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MOTORCROSSTERREUR KEES HAZEVOET 

Pr~vincie wil minder 
motorcross.terreinen 

ZWOLLi (ANP)-~teea'de 
staten van ~ wil 1.0 spoecHc 
mogelijJ( ~" eind maken aan de 
overluf dte wordt .YffOOr/ükt 4oor 
motorcrC1Srers die aa11 het Gefenen 
zijn. V<>0ral ht Twente wordt het 
cr~n snel popU]airda-, 

Er wo~t vÛk geoefend opillegat, 
terreinen, wa.afdQOr de natQur ern
stig wordt verstoor4 door deze i.-
w~se sport. · · 

'De ~·ovincle wt1 het aaotaJ cross
terreinen verminderen en regionale 
centra inricht:Îlaatan waar ze 
~een last ve en. Omdat de 

· pr<>Ce!l,ures daartoe nogal wat tij• 
vcrge11, hee~ GS besloten in ieder 
geval uitbreiding van het aantal W. 
gale terreinen te voorkomen. 

In he t hierboven afgedrukte s tuk je ui t 
de Volkskrant van 24 juni 1983 wordt 
melding gemaakt van een verheugend i ni 
tiati ef, waarvan het t e hopen i s dat 
het s poedig over genomen wordt door a n
dere provinciale en gemeentelijke over
heden. 

Evenals elder s in het land is het 
c rossgeweld ook in onze r egio een zich 
in aangepas t razend t empo uitbreidende 
plaag waartegen geen kruid gewassen 
lijkt te z ijn . Geen enkel t errein waar
omheen geen meters brede slot en e n 
manshoge hekwerken staan blijkt veilig 
voor deze nietsontziende mafia . Hele 
gebieden worden omgeploegd door de 
zich van niets en ni emand iets aantrek
kende primitieven. Hier geldt kennel ijk 
nog het r echt der s terkste! En natuur
lijk staa t de poli t ie weer macht eloos . 
'Die jongens zt~ veel te s ne l 1 en ' we 
%ijn al bl ij dat ze van de s traat zijn '. 
Bovend j en 'dit is toch geen natutirge-• 
bied?' Dat er jaarlijks honderden l eg
sels en jongen van wettel ijk besche r m
de voge l s s neuve l en is niet van belang . 
Dichter hij de waa rhe id is he t <lat vel~ 
s urveille rende agenten het maar een 
machtig mooi gedoe vi nden ·en het liefst 
zelf op een crossmotor zouden kruipen 
om even een rohbert j ~ mee te doen. 

Bovendien zitten we in het Amsterdams e 
stadsbestuur nog opgescheept met een 
platte proleet als Schaeffer , die er 
niet voor terugdei nst om zich in vol
ledige crossuitmons t ering te l aten ver
eeuwigen in het pulpblad Panorama , zo
doende aan de ter reur nog een air van 
legiti mi teit verschaffend. De smakel oos
h~id ten t op ! Daarnaas t laat hij geen ge
legenheid voorbijgaan om zich denigrerend 
uit te l aten over wat hij noemt 'een paar 
s tomme plantjes' en ' geitewollensokken
lui '. Daar valt i mmers geen eer aan te 
behalen voor de gro t e volksvriend, 

De afge l open jaren hebben vers chil
lende mensen, waaronder l eden van onze 
VWG , via informele contacten met de po-

.l itie en het schrijven van brieven aan· de 
gemeente geprobeerd de ergste uitwassen 
enigszins in te dammen. Tot op heden 
echter met resultaat nul , Integendeel, 
nog s teeds worden e r weer nieuwe terrein
en door de heren onder handen genomen . 
Niettemin schijnt he t z . g . vrije crossen 
vol gens de Amsterdamse APV verboden te 
zün en i s het absurdistische tijdverdrijf 
s l echts toegestaan op daartoe aange
wezen terreinen. Helaas i s ook in deze 
zaak onze beste kameraad niet hij machte 
er op t oe te zien dat haar eigen veror
deringen worden nageleefd , vooral ook 
ond er het mom van de hierboven aange
haalde citaten , Merkwaardigerwijs vin-
den we in deze j ager skringen aan 
onze zijde. Een gedee lte van het weste
lUk haven- en industriegebied, waar de 
Bruine Ki ekendieven, plevi e r en, Kluten, 
Bergeenden, Porseleinhoenen en Roer
dompen ondanks het crossgewel d verwoede 
pogingen blijven doen om voor nagesl acht 
te zorgcnt valt onder de gemeente Spaarn
woude en Haar lemmerliede . Omdat dit deel 
is verpacht als j achtterrein, dient e r 
de rust gehandhaaft t e worden , Het is 
dan ook het enige terrein waar weleens 
proces verbaal tegen crossers is opge
maakt, overigens zonder enig blijvend 
resultaat. Hulp kan dus uit onverwach t e 
hoek komen en we moeten zeker proberen 
een zo breed mogelijk front te make~. 
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Hoewel het crossgeweld in het gebied 
van Sloterdijk en verder westwaarts 
in het westelijk havengebied wel zijn 
meest groteske vormen heeft aange
nomen, blijven ook andere gebieden. 
niet gespaard zoals bijvoorbeeld ver
leden jaar wel bleek bij Diemen. In 
een daar gegraven "zandput" ten be
hoeve van toekomstige wegenbouw, gin
gen alle nesten van Kluten, en dat 
waren er tientallen, verloren en 
werd en passant ook nog een kolonie 
van Oeverzwaluwen platgereden. 
Dergelijke zanderige en rijkelijk van 
hobbels en heuvels voorziene stukken 
hebben uiteraard een bijzondere aan
trekkingskracht op deze verwoestende 
lieden die ook nog voor een flinke 
dosis stank en lawaai zorgen. Hier
door worden vooral de vogelsoorten 
van dergelijke grotendeels braaklig
gende terreinen door deze niets ont
ziende "sport" getroffen. En het zijn 
juist deze soorten, zoals Kluut, Vis
dief, Kleine Plevier, Bontbekplevier, 
die slechts spaarzaam en lokaal rond 
onze stad voorkomen, Verder worden 
vele soorten van in de omgeving van 

KONTAKTAVONDEN NAJAAR 1983 

de door deze sportlui uitverkoren ter
reinen gelegen rietvelden en bossages 
ernstig verstoord zodat er van broeden 
weinig of niets terechtkomt. Het be
treft vooral Bruine Kiekendief, Roer
domp, Waterral en verschillende zang
vogelsoorten die hiervan het slacht
offer worden. Ongetwijfeld wordt een 
flink deel van de ellende veroorzaakt 
door onwetendheid en ignorantie van de 
zijde van de crossers, maar ik denk dat 
het ijdele hoop is te denken dat deze 
lieden op te voeden zouden zijn. 
Daarom is het de hoogste tijd dat er 
ook op dit gebied iets geregeld wordt. 
Bepaalde gedeélten zullen moeten wor
den aangewezen als officieel crosster
rein en er zal vervolgens streng op 
moeten worden toegezien dat men zich 
daaraan houdt. Zo is het trouwens in 
Sloterdijk en omgeving ook begonnen, 
maar al snel meende iedere clan recht 
te kunnen doen gelden op een "eigen" 
terrein en breidde de narigheid zich 
als een olievlek uit totdat het er nu 
op lijkt dat het hele gebied "vogelvrij" 
is verklaart en iedere gemotoriseerde 
idioot meent te kunnen doen en laten 
wat hij wil. Eindelijk een zaak waar een 
goede en verstandige gemeentelijke rege
ling meer d~n welkom is! 

*** 
15 september: De befaamde vogelfotograaf Oene Moedt, die eerder dit jaar door 
ziekte verhinderd was te komen, zal op deze avond uitgebreid aandacht besteden 
aan de door hem verrichtte gedragsstudies van weidevogels en in het tweede ge-, 
deelte aan het thema moerasvogels. Dit alles aan de hand van vele fraaie dia's~ 

28 oktober: Vogelleven in het westelijk haven- en industriegebied van Amsterdam. 
In dit gebied, dat weliswaar niet uitblinkt door landschappelijk schoon, heeft 
zich een zeer gevarieerde en interessante vogelwereld ontwikkeld, Bruine Kiek
endief, Blauwborst, Kluut, Strandplevier, Snor zijn enkele van de aldaar broed
ende soorten, terwijl vele andere er in de trektijd te vinden zijn. Ongetwijfeld 
zullen vele VWG'ers er ook regelmatig komen, O.a.,met behulp van dia's van 
F. Nordheim zullen verschillende geregelde bezoekers van het gebied over hun 
ervaringen vertellen. 

Bovenstaande avonden zullen gehouden worden in Het Paviljoen in het Amstelpark, 
aanvang 20.00 uur. 

12 november: Een avond over roofvogels en uilen, verzorgd door Anton Bruijn uit 
Woudenberg. De heer Bruijn is houder van een revalidatie-asiel voor roofvogels 
en uilen en heeft door de' jaren heen prakties alle Nederlandse soorten onder 
zijn hoede gehad. Puttend uit zijn rijke ervaring op dit gebied zal hij ons het 
een en ander over zijn werk vertellen, rijk geillustreerd met dia's van zijn hand. 
Verder heeft hij een bijzondere diaserie over Sperwers voor ons in petto. · 
Let op! Deze avond zal gehouden worden in de Portieljezaal, ingang via IVN, 
Plantage Middenlaan 41, aanvang 20.00 uur. 


