
tieve rijders vaak niet eens weten 

waarom. De soms complexe structuur 

hindert snelle besluitvorming. Ook lijkt 

de bond zich vaak drukker te maken 

over regeltaken dan over de passie 

voor motorrijden. Bovendien zou de 

KNMV op alle fronten veel meer zicht-

baar moeten zijn. En tot slot is er – net 

als overal in de maatschappij – een 

groeiend tekort aan jonge leden en vrij-

willigers.

OPEN COMMUNITY
Conclusie: dat gaan we beter doen! Met 

een ‘andere’ KNMV. Geen gesloten 

bond maar een open community: flexi-

bel en professioneel, als platform en 

verbindende schakel tussen mensen 

met een gemeenschappelijke hobby. 

Met producten en diensten die op 

afroep beschikbaar zijn. Denk aan vrij-

willigerssupport, talentontwikkeling, 

servicepakketten voor clubs, hulp met 

belangenbehartiging, zorg voor kwali-

teit en veiligheid. De datamaatschappij 

van nu vraagt om snelheid en maat-
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werk voor wie dat wil, plus optimale 

samenwerking met alle partijen in de 

motorbranche. 

In de nieuwe visie is het zonneklaar: 

de verantwoordelijkheid ligt straks 

minder bij de bond en meer bij de 

motorrijder(s) en bij de motorclubs zelf. 

Zij staan centraal. Zij bepalen waar ze 

behoefte aan hebben en geld voor wil-

len betalen. De rol van de bond komt 

dan (nog) meer te liggen in het ‘helpen 

mogelijk maken’. De KNMV zal dus 

meer moeten faciliteren en investeren 

in hun zelforganiserende vermogen. De 

clubs nemen, naast de individuele 

leden, een belangrijke positie in: zij cre-

eren een omgeving waar mensen bij 

elkaar komen om te genieten van 

motorrijden, zowel wat het toeren als 

de sport betreft.

EN NU: NAAR DE PRAKTIJK!
Tot zover de theorie. Wat betekenen 

die plannen in de praktijk? Hoe gaat 

de ‘KNMV 3.0’ er uit zien? En wat voor 

producten en diensten mag je als 

 “HÉT ONLINE 
 PLATFORM” 
CARLO VAN KESSEL (BEGELEIDER 

KNMV-PROJECT NAMENS FRESH-

FORWARD): “Binnen NOC*NSF 

is de KNMV een voorloper in de 

manier waarop zij zich als vereniging 

kwetsbaar hebben durven opstellen 

en daarmee het eigen functioneren ter 

discussie hebben gesteld. Met deze 

nieuwe koers gaat de KNMV meer 

betekenis geven aan het gevoel van 

motorrijden. Met een online platform 

voor álle motorrijders, een KNMV 

Academie als dé autoriteit op het 

gebied van kennisontwikkeling en 

opleiding, en KNMV Sport als power-

house voor de top- en breedtesport. 

Dat maakt de KNMV als vereniging 

veel flexibeler. Zo kun je echt waarde 

toevoegen en heb je aanzienlijk meer 

impact als het gaat om belangen-

behartiging.”
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Hoewel de KNMV met cir-

ca 51.000 leden en 280 

aangesloten clubs een 

kerngezonde vereniging 

is, is het belangrijk om nú 

al voor te sorteren op de toekomst. De 

maatschappij verandert namelijk 

razendsnel, en daarmee de motorrijder 

die steeds nieuwe eisen stelt. Mensen 

verenigen zich anders dan vroeger. Om 

als bond over een aantal jaren weldoor-

dacht en adequaat te kunnen doen wat 

er nodig is – voor alle verschillende 
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Stilstaan is achteruitgaan, zeker voor de motorbond. 
De KNMV wil juist vóóruit! Daarom werkt de  
bond hard aan de optimale organisatie voor de 
motorrijders van straks. De input daarvoor  
komt van motorrijders uit alle bloedgroepen.  
Dat belooft een ingrijpende transitie.
TEKST HANS VAN LOOZENOORD ■ BEELD RHONALD BLOMMESTIJN

typen motorrijders – willen we tijdig 

een helder beeld krijgen van waar al die 

verschillende bloedgroepen straks 

behoefte aan hebben. Zodat we daar 

precies het juiste pakket producten en 

diensten voor kunnen bieden.

KERNTEAM EN DREAMTEAM
Samen met het strategisch bureau 

FreshForward, dat ook werkt voor 

sportkoepel NOC*NSF, hebben we 

onze ambities en de strategische priori-

teiten op een rij gezet. Niet op eigen 

houtje, maar in goed overleg met twee 

teams van nauw betrokken motorrij-

ders. In het Kernteam zaten clubvoor-

zitters, officials, motorrijdende leden en 

licentiehouders. Het Dreamteam 

bestond uit een delegatie van (belan-

gen)organisaties en bedrijven als 

BOVAG, ANWB, MAG, MON/VBM, 

Aon, de Politieacademie, Ducati Club 

Nederland en Yamaha Nederland. Bei-

de groepen waren aangevuld met 

begeleiders van FreshForward, 

Bestuurs-, Ledenraad- en MT-leden van 

de KNMV. Kortom: vogels van divers 

pluimage, maar wel met veel gemeen-

schappelijk DNA. 

KRITISCHE KANTTEKENINGEN
De eerste stap was: open en eerlijk kij-

ken naar wat de KNMV nu doet en waar 

de bond nu staat. Dat gaf al een aantal 

kritische kanttekeningen. Van de naar 

schatting 600.000 Nederlandse 

motorrijders zijn er bijvoorbeeld 

‘slechts’ 51.000 lid van de overkoepe-

lende bond, waarbij met name recrea-
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motor  rijder straks verwachten? De eer-

ste conclusies wijzen in de richting van 

een compacte, strakke organisatie met 

drie pijlers: 

OP2WIELEN©
Deze (voorlopige) werktitel omvat 

een online platform waar alle 

600.000 motorrijders en motorlief-

hebbers elkaar kunnen vinden en kun-

nen samenwerken. Ze geven zelf hun 

betrokkenheid aan en kiezen welke 

services ze wensen – in een abonne-

ment of prepaid-model. Je krijgt dan 

diverse vormen van lidmaatschap. Niet 

meer het stringente ‘je bent lid, je 

betaalt en daar krijg je alles voor’. Die 

tijd is voorbij. In plaats daarvan komt 

een flexibeler model, met crowdfun-

ding en sponsoring als extra inkom-

stenbronnen.

Binnen Op2wielen© valt de organi-

satie van beurzen, events, opstapda-

gen, symposia en trefpunten van 

motorrijders. Producten zoals reizen, 

verzekeringen, juridische diensten en 

 “NAAR HET TOTALE BELANG KIJKEN…” 
ROB BOGAARDS 

(VOORZITTER DISTRICT 

NOORD, LID KERN-

TEAM): “Dit project was 

voor mij 100% nood

zakelijk, anders had ik 

afscheid genomen. Er is 

een cultuur binnen de 

KNMV waarmee je geen 

600.000 motorrijders 

dient. Je zult eerst moe

ten onderzoeken wat 

motorrijders bindt voor

dat je voor een grotere 

groep iets kunt beteke

nen. Essentieel om 

draagvlak te leggen 

onder de toekomst van 

de KNMV. 

“Voor de continuïteit is 

het noodzakelijk om een 

grotere groep mensen 

een kleinere bijdrage te 

laten leveren aan de 

belangenbehartiging. Als 

je in de huidige structuur 

blijft zitten en iemand 

betaalt 60 euro voor een 

stukje sport en een stukje 

dit en een stukje dat, dan 

gaat dat op termijn 

tegenwerken. Niet naar je 

eigen positie kijken, maar 

naar het totale belang 

van de KNMV en van alle 

motorrijders.”

een eigen magazine horen onder dit 

dak thuis. Motorrijders vinden elkaar 

hier onder het motto ‘4 wheels move 

the body, 2 wheels move the soul’.

KNMV ACADEMIE
Dit wordt het kennis- en oplei-

dingencentrum van motorrij-

dend Nederland, belangrijk voor de 

toekomstgerichte continuïteit van 

motorrijden. Hieronder vallen het ont-

wikkelen en uitvoeren van alle soorten 

oplei dingen. Rijopleidingen zijn er voor 

beginnende, gevorderde en beroeps-

motorrijders in samenwerking met 

IBKI, ANWB, RAI, Defensie, politie, PVI 

en RWS. Maar ook de Sportacademie, 

met talentontwikkeling in samen-

werking met NOC*NSF en andere 

bonden. De opleiding van vrijwilligers 

uit het eigen netwerk valt eveneens 

hieronder.

Kennisontwikkeling rond maatschap-

pelijke issues die het motorrijden raken 

(SWOV) en contacten met de politiek 

spelen een belangrijke rol, zeker in het 

kader van belangenbehartiging. De 

KNMV Academie draait op subsidies en 

eigen inkomsten.

‘Mensen 
willen zich 

kunnen 
verenigen 

rond dat 
heerlijke 

gevoel  
van motor-

rijden’
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KNMV SPORT
De bond werkt in dit segment 

als een ‘Branchepartij die  

service levert aan motorsportend 

Nederland’. KNMV Sport faciliteert 

wedstrijden (breedte- en topsport)  

en helpt organisatoren en vrijwilligers 

met servicepakketten, licenties en 

accommodaties. Een R&D-afdeling 

zorgt continu voor toekomstgerichte 

doorontwikkeling van de motorsport.

Dit alles wordt aangestuurd door een 

klein en uiterst communicatief bonds-

bureau, dat nauw samenwerkt met tij-

delijke expertgroepen (rijders, 

commercie en industrie) die snel 

beslissingen kunnen nemen en na 

gedane zaken worden opgeheven. 

Polls onder rijders maken deel uit van 

het beslissingsproces. Sponsors, 

media, promotie, licenties/lidmaat-

schap van top- en breedtesporters en 

wedstrijdondersteuning horen thuis in 

deze zuil. ● 

 “CULTUUR-  
 VERANDERING” 
DIEDERICK VAN HASELEN (LEDEN-

RAADSLID NAMENS MIDDEN, LID 

KERNTEAM): “De motorrijder centraal 

stellen. Niet meer denken vanuit de 

verzekeraar, de bondsbureaumede-

werker, de official, maar puur vanuit 

het belang van de motorrijder en de 

motorsporter.

“Het is relatief makkelijk om bepaalde 

dingen op papier te zetten. Maar het 

moeilijke is om ze succesvol te imple-

menteren. Dan zit je pas in een cul-

tuurverandering en dat is niet in een 

paar maanden voor mekaar. De KNMV 

is een vrij traditionele, misschien wel 

conservatieve vereniging, dus dan 

praat je over een meerjarentraject. 

Maar ik denk wel dat je de leden en de 

sporters heel snel het gevoel kunt 

geven dat er positieve dingen veran-

deren, puur door de benadering.”

 “NIET OM DE HETE BRIJ HEEN” 
JOHAN HARTEMINK 

(VOORZITTER TCD 

HUMMELO, LID KERN-

TEAM): “Ik ben zelf best 

kritisch naar de KNMV. Ik 

zoek altijd meer richting 

voor de sporters, maar 

dan hoor je vaak: ‘We 

doen het al jaren zo.’ Het 

verenigingsgebeuren 

staat onder druk en we 

draaiden om de hete brei 

heen. Als het om perso-

nen gaat, zet men vaak 

de hakken in het zand.

“Het is goed dat er een 

scheiding komt tussen 

recreatief en sport.  

Verder moet veel terrein 

worden ontgonnen met 

de gedachte dat ook 

niet-leden welkom zijn. 

Veel mensen zitten nu 

achterop, leunen tegen 

een lidmaatschap aan. 

Het ontmoetingsplat-

form moet meer maat-

werk leveren.

“Inhoudelijk moeten  

we meer aan de wensen 

van de sporter tegemoet 

kunnen komen. Zorg  

dat je een goede basis 

hebt voor de jeugd. Ook 

als ze lid zijn van een 

andere club. De clubs 

moeten meer samen-

werken, kennis delen is 

belangrijk.”

‘Het gaat 
om  

vrijheids-
beleving 
en kame-

raadschap: 
4 wheels 
move the 

body,  
2 wheels 

move  
the soul’
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