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JAARVERSLAG 2016  
 
 
Voorwoord 
 
In dit jaarverslag vindt u een uiteenzetting van de districtsactiviteiten over het jaar 2016. 
District Midden heeft dit jaar een stabiele bestuursbezetting gehad. De afgelopen drie jaar zijn 
er steeds nieuwe bestuursleden toegetreden en functies ingevuld. De voorzitter, Arjan Mak 
heeft het bestuur verlaten en zijn functie wordt ten tijde van het opmaken van dit jaarverslag 
waargenomen door Robert Veerman, die als aspirant bestuurslid in 2016 zich bij het bestuur 
heeft aangesloten. Al langere tijd zijn we op zoek naar een sportcommissaris / DMX-
coördinator. Deze functie is de laatste jaren ad interim ingevuld door Ab van Merkestijn. Een 
grote wens van ons is deze functie in 2017 definitief ingevuld te krijgen. We hebben een 
enthousiaste groep waarmee we veel werk kunnen verzetten. Op sportvlak een mooi DMX-
programma inclusief de Bonenberg Suzuki Cup. Het jaar is sportief afgesloten met een zeer 
goed bezochte kampioenshuldiging, die wederom samen met District Oost is georganiseerd. 
Het toerjaar 2016 was prima met een goed gevulde toerkalender. Er is veel aandacht besteed 
aan de promotie van toerritten, er werden clubs bezocht, ritten meegereden, geëvalueerd en 
verslag gemaakt. Het DOT-overleg is slechts bezocht door een club van ons district. Verder 
zijn belangrijke stappen gezet in de samenwerking tussen de KNMV, de MAG en de 
provincie Noord-Holland ten aanzien van het Kooimeerplein. In 2016 werd het verkeersplein 
na renovatie weer opengesteld. Dit jaar zijn we actief aan de slag gegaan met berichtgeving 
op onze Districts Facebookpagina. Hierop worden districtgerelateerde berichten geplaatst, 
zowel op het sportieve vlak als recreatief motorrijden. Ook worden berichten gedeeld vanuit 
de KNMV en andere districten. 
 
 

Districtsgegevens 
 
Het districtsbestuur bestond in 2016 uit vijf leden, te weten: 
Hans Burggraaff penningmeester / toercommissaris 
Harry Sonderwal secretaris 
Hans Houtman  toercommissaris 
Richard Valkering algemeen lid 
Robert Veerman aspirant lid, wnd voorzitter 
 
In 2016 heeft onze voorzitter Arjan Mak het bestuur verlaten. Wij danken Arjan voor zijn jarenlange 
inzet voor de KNMV. Tijdens de algemene ledenvergadering is Richard Valkering als bestuurslid 
gekozen en in 2016 is Robert Veerman toegetreden als aspirant lid. 
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Onze DMX-coördinator Ab van Merkestijn is na jaren lang actief te zijn geweest voor de KNMV 
gestopt met zijn werkzaamheden als vrijwilliger. Wij danken ook Ab voor zijn enorme inzet voor ons 
district. 
 
Het bestuur heeft nog vacatures, met name voor sportcommissaris. 
Ook is het bestuur nog op zoek naar een coördinator DMX, die de in 2016 vertrokken coördinator op 
kan volgen. 
 
Eind 2016 waren er 32 motorclubs binnen het district, waarvan negen toerclubs.  
 

Algemeen 
 
De functie van sportcommissaris werd al enige tijd ad-interim ingevuld door Ab van Merkestijn,  
iets waar we enorme waardering voor hebben. 
Het is ons ook in 2016 niet gelukt hiervoor een geschikte opvolger(ster) te vinden. Komend jaar 
zullen we de zoektocht naar een nieuw bestuurslid onverminderd voortzetten en hoge prioriteit 
geven. Wel is Harold Buitenhuis van District Oost bereid gevonden de werkzaamheden op DMX-
gebied ook voor ons district waar te nemen. 
 
 
 
Andere items vatten we nog even kort en bondig samen: 
* KNMV officialscongres 
Dit is door ons volledige bestuur bezocht. 
Voor ons is deze dag een uitstekende gelegenheid om kennis 
te maken met (nieuwe) collega KNMV-vrijwilligers uit andere 
districten en het uitwisselen van ervaringen.  
 
* Districtsledenvergadering 
De districtsledenvergadering heeft in 2016 een vervolg in opzet gekregen. Door de aanwezige leden 
en de districtsbestuurders is deze opzet wederom als positief ervaren. 
 
*DOT-overleg 
In 2016 is het DOT-overleg weer opgepakt door de toercommissarissen. Er was slechts een club van 
ons district aanwezig. Toch was het een goed overleg en gezocht zal gaan worden naar het meer 
betrekken van de clubs bij dit overleg. 
 
* Contactmoment KNMV 
In 2016 heeft geen gepland overleg plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van het bondsbestuur 
en het district. Wel heeft de nieuwe voorzitter van de KNMV het bestuur van ons district bezocht. 
Dit was een zeer positieve kennismaking. 
 
* Belangenbehartiging 
Het in 2014 begonnen overleg tussen Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Holland, de MAG en de 
KNMV betreffende het Kooimeerplein te Alkmaar heeft er toe geleid, dat het verkeersplein in 2016 
is aangepast en heropend. 
 
 

Motocross 
 
De Motocross is bij ons dit jaar goed verlopen. De wedstrijden werden zeer goed bezocht. Voor Ab 
van Merkestijn was dit het laatste jaar als DMX-coördinator en hij is ondertussen opgevolgd door 
Harold Buitenhuis van District Oost. Wij blijven zoeken naar een opvolger voor Ab. Goed nieuws is 
dat we sinds 2015 voor alle districten een gelijk DMX-reglement hebben.  
Na een spannende finaledag hebben we een goede kampioenshuldiging gehad in Utrecht. Het is te 
hopen dat de volgende jaren de DMX op deze voet doorgaat. 
Door de uitbreiding van het vliegveld Lelystad komen drie clubs in de problemen, omdat dit ten 
koste kan gaan van hun circuit. 
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Met betrekking tot de enduro kan worden vermeld dat het steeds moeilijker wordt om een 
endurowedstrijd te organiseren. Jammer genoeg  
zijn de geplande wedstrijden geannuleerd. Grootste  
struikelblok is de politiek en de door de overheid  
opgelegde extra kosten. 
Door de Generale Staf van de Koninklijke Landmacht  
wordt nu hard gewerkt aan een definitieve oplossing  
om drie geschikte terreinen vrij te maken. Ook denkt  
men er over na of een iets andere vorm (crosscountry)  
een mogelijkheid is. Onontbeerlijk is een goede  
samenwerking tussen alle partijen en achter de schermen  
wordt hard gewerkt om dit evenement weer mogelijk te maken.  
 
 

Toer 
 
Op toervlak was er in 2016 weer een behoorlijk druk programma. 
In oktober 2015 zijn we begonnen met het benaderen van de diverse clubs voor een opgave van de 
door hen georganiseerde ritten voor 2016.  
De ritten worden vermeld op de toerkalender van de KNMV.  
Deze  toerkalender was weer goed gevuld en er zijn leuke en gevarieerde ritten op de kaart gezet. 
De ritten worden vooraf aangemeld op de Facebookpagina van District Midden en achteraf wordt er 
een klein verslagje van gemaakt dat naar de club wordt doorgestuurd.    
Eigenlijk is er voor elk type motorrijder wel iets te vinden. 
Kijk op de toerkalender http://www.knmv.nl/Toeren/Toerkalender/ en bezoek een van onze clubs! 
Zij zullen het zeker waarderen dat hun grote inspanning voor het organiseren van een rit door een 
groot aantal motorrijders wordt bezocht.   
Ook in 2016 is er door en namens de toercommissarissen van alle toerclubs minimaal een rit bezocht 
tijdens een door de clubs georganiseerde toertocht. Wat ons is opgevallen, is dat de kwaliteit van 
de toertochten en de beschikbare routes voor die tochten enorm is toegenomen.  
De professionaliteit van de organisatoren belooft heel wat voor de toertochten in 2017! 
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