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pen, zodat niemand voor verrassingen 
komt te staan. We hebben er nog een 
stuk of vijf in het programma. Het 
zijn geen massale reizen, we 
rijden met kleine, gezellige 
groepen.”
Ook voor het rijden in 
Nederland probeert de 
KNMV haar invloed aan 
te wenden om de 
groepen klein te 
houden: “Grote 
groepen veroorzaken 
overlast. Waar mensen 
last van je hebben, 
wordt geklaagd. En 
waar wordt geklaagd 
mag je binnenkort niet 
meer rijden. Dat willen we 
graag voorkomen. Daarom 
plaatsen we borden op de 
dijken waarin we mensen vragen 
met kleine groepen te rijden en de 
toerentallen laag te houden.”

BELANGENBEHARTIGING
De afsluiting van dijken is niet het enige 
probleem waar motorrijders mee 
kampen. Overheden nemen nogal eens 

Belangenbehartiger van de motorrijder én motorsportbond 
KNMV krijgt momenteel de nodige kritiek. Contributie en  
licentieprijzen zijn voor 2014 weer verhoogd en dat strijkt een 
aantal mensen tegen de haren in. Daarom vragen we aan 
voorzitter Jan de Geus: hoe wordt dat geld besteed en 
hoe profiteert de motorrijder of de motorsporter ervan?

Om ons heen wordt alles duurder en 
dat geldt ook voor de KNMV: infla-

tiecorrectie op salarissen, inkoop van 
service en verzekeringen, met de assu-
rantiebelasting van 9 naar 21 % en - niet 
te vergeten - de BTW, die van 19 naar 
21% is gegaan. De kosten voor de KNMV 
stijgen daardoor. Een prijsstijging van 
twee euro valt dan eigenlijk nog mee, al 
moet je wel constateren dat het lid-
maatschap in acht jaar van € 48,50 
naar € 56 is gegaan. Daarom probeert 
de KNMV om de kosten te beperken, 
door scherp te zijn op interne kosten en 
door minder rendabele producten af te 
schaffen. “We gaan bijvoorbeeld minder 
motorreizen aanbieden”, zegt De Geus 
(60). “Er is minder vraag naar, omdat 
iedereen op internet wel een hotel kan 
boeken en routes kan vinden die hij op 
zijn navigatie kan zetten. Dat kan onder 
andere met onze nieuwe app, die we 
gratis aanbieden. Bij de reizen, die we 
wel aanbieden, gaat het om kwalitatief 
hoogwaardige motorreizen. Dat zijn niet 
de goedkoopste reizen, maar ze zitten 
wel heel degelijk in elkaar. Er is een pro-
fessionele begeleider, de routes zijn  
nagereden, in de hotels is proef gesla-

beslissingen die nadelig 
zijn voor motorrijders. Dat 
komt doordat politici vaak 
te weinig van het motor-
rijden weten en omdat motor-
rijders geen stem in de 
politiek hebben. En er hangt 
ons nogal wat boven het hoofd: 
zwaardere emissie-eisen, 
zwaardere uitrustingseisen, 
zoals ABS, kledingeisen en wel-
licht zelfs een APK voor motor-
fietsen. “De KNMV heeft 
tegenwoordig gelukkig wel  
invloed op de besluitvorming, 
omdat wij een aantal goede 
mensen hebben die lobbyen bij de 
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nationale en Europese regeringen. We 
hebben iemand die speciaal voor ons 
één dag per week in Den Haag rond-
loopt. Dat kan geen goedbedoelende 
hobbyist zijn, daarvoor moet je een 
professional in dienst nemen. Iemand 
die de weg weet in politiek Den Haag 
en die politici kan bereiken en beïn-
vloeden. Dat kost geld, maar werpt 
veel vruchten af. Zo is de minister van 
Infrastructuur en Milieu dankzij ons 
overtuigd van de zinloosheid van een 
APK. Zij dringt erop aan dat, indien er 
een Europese APK komt, dit een 

richtlijn wordt en geen wet, zodat 
wij alsnog kunnen beslissen dat 
wij het in Nederland niet willen. 
De drijfveer voor een APK komt 
voornamelijk voort uit de com-
merciële overwegingen van zui-
delijke landen en Duitsland. 
Daar is er veel geld mee te ver-
dienen. Wij vinden dat geen 
goede reden, wij baseren 

onze afwijzing van de APK 
op het wetenschappelijk 

onderbouwde feit dat een 
verwaarloosbaar promillage 
ongevallen te wijten is aan 
technische mankementen. 

Motorrijders bezuinigen niet 
op hun veiligheid, daarnaast zijn  

motorframes niet gevoelig voor roest, 
zoals de carrosserie van een auto. De 
meeste motoren staan bovendien 
binnen, de gemiddelde motorrijder 
rijdt ook maar 3000 km per jaar en 
dus is er in een jaar nauwelijks slijtage. 
En dan zijn er nog mensen die vier of 

vijf klassiekers hebben. Die mag je dat 
ook niet aandoen. Een APK draagt niet 
bij aan het reduceren van het aantal  
ongevallen. We hebben dan liever dat er 
wat wordt gedaan aan de echte veilig-
heid, zoals het verbeteren van wegen en 
wegmarkeringen. In Maarssen is laatst 
een wegbeheerder veroordeeld voor een 

dodelijk ongeval omdat het wegdek 
niet in orde was. Er kwamen boom-

wortels door en daar was niets aan 
gedaan. Dat is een belangrijke  

jurisprudentie, die overheden 
dwingt maatregelen te nemen.”

SPORTLICENTIES
Motorsportlicenties worden 

volgend jaar flink duurder. 
Althans, dat lijkt zo: een  
internationale cross- of 
wegracelicentie gaat van 

298 naar 364 euro, een 
nationale van 206 euro 
naar 289 euro, een  

offroadlicentie van 81 
naar 121 euro (mits 

voor 1 januari  

besteld). Dat lijkt fors, maar het blijkt 
minder erg te zijn dan het lijkt. Je moet 
KNMV-lid zijn om een sportlicentie aan te 
vragen, dus de contributie van het lid-
maatschap kwam er voorheen altijd nog 
bij. In 2014 heeft de KNMV deze twee fac-
turen samengevoegd tot één nota. De 
Geus: “Dit is op verzoek van de sporters 
zelf gebeurd. Hiermee is een zogenaamd 
‘sportlidmaatschap’ ontstaan, voor de  
licentie en het verenigingslidmaatschap 
samen. De pechservice is hier uitgehaald. 
Per saldo zijn ze maar enkele euro’s 
duurder uit. Het enige dat echt duurder is 
geworden is de districtslicentie, met een 
verhoging van € 10. Deze prijsstijging is 
veroorzaakt door claims die bij de verze-
keraar zijn ingediend. Als er bij wedstrij-
den op clubniveau een rijder uit de baan 
vliegt en er wordt schade toegebracht 
aan derden, bijvoorbeeld iemand in het 
publiek, dan gaat het al snel om bedra-
gen van tonnen. Een verzekeraar moet 
daarvoor reserveringen maken. Dit alles 
is met onze clubs overlegd en het is ook 
een onderwerp binnen de KNMV Leden-
raad. Uiteraard willen wij de premies zo 
laag mogelijk houden, maar het valt en 
staat met het aantal schadeclaims dat 
jaarlijks wordt ingediend.”

OFFROADLICENTIE
Iets waar ik zelf als hobby-offroadrijder 
een vraagteken bij plaats is de prijs van 
een offroadlicentie. Bij offroadritten 
wordt immers gereden met gekente-
kende motoren met een geldende motor-
verzekering. De clubs regelen verder 
alles, waarom is er dan nog een licentie 
nodig? De Geus: “Een organisator heeft 
een WA-verzekering en ook een motor-
fiets heeft een WA-verzekering. Die 
laatste geldt echter niet voor sporteve-
nementen, zelfs een offroadclausule dekt 
geen wedstrijdelement. Dat wedstrijdele-
ment is er in principe niet, er wordt geen 
prijs uitgereikt en geen tijd gemeten. 
Toch is het een grijs gebied, want je rijdt 
op weilanden, bosgebieden en mais-
velden waar geen Wegenverkeersregle-
ment geldt en waar geen maximumsnel- 
heid geldt. Verzekeringsmaatschappijen 
kunnen dwars gaan liggen als ze moeten 
uitkeren. Een licentie heeft voor een deel 
een aanvullende WA- plus en een deel 
persoonlijke ongevallenverzekering die 
speciaal voor dit doel zijn afgesloten. 
Daar hoef je dus geen problemen van te 
verwachten. Voor die verzekering geldt 
echter ook een prijsstijging. Daarnaast 
doen wij voor die licentie nog meer dan 

alleen verzekeren. We zetten ons 
ervoor in om de offroadrijder meer 
mogelijkheden te bieden om te 
rijden. Men wil het wildcrossen  
tegengaan, maar wij stellen dan, 
dat als overheden willen hand-
haven, ze ook alternatieven moeten 
bieden. Er liggen overal ruiterpaden 
en mountainbikepaden, maar ner-
gens offroadpaden waar je mag 
rijden. Daar ligt een taak voor de 
overheid en wij bemiddelen daarin. 
En met succes, we krijgen bijvoor-
beeld steeds meer medewerking van 
defensie om één of twee keer per jaar 
op militair terrein te mogen rijden, 
zoals in Havelte, Oirschot en nu in 
Leusden.”

SPORTPROBLEMEN
Belangenbehartiging is dus ook in de 
motorsport een van de belangrijke 
speerpunten van de KNMV. “We steken 
veel energie in de aanpak van nationale 
sportproblemen, zoals het geluid, ver-
gunningen, de kosten van de motor-
sport en het beperkte aantal circuits 
waar kan worden gereden”, legt De Geus 
uit. “Elk jaar zijn we meer en meer geld 
kwijt aan de ondersteuning van clubs, 
om hun vergunningen op orde te krijgen. 
Pas hebben we een inventarisatie  
gedaan bij vijftien clubs, via experts van 
de gemeentes. Dan zie je dat er toch nog 
wel wat aan schort. Geluid is een belang-
rijk probleem. We hebben op internatio-
naal niveau bij fabrikanten van cross- 
motoren aangedrongen op motoren die 
minder geluid maken. Ook bij de FIM 
hebben we aangedrongen op strengere 
geluidsnormen. Nu hebben we vaak een 
probleem met jongens die internationaal 
rijden, want die krijgen op nationaal  
niveau hun geluidsproductie niet naar 
beneden.
Voor 2014 heeft de KNMV Motocross 
Commissie besloten om voor motor-
cross- en Supermotocompetities, met 
veel deelname van Inter- en Euro-
nationale licentiehouders, de normering 
te verhogen naar 100 dB(A). Dit gold 
reeds voor de ONK-competities en zal nu 
ook gelden voor de NK-wedstrijden. Dit 
kan binnen de evenementenvergunning 
worden vastgelegd. Echter de 94 dB(A)-
norm blijft van kracht voor vrije trai-
ningen en club- en districtswedstrijden. 
Anders brengen we vergunningen voor 
permanente circuits in gevaar.
Het geluid is voor de breedtesport erg 
belangrijk. Veertig enduromotoren 
maken evenveel geluid als vijftien cross-
motoren. Dat betekent dat je bij dezelfde 
vergunning meer motoren in de baan 
kunt laten, als deze minder geluid maken. 
En meer rijders betekent meer inschrijf-

❱❱ ”DE kNMV HEEFT EEN LOBByIST 
IN DEN HAAG.”

Investeren in 
de toekomst

“Vrijwilligers zijn het fundament van de motorsport. Door hun inzet wordt het 
mogelijk om voor een redelijk bedrag evenementen te organiseren. Deze officials 
zijn vaak wel twintig weekenden per jaar in touw zonder dat daar een financiële 
vergoeding tegenover staat. Zonder hen zou de sport onmogelijk en onbetaal-
baar worden”, benadrukt Jan de Geus. “Dankzij vrijwilligers kunnen motorspor-
ters van hun sport genieten. Wij vinden dan ook eigenlijk dat oud-sporters, die 
jarenlang van hun diensten gebruik hebben gemaakt, iets terug zouden moeten 
doen. Velen doen dat ook, zoals Gerrit Wolsink, die jarenlang bestuurder is  
geweest, Kees van der Ven, teammanager van de Zesdaagse-teams, en Mile 
Pajic, die jarenlang in de wegracecommissie zat.”

OPROEP AAN OUD-SPORTERS: WORD VRIJWILLIGER!

Jan de Geus tijdens de recente Kampioensrit in Hellendoorn met Henk Knuiman.
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Jan de Geus bij E3-kampioen Mark Wassink.

geld. Dat is belangrijk voor clubs, ook in 
het ONK wegrace. Er komen tegen-
woordig lang niet meer genoeg beta-
lende toeschouwers om de kosten van 
aanleg en onderhoud van een circuit en 
de organisatie van een evenement te  
betalen. Dat wordt dus grotendeels door 
het inschrijfgeld betaald.”

LEEGLOOP ONk
Het laatste jaar zagen we een sterke  
afname van deelnemers in het Neder-
lands kampioenschap. Daar staat  
tegenover dat de Open Wegrace Cup, 
die zonder de KNMV opereert, volle 
startvelden trekt, mede door de  
beperkte kosten: een OW racecursus 
kost € 225, daarna kost een OW-
racelicentie € 50 per jaar, deelname 
aan een race kost € 200. Waarom kan 
de KNMV dat niet zo goedkoop? 
“Enerzijds is er een verzekerings-
kwestie “, aldus De Geus. “Bij de 
OW-cup hebben ze ook een verzeke-
ring voor de rijders afgesloten. Die is 
blijkbaar goedkoper, maar met alleen 
premie vergelijken ben je er niet. Wij 
hebben jarenlange ervaring met 
sportverzekeringen. Ik kan eigenlijk 
alleen zeggen dat onze polis in elk 
geval voldoende dekking biedt. Een 
tweede reden voor hun lage prijs is dat ze 
met stillere motoren rijden dan in het 
ONK. Dat betekent dat ze geen gebruik 
maken van het beperkte aantal geluids-
dagen, dat het circuit ter beschikking 
heeft. Ze rijden dus op goedkopere 
dagen. Als het ONK net zo stil zou zijn, 
zouden wij ook goedkoper kunnen 
werken. Wat dat betreft ziet het komende 
seizoen er weer positiever uit. Wij pro-
beren in 2014 zoveel mogelijk rijtijd voor 
een zo laag mogelijk bedrag voor onze  
licentiehouders te realiseren. Daarover 
zijn wij in overleg met de organisatoren 
en het TT Circuit. Welk type geluidsdag 
kunnen wij inzetten? Je praat meteen 
over verschillen van tienduizenden eu-
ro’s.
Daarnaast is er toch een grote groep 
mensen die voor een echt ONK-
klassement wil rijden en is het econo-
misch klimaat, dat de afgelopen jaren 

toch tamelijk dramatisch was, aan de  
beterende hand. De deelnemersaantallen 
zullen dus weer aantrekken.”

FIM EN PROMOTORS
Sportproblemen zijn er niet alleen natio-
naal, ook internationaal zijn er kwesties 
die de aandacht van de KNMV verdienen. 
Zoals de verhoging van de licentieprijzen 
voor deelname aan het WK motorcross 
en het stijgende aantal Grands Prix, 
waarvan er ook steeds meer buiten 
Europa plaatsvinden. “Je ziet dat de pro-
motors van motorcross en wegrace 
Europa een beetje verlaten en het circus 
over de hele wereld uitrollen. Voor een 
wereldkampioenschap is dat ergens wel 

logisch, maar het heeft consequenties. 
Er staan nu al 18 WK’s gepland in de  
motorcross, dat zouden er 20 kunnen 
worden. We gaan steeds eerder in het 
seizoen beginnen. In februari gaan we 
naar Thailand en naar Qatar. Daar komt 
praktisch geen publiek, want motorcross 
is daar niet bekend. Voor Moskou geldt 
hetzelfde. De kosten van deelname zijn 
vanwege de reiskosten erg hoog. Alleen 
de toppers gaan er naartoe, de rest haakt 
af. Er zijn soms zo weinig deelnemers dat 
ze de MX1 en de MX2 tegen elkaar laten 
rijden. Wij vinden dat een slechte zaak, 
bovendien wordt het voor ons steeds 
moeilijker om een ONK-kalender op 
poten te zetten, waar ook de toppers uit 
de GP’s aan de start komen. Zonder die 
rijders komt er minder publiek. En dat 
betekent minder geld voor de organise-
rende club en dus minder mogelijkheden 
voor de nationale rijders. We moeten in 
ieder geval voorkomen dat er een situatie 
ontstaat waarin GP-rijders niet meer bij 
een ONK mogen starten omdat de pro-
motor van de Grands Prix het risico te 
groot vindt.”
De KNMV ageert ook sterk tegen de stij-
gende licentiekosten van de FIM: “We 

diensten verrichten. En de uitzend-
rechten worden voor te veel geld aan  
betaalzenders verkocht, zodat ze voor 
velen niet toegankelijk zijn. Daar hebben 
we helaas weinig invloed op. Onze enige 
officiële gesprekspartner is de FIM, daar 
stellen we onze zorgen wel aan de kaak. 
Inmiddels kennen ze ons wel als een 
bond met een uitgesproken mening, 
maar die de FIM wel met raad en daad 
bijstaat, waardoor de FIM beter kan  
inspelen op ontwikkelingen.”

ONTWIkkELING TALENT
Iets waar de KNMV veel energie en geld 
in stopt, is de ontwikkeling van jong  
talent. Dat gebeurt onder meer met door 
externe partijen opgezette speciale race-
klassen, zoals de pocketbikes, de 
NSF100 Cup en de Moriwaki-cup, 
waarvan de deelname financieel wordt 
ondersteund. Daarnaast is er zowel in de 
motorcross als in de wegrace een bonds-
coach aangesteld, die zich bezighoudt 
met het begeleiden van jong talent.  
“We stoppen hier veel geld in, ondanks 
het feit dat het NOC*NSF de subsidie 
voor het wegraceprogramma vooralsnog 
heeft stopgezet, omdat er de laatste 
jaren niet is voldaan aan de prestatie-
norm. Toch gaan we er gewoon mee door, 
we gaan evengoed met een wegrace- 
selectie naar Spanje om op door ons  
gehuurde circuits te trainen. Dat kost 
tienduizenden euro’s en dat komt uiter-
aard uit contributies en licentiegelden. 
En we zijn er succesvol mee. In de motor-
cross hebben we dankzij dit programma 
een wereldkampioen en staan er nog veel 
jonge rijders op het punt om door te 
breken. Daar gaan we dit jaar minder  
rijders begeleiden, maar wel met het-
zelfde budget. We gaan de begeleiding 
dus intensiveren en naar een hoger  
niveau tillen.
In de wegrace hebben we het samen met 
Barry Veneman voor elkaar gekregen om 
vijf rijders naar de selectie van de Red 
Bull Rookies Cup te mogen sturen, dat is 
meer dan Italië of Spanje! En volgend 
jaar mogen er twee Nederlandse rijders 
aan deze internationale competitie mee-
doen. Dat is een groot succes, want deze 
jongens rijden dan zonder kosten en zijn 
wel in de picture met een kans op een 
overstap naar de Moto3!
Een probleem waar we nog over naden-
ken is hoe we jonge rijders kunnen  
ondersteunen bij een overstap naar de 

De KNMV is op zoek naar een nieuwe Sporttechnisch directeur na het plotseling 
afscheid nemen van Johan Becker. Half december kwam de bond naar buiten 
met een functieprofiel voor iemand die sturing en motivatie kan geven aan een 
sportafdeling waar negen mensen werken en die processen vorm geeft. De 
nieuwe manager (de naam directeur is vervanger door manager) zal veel contact 
houden met het bondsbureau en met organisatoren van sportevenementen. Ook 
zal deze man of vrouw sturing geven aan de bondscoaches en contacten onder-
houden met het NOC*NSF, waarbij ook het subsidiebeleid een heet hangijzer is.

SPORTTECHNISCH MANAGER GEZOCHT
Jan de Geus in 1976 op weg naar het 
Nederlands kampioenschap enduro bij 
de junioren 250cc.

❱❱ ”WE kUNNEN HET NIET IEDEREEN   
   NAAR DE ZIN MAkEN.”

Supersport 600, want dan wordt het  
ineens erg duur. Dat is een probleem 
voor de ouders en een zorg voor ons. Als 
we niet zorgen dat die jongens en meis-
jes kunnen doorgroeien, dan hebben wij 
voor niets geïnvesteerd.”

SELECTIEBELEID TEAMS
Opvallend is dat afgelopen jaar ondanks 
deze inspanningen en investeringen geen 
officieel landenteam naar de ISDE, de  
endurozesdaagse, is afgevaardigd. “We 
hebben een beleid uitgestippeld voor 
deze wedstrijden en willen het liefst een 
team sturen naar de Zesdaagse, naar de 
Motorcross der Naties en naar de 
Supermoto of Nations. Voor ons is het 
een voorwaarde dat we deelnemers  
selecteren die tijdens het seizoen een 
goede inzet hebben getoond op EK- en 
WK-niveau en die samen in staat moeten 
worden geacht om bij de eerste acht te 
rijden. Dat sluit aan bij de Olympische 
doelstellingen, om in de top-tien terecht 
te komen. Wanneer wij echter geen goed 
team kunnen samenstellen, gaan we niet. 
We zijn niet altijd bij de Motorcross der 
Naties geweest of bij de Supermoto der 
Naties. Dit jaar hebben we geen Trophy-
team bij de ISDE gehad, omdat we in 
onze ogen geen goed team konden  
samenstellen”, zegt De Geus, die zelf de 
endurosport heeft beoefend en in 1976 
Nederlands kampioen bij de junioren 
250cc werd.

DUIDELIJkHEID 
De KNMV verricht veel werk achter de 
schermen om motorrijden veilig, leuk en 
betaalbaar te maken en om de motor-
sport naar een hoger niveau te tillen. Dat 
kost tijd en geld. En in een tijd dat alles 
duurder wordt, kost ook dat steeds meer 
geld. Dat moet uit licenties en contribu-
ties komen. Dat begrijpt niet iedereen en 
dat heeft tot gevolg dat de KNMV af en 
toe de nodige kritiek over zich heen 
krijgt, ook via de sociale media. 
“Toch vind ik het wel meevallen”, aldus 
De Geus. “Het geeft wel aan dat het  
belangrijk is dat we - zoals nu - uitleg- 
gen waar het geld aan wordt besteed. En 
als je daarnaar kijkt vallen de verhogin-
gen enorm mee, zeker als je het afzet 
tegen de totale kosten van de motor-
hobby of motorsport. We moeten keuzes 
maken, we kunnen het niet iedereen naar 
de zin maken. Maar we proberen het 
wel...” ❰❰

in de motorsport en de uitzendrechten. 
De contracten van de FIM met de promo-
tors dienen te lang en er ligt te veel 
macht bij de promotors”, aldus De Geus. 
“Organisatoren moeten te veel geld  
betalen voor het organiseren van een GP. 

De promotors worden stinkend rijk, de 
clubs hebben moeite het hoofd boven 
water te houden. In Assen rijden multi-
miljonairs een half uur over het circuit, 
gefaciliteerd door vrijwilligers die voor 
een pakje brood en een feestavond hun 

De KNMV is een groeiende organisatie. Het ledental ligt op 56.500 en dat bete-
kent dat er een slordige twee miljoen euro aan contributie binnenkomt. Onder 
die leden bevinden zich zo’n 16.000 licentiehouders, die afhankelijk van de tak 
van motorsport tussen de 70 en 394 euro per jaar betalen. Per saldo is dat 3,5 
miljoen euro. En dan zijn er hier en daar nog wat subsidies van NOC*NSF. Dat is 
een bedrag dat voor de sport wordt aangewend.

kNMV EN HET GELD

hebben tegen de begroting van de FIM 
gestemd. Als ze niet met hun geld uitko-
men, moeten ze dat niet aan de deelne-
mers doorberekenen, maar eerst orde 
scheppen in eigen huis. Daarnaast is de 
verhouding zoek tussen de zeggenschap 


