
'BMX-museum bij skihal Montana' 
Auteur: door Olga van Lierop e-mail: o.vlierop@ed.nl | maandag 05 december 2011 | 08:45 

 

 

WESTERHOVEN - Een monument 

voor de fietscross in de achtertuin 

van een overdekte skipiste. 

Dat is het idee achter het plan om bij 

Montana Snowcenter in Westerhoven 
een BMX-museum voor Nederland op 
te richten. De collectie is al compleet. 

Over de ruimte en de financiering zijn 
serieuze ideeën die binnen enkele 
maanden werkelijkheid kunnen 

worden. 
 
De bijna honderdvijftig crossfietsen 

en minstens zo veel helmen, shirts, 
posters en wedstrijdbewijzen zijn 
verzameld door voormalig BMX'er 

Mike Janssen uit Limburg. In de 
schuur van een boer in Megen, bij 
Oss, begon hij met het uitstallen van 

zijn collectie. Bezichtiging kon op 
afspraak, tot hij vorige maand voor 
minstens drie jaar verhuisde naar Zweden. Waalrenaar Gerrit Does, die ruim dertig jaar geleden de BMX-sport introduceerde in 

Nederland, wierp zich vervolgens op als conservator.  
 
Op zoek naar een nieuw onderkomen voor de verzameling klopte Does vergeefs aan bij onder andere de gemeente Waalre en 

Strijp S in Eindhoven. Met hulp van Has van Helvoort, manager bij het toeristische streekplatform Boven- Dommel, kwam hij bij 
Montana terecht, waar de directie enthousiast bleek. "Die wil achter het gebouw een verharde tent van twee- tot driehonderd 
vierkante meter bouwen", vertelt Does. "Dat moet het museum worden." 

 
Does en Van Helvoort zien in Montana een strategische plek voor het museum. "Met de skihal, het Eurocircuit en een 
fietscrossbaan krijgt het een sportieve omgeving. Ernaast ligt bungalowpark De Kempervennen. Beter kan bijna niet", vindt 

Does. Montana beraadt zich op de plannen. Gaat de directie akkoord en wordt voor enkele duizenden euro financiering 
gevonden, dan kan de bouw van de hal beginnen. "Die financiering komt wel rond", zegt Van Helvoort. "Er zijn vast bedrijven 
die willen bijdragen en wellicht zijn er subsidiemogelijkheden." 

 
Does wil dat het Nederlandse BMX-museum met een toegangsprijs van een paar euro laagdrempelig maar professioneel wordt. 
"Janssen heeft enorm zijn best gedaan om dertig jaar BMX-sport in een verzameling te vatten. Die verdient een mooie plek." 

Van Helvoort ziet de opening al voor zich: "Hopelijk komen alle prominente crossers van Europa op die dag in Westerhoven bij 
elkaar." www.bmxmuseum.nl  
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