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Beste clubleden en sportvrienden, 
 
In de media wordt de noppensport (motocross, enduro, offroad) vaak vergeleken met 
wildcrossen. Het lezend publiek en de media maken vaak geen onderscheid tussen deze 
sportdisciplines en gooien ‘alles wat op een crossmotor lijkt’ en iedereen die daar op rijdt 
op één hoop. Hierdoor wordt het echte probleem onvoldoende benoemd, namelijk op 
welke wijze houden we als club, als bond en als licentiehouder/sportliefhebber de circuits 
in Nederland open? 
 
Overleg met de overheid 
Vanuit de KNMV is er landelijk overleg met de politiek en is er ook op provinciaal, 
regionaal en lokaal niveau contact met de overheid en het bevoegd gezag (zoals de 
politie). Het doel van deze gesprekken is:  
- erkenning van onze motorsport  
- op lange termijn van de motorsport te kunnen genieten 
- het behoud van de bestaande circuits 
- het ontwikkelingen van nieuwe initiatieven 
 
De KNMV is geen voorstander van ‘wildcrossen’, maar geeft in die gesprekken ook aan dat 
handhaven zonder het bieden van alternatieven geen oplossing van het probleem is. 
 
Verscherpte maatregelen 
De politie neemt zelf ook initiatieven door gerichte acties op te zetten, rijders te 
vervolgen en te handhaven. Op het KNMV bondsbureau komen deze berichten binnen. In 
Drenthe bijvoorbeeld controleert de marechaussee inmiddels met elektrobikes in de 
bossen en in de regio Rijnmond wil de politie de crossverenigingen gaan bezoeken en met 
bijeenkomsten waarschuwen voor de risico’s en juridische gevolgen als men ‘wildcrossers’ 
onderweg aantreft. 
 
Voorkomen is beter dan genezen 
Crossen doe je op een daarvoor speciaal bestemd circuit, offroad rijden doe je met 
verstand, op plekken waar dat is toegestaan en met begrip voor de andere weggebruikers, 
maar het liefst bij speciaal georganiseerde offroadritten (zie KNMV Enduro & 
Offroadkalender 2010).  
Voorkomen is beter dan genezen en als sportbeoefenaar heb je het zelf in de hand. Wees 
daarom verstandig en hou je aan de regels. Spreek desnoods ook andere rijders aan die het 
niet zo nauw nemen met deze regels. Want zij zijn het topje van de ijsberg waarop de 
overheid uiteindelijk drastische maatregelen gaat nemen. Hierdoor komt de club in gevaar 
(de exploitatie van het circuit stopt), de noppensport krijgt een negatief imago en de 
KNMV kan op politiek niveau niets meer maken. 
 
Vier musketiers! 
Clubs, sporters, sportliefhebbers en de KNMV, samen kunnen we laten zien dat we 
volwaardig zijn en de noppensport een warm hart toedragen.  
 
Denk aan het credo: ‘Een voor allen, allen voor één!’ We hebben elkaar hard nodig! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mario Pieterse, 
KNMV Afdeling Beleid 


