstemming met de 
KNMV met als gevolg dat de SMA geen ONK wegraces meer organiseert. De organisatie van 
die races op het TT Circuit wordt overgenomen door respectievelijk de Hamove en de Ducati 
Club Nederland. 
 

Jan Wegman 
 
BREEDTESPORT 
 
DMX in het District Noord 
 
Het DMX gebeuren in ons district voorziet onbetwist in een grote behoefte, gezien het grote 
aantal deelnemers. In 2012 totaal 440 rijders met een districtslicentie, verdeeld over 9 klassen. 
De volgende 11 wedstrijden zijn in het afgelopen jaar 2012 verreden op 9 verschillende circuits:  
 
 Datum  Circuit  Deeln.  Datum   Circuit  Deeln. 

- 13 mei Emmen   226  - 29 juli  Makkinga   234 
-   3 juni Veendam   184  -   9 september Marum    198 
- 17 juni Joure    172  - 15 september Houtigehage   142 
- 23 juni Vledderveen   145  - 22 september Vledderveen   139 
-   1 juli Delfzijl    171  - 30 september Veendam   125 
-   8 juli Westerbork   143 

 
Voor de kleinste klasse, de 50 cc, zijn in 2012 geen aparte wedstrijden meer georganiseerd 
vanwege het zeer geringe aantal deelnemers in deze klasse. De klasse is nu  in het reguliere 
programma van de DMX opgenomen en rijdt samen met de 65 cc klasse. 
 
Niet gelukkig zijn rijders en clubs met het in 2011 door de Motocross Commissie genomen 
besluit om ingaande 2012 de Landelijke DMX Finale  af te schaffen.  
 
De DMX Stuurgroep Noord betrekt de organisatoren nauw bij het hele gebeuren, waarbij elke 
club in de stuurgroep is vertegenwoordigd. De geluidsproblematiek blijft een punt van aandacht, 
mede omdat enkele circuits moeite hebben om de juiste vergunningen te verkrijgen of te 
behouden. Handhaving op het punt van geluid heeft ook in 2012 tot sancties geleid. 
Het DB van de Stuurgroep Noord wordt gevormd door Jan Witteveen (voorzitter), Elise Vis, 
Lummie Akkermans en Gerrit Waterlander. Laatstgenoemde fungeert als coördinator. 
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Eindstanden DMX Noord 2012 
 
Klasse  Deeln. Kampioen  2e plaats  3e plaats 
- 50 cc       8 Chris Andreas  Kay Timmerman Mitchel Arendsz 
- 65 cc  kl.w.    10 Femke Heidstra Stan Wessels  Eesley Harms 
- 65 cc  gr.w.     23 Dylan Kroon  Tim Jansma  Ricardo van der Veer 
- 85 cc  kl.w.     16 Sjoerd Heidstra Twan Tuik  Bjorn Koning 
- 85 cc  gr.w.    32 Marcel Conijn  Damon Koning Ayrton van Meerveld 
- MX 2  2-takt    78 Corné Roffel  Jorie Seubers  Jelmer Waterlander 
- MX 2  4-takt  126 Brian List  Wesley Schepers Kevin Schepers 
- MX 1/3   96 Jos Setz  Sander Kost  Hendrik Bruggen 
- Veteranen    51 Laurens Conijn Wouter Bron  Bram Amsing 
 
De rijders zijn op 17 november door het District Noord gehuldigd in Zaal Muller te Beilen, met  
muzikale omlijsting door Rick Folkers. Behalve als crosser is hij ook actief als zanger en met 
zijn optreden draagt hij bij aan een prima stemming. 
 
 

 Gerrit Waterlander 
 
 
RECREATIEF MOTORRIJDEN 
 
Voor de 15e keer op rij is tijdens de KNMV toerhuldiging welke deze keer helemaal in Rosmalen 
plaats vond op 25 maart 2012 de eerste prijs uitgereikt aan MTC Noord. Zij hebben in 2011 
wederom de meesten punten voor de toercompetitie vergaard. Ook de Friesche Motorclub heeft 
weer goed haar steentje bijgedragen om het toeren op de motorfiets goed op de kaart te zetten 
want zij kunnen de 3e prijs in ontvangst nemen. Noord Nederland heeft weer goed van zich 
laten horen. Iets om trots op te zijn. 
 
In 2012 is door de toercommissarissen een folder over het motorrijden gemaakt om de op de 
KNMV kalender aangemelde ritten in het District Noord te promoten. In deze flyer zijn alle ritten 
in ons district vermeld waarbij tevens de organiserende clubs met logo en webadres genoemd 
zijn. Deze flyer is bij de daarin vermelde ritten uitgedeeld en is tevens bij meerdere motorzaken 
gedeponeerd om aldaar de toerrijder kennis te laten nemen van de diverse goed uitgezette 
ritten. 
 
De in 2005 ingestelde wisselprijs Toer & Verkeer is in 2012 toegekend aan de MTC Veendam & 
Omstreken en tijdens de DLV op 12 april in Assen uitgereikt aan de club. Dit als waardering 
voor haar nauwe betrokkenheid bij de jaarlijkse Broem Broem Rit, georganiseerd in hechte 
samenwerking met de Vriendschapskring Humanitas Veendam, Menterwolde en Pekela. 
 
Zaterdag 14 april 2012 neemt het District Noord tijdens de Landelijke Motordagen op het TT 
Circuit Assen een volledige Toersessie voor 40 deelnemers af. Primair bedoeld voor leden van 
de in ons district bij de KNMV aangesloten toerclubs, evenals voor niet van een toerclub lid 
zijnde KNMV-leden in het District Noord. Het biedt de gelegenheid om tegen een gereduceerde 
prijs een aantal ronden op een ontspannen manier over het circuit te rijden. De deelnemers die 
de kans hebben aangegrepen om tijdens deze volgeboekte sessie op deze manier met een 
echt circuit kennis te maken zijn enthousiast en het merendeel geeft te kennen en volgende 
keer weer van de partij te zijn. 
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Op 27 mei 2012 is de 3e KNMV Noord Drie Provinciëntoer verreden, georganiseerd door de 
toercommissarissen van het District Noord. De start is wederom in Bakkeveen, dicht bij het punt 
waar de drie provinciën samen komen. De rit bestaat uit twee delen. Het eerste deel een route  
van 132 km en het tweede deel 105 km. Het geheel kan worden gereden op GPS of Bol / Pijl. 
De pauzeplaats is Bakkeveen waar de inwendige mens weer kan worden versterkt waarna 
goed opgeladen aan het tweede deel kan worden begonnen.  
Van de nu 70 deelnemers - opnieuw meer dan in 2011 - niets dan lof over de rit. Het weer zit 
geweldig mee. Een prachtige zonnige dag. 
Zoals bij iedere uitgezette rit zijn er altijd wat punten die op het laatste moment anders zijn dan 
bij het een dag van te voren narijden van de rit, maar dat levert geen problemen op. 
Ook nu zijn er weer prachtige prijzen te winnen. De hoofdprijs, een door de KNMV beschikbaar 
gestelde VRO-R cursus, gaat naar J. Voorneveld.  Voorts veel andere prijzen, waaronder 2 keer 
een Toersessie tijdens de Landelijke Motordagen 2013 op het TT Circuit Assen. 
 
Van 19 t/m 21 juli 2012 is de 67e internationale FIM Rally gehouden in Polen en wel in 
Bydgoszcz. Ieder jaar doet de MC Martinistad aan deze rally mee en heeft dit jaar de eerste 
prijs gewonnen in de categorie van de club met de meeste deelnemende clubleden. Ook op dit 
front speelt een toerclub uit ons district een rol van betekenis. 
 
In 2012 is de bonus voor toerclubs aangepast om meer toerrijders van clubs bij andere clubs 
deel te laten nemen aan toerritten. Van de zeven actieve toerclubs in ons district hebben drie 
clubs deze bonus van € 50 in de wacht gesleept. Deze hebben voldaan aan de voorwaarde om 
met tenminste vier leden bij tenminste twee andere clubs binnen het District Noord deel te 
nemen aan een op de KNMV toerkalender 2012 geplaatste rit. 
De zeven toerclubs met ritten op de KNMV Noord toerkalender hebben allen voldaan aan de 
drie voorwaarden om voor een bonus van € 30 in aanmerking te komen. Die voorwaarden zijn 
de turflijst voor de KNMV toercompetitie tijdig in leveren, het KNMV logo op de papieren route 
plaatsen en de KNMV vlag zichtbaar ophangen.  
 
De vergadering voor de Toerkalender 2013 is op 18 september in Donkerbroek gehouden in 
combinatie met een DOT bijeenkomst. Buiten het vaststellen van de kalender is een nieuw 
initiatief van de toercommissarissen in Noord met de toerclubs besproken. Dat betreft een 
Toerkalenderboekje 2013, waarin naast de op de kalender geplaatste ritten van de clubs ook 
een 8-tal ritten van motorzaken in het District Noord zijn opgenomen. Bij elk van die 8 ritten is 
één van de 7 clubs betrokken en het District Noord neemt zelf ook een rit voor haar rekening. 
Het boekje is vóór aanvang van het toerseizoen 2013 verspreid onder de 7 clubs en ligt ook bij 
de deelnemende motorzaken. Het is eveneens gepubliceerd op de KNMV site en op die van het 
District Noord. 
 
Van de 20 ritten in het District Noord op de KNMV toerkalender 2012 zijn 15 ritten door de 
toercommissarissen bezocht. Onder die 20 ritten ook een doorlopend evenement van de 
Friesche Motorclub, welke het hele jaar door gereden kan worden.  
Een aparte plaats op de toerkalender neemt de Egg Run in. Het betreft hier een aantal jaren 
geleden door Rodenaar Roel Kuper genomen initiatief om op de zaterdag vóór Palmpasen 
vanuit meerdere startplaatsen met zoveel mogelijk motorrijders verschillende ziekenhuizen te 
bezoeken. Het is een mooi evenement met een charitatief karakter, dat we als KNMV Noord 
van harte ondersteunen. 
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In totaal hebben 4463 motorrijders aan de ritten in District Noord deelgenomen  en daarvan 
maar liefst 3592 aan de Elfstedentocht van de Friesche Motorclub.  
Het gemiddelde aantal deelnemers bij de andere op de toerkalender geplaatste ritten komt uit 
op 51 met een hoogste aantal van 122 bij de 42e Frieslandtoertocht van de MTC Noord. 
 
Van de diverse ritten zijn door de toercommissarissen vele foto’s gemaakt, welke op de site 
www.knmv-noord.nl te vinden zijn en die op verzoek via de mail toegezonden kunnen worden. 
Ook worden een aantal van deze foto’s gebruikt op de KNMV site www.knmv.nl. 
 
De toercommissarissen in ons district hebben in 2012 een 5-tal landelijke bijeenkomsten in 
Arnhem bijgewoond om hun steentje bij te dragen aan de belangenbehartiging van de 
motorrijder. 
Daarnaast is een bijdrage geleverd aan de nieuwe KNMV site die in februari 2013 is 
gelanceerd. 
 
 

Renze van Noord / Harm Huitema / Gerard van Os   
 
 
Verkeer 
 
De KNMV heeft in 2012 zowel in Den Haag als Brussel gepleit tegen een door de Europese 
Commissie voorgenomen verplichte invoering van een APK voor motoren. Dat heeft vooralsnog 
succes opgeleverd, maar op de langere termijn is dat nog geen garantie dat er alsnog geen 
APK voor motoren wordt ingevoerd. 
Een ander punt voor motorrijders is de invoering van de Derde Rijbewijsrichtlijn geweest. De 
belangrijkste verandering voor motorrijders is dat we nu naar een rijbewijs met 3 klassen gaan, 
waarbij tussen elke klasse een examen moet worden afgelegd. 
 

Gerard van Os   
 
 
TOT SLOT 

 
In het nu achter ons liggende verslagjaar 2012 hebben opnieuw vele vrijwilligers, officials, 
clubbestuurders en anderen zich ingezet voor een goed verlopen motor(sport)jaar in het  
District Noord van de KNMV. Als districtsbestuur daarvoor graag een welgemeend woord van 
dank.  
Gezien de ledengroei in 2012 hopen we in 2013 de grens van het 6000-ste KNMV lid in ons 
district royaal te overschrijden. 
Ook in 2013 rekenen wij weer graag op uw aller medewerking en hopelijk kan het District Noord 
dan opnieuw bijdragen aan de groei en bloei van de KNMV. 
 
 
April 2013 
 

Bestuur 
KNMV District Noord 
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KNMV District Noord 

 
      

Activa                   BALANS per 31 DECEMBER 2012   Passiva
       
Vaste Activa    Eigen vermogen   
Desktop Districtssecretariaat  €        1,00    Algemene reserve per 1-1-2012  € 5.517,33   
Laptop/printer DMX Noord  €        1,00    Exploitatieresultaat 2012  € 1.503,61-  
AMB MX systeem t.b.v. DMX  €        1,00       €   4.013,72 
Laptop breedtesport / DMX  €        1,00      
Laptop Districtssecretariaat  €        1,00    Kort vreemd vermogen   
Laptop breedtesport / DMX  €        1,00    Crediteuren  €      11,86   
   €         6,00     €       11,86  
Liquide middelen       
Friesland Bank - Plusrekening  € 4.000,00       
Friesland Bank - Rek. Courant  €      19,58       
   €   4.019,58    
       

Totaal  €   4.025,58 Totaal   €   4.025,58 

     
    
    

Activa                   BALANS per 31 DECEMBER 2011   Passiva
       
Vaste Activa    Eigen vermogen   
Desktop Districtssecretariaat  €        1,00    Algemene reserve per 1-1-2011  € 4.983,73   
Laptop/printer DMX Noord  €        1,00    Exploitatieresultaat 2011  €    533,60   
AMB MX syteem t.b.v. DMX  €        1,00       €   5.517,33 
Laptop Breedtesport / DMX  €        1,00       
Laptop Districtssecretariaat  €        1,00    Kort vreemd vermogen   
Laptop Breedtesport / DMX  €    195,00    Crediteuren  €    706,31   
   €      200,00     €      706,31 
Liquide middelen       
Friesland Bank - Plusrekening  € 5.500,00       
Friesland Bank - Rek. Courant  €    523,64       
   €   6.023,64    
       

Totaal   €   6.223,64 Totaal   €   6.223,64 

      
      
      
 Vastgesteld in de bestuursvergadering op 14 maart 2013   
      
      
      
                               R. Hof E. Braakman  
                               voorzitter penningmeester  
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KNMV District Noord 
        
        

EXPLOITATIEREKENING 2012 
        
        

         
  Kosten District Noord Kosten Breedtesport 

  Werkelijk Begroot Werkelijk  Werkelijk Begroot Werkelijk

  2011 2012 2012  2011 2012 2012

  € € €  € € € 
2 Kantoorkosten         184,57           200,00          206,15                    -              50,00                    -   

3 Kopieerkosten         249,05           200,00          308,76                    -                     -                    -   

4 Porto           83,12             50,00            57,55               7,00                    -                    -   

5 Telecommunicatie                   -              50,00                   -                      -                     -                    -   

6 Computerkosten           43,98           200,00            99,80                     -            200,00                    - 

6a Afschrijving Computer                   -                    -                    -            194,00          194,00           194,00 

7 Reiskosten      1.942,94        2.000,00       1.994,44       1.255,54       1.200,00        1.159,86 

7a Reisk. Toercomm.      1.052,37        1.200,00       1.286,92                    -                     -                     -   

8 Vergaderkosten      1.088,60        1.200,00       1.182,39          535,70          656,00           428,00 

9 Distr. Ledenvergad.         884,88           900,00          888,50                    -                     -                     -   

10 Jubilea e.d.           52,60           100,00          103,44                    -            50,00             44,97  

11 Publiciteit en PR         391,78           500,00          532,32                    -                     -                     - 

12 Overige kosten      1.055,33           900,00       1.079,27          507,48          250,00           418,50 

13 Kampioenshuldiging                   -                     -                     -            986,35          900,00        1.019,40 

14 Opleidingskosten                   -            100,00                   -                      -            250,00                    -   

15 Projectkosten         250,00           200,00          712,98          398,00                   -                     - 

16 Afschr. AMB tijdw.                   -                     -                     -                      -                     -                     -   

       7.279,22        7.800,00       8.452,52       3.486,07       3.750,00        3.264,73 

         
   Baten District Noord    Baten Breedtesport  

 Bijdrage KNMV      7.600,00        7.100,00       7.100,00       3.600,00       3.000,00        3.000,00 

 Rente Friesland Bank           98,89             50,00          113,64                    -                     -                     -   

 Vrijval financ. AMB                   -                     -                     -                      -                     -                     -   

       7.698,89        7.150,00       7.213,64       3.600,00       3.000,00        3.000,00 

         

 Resultaat         419,67         650,00-     1.238,88-          113,93        750,00-          264,73- 

         
         
         
         
 14 maart 2013/EB        
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KNMV District Noord 
        
        

BEGROTING 2013 
 

        
         
  Kosten District Noord Kosten Breedtesport 

  Begroot Werkelijk Begroting  Begroot Werkelijk Begroting

  2012 2012 2013  2012 2012 2013

  € € €  € € € 
2 Kantoorkosten          200,00            206,15           200,00             50,00                     -               50,00 

3 Kopieerkosten          200,00            308,76           300,00                    -                     -                      - 

4 Porto            50,00              57,55             50,00                    -                     -                      - 

5 Telecommunicatie            50,00                     -               50,00                    -                     -                      - 

6 Computerkosten          200,00              99,80            150,00           200,00                     -            150,00 

6a Afschrijving Computer                   -                      -                      -             194,00            194,00                     -   

7 Reiskosten       2.000,00         1.994,44        2.000,00        1.200,00         1.159,86         1.200,00 

7a Reisk. Toercomm.       1.200,00         1.286,92        1.200,00                    -                      -                      -   

8 Vergaderkosten       1.200,00         1.182,39        1.200,00           656,00            428,00            600,00 

9 Distr. Ledenvergad.          900,00            888,50           950,00                    -                      -                      -   

10 Jubilea e.d.          100,00            103,44           100,00             50,00              44,97              50,00 

11 Publiciteit en PR          500,00            532,32           500,00                    -                      -                     -   

12 Overige kosten          900,00         1.079,27           950,00           250,00            418,50            300,00 

13 Kampioenshuldiging                   -                      -                      -             900,00         1.019,40         1.000,00 

14 Opleidingskosten          100,00                     -             100,00           250,00                     -             250,00 

15 Projectkosten          200,00            712,98           200,00                    -                      -                     -   

16 Afschr. AMB tijdw.                   -                      -                      -                      -                      -                      -   

        7.800,00         8.452,52        7.950,00        3.750,00         3.264,73         3.600,00 

       
  Baten District Noord  Baten Breedtesport 

 Bijdrage KNMV       7.100,00         7.100,00        7.900,00        3.000,00         3.000,00         3.600,00 

 Rente Friesland Bank            50,00            113,64             50,00                    -                      -                      -   

 Vrijval financ. AMB                   -                      -                      -                      -                      -                      -   

        7.150,00         7.213,64        7.950,00        3.000,00         3.000,00         3.600,00 

       
 Resultaat        650,00-       1.238,88-                    -           750,00-           264,73-                     -   

         
         
            Begroting 2013: Niet gewijzigd t.o.v. indiening per 01/10/2012    
         
 14 maart 2013/EB        
         
 


