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Cirkel als een fietswiel zo rond
museum bij Montana Snowcenter
in Westerhoven.

IN GESPREK
door Olga van Lierop
e-mail: o.vlierop@ed.nl

E

en demonstratiewedstrijd
in Valkenswaard met
Daniëlle Overgaag als tegenstander. Dat was de
enige keer dat Gerrit Does zelf op
een crossfiets reed. Toch stal de
BMX-sport het hart van de voormalig motorcrosser. Hij haalde de
sport vanuit Amerika naar Nederland en besteedde er meer uren
aan dan menig beoefenaar. Nadat
voormalig BMX’er Mike Janssen
vorige maand naar Zweden verhuisde, ontfermde Does zich als
conservator over diens collectie
met onder meer zo’n honderdvijftig crossfietsen, kleding en wedstrijdbewijzen. Onlangs werd bekend dat hij hiervoor zijn zinnen
heeft gezet op een nieuw BMX-

Waar komt die oneindige bevlogenheid vandaan?
„Als jongetje organiseerde ik al
wedstrijden voor buurjongens.
Met bloemen die ik uit de tuin
van de buren plukte als prijs.
Sinds ik in 1974 een crossfietsje zag
staan in een motorzaak in Amerika, zie ik wat er met BMX allemaal
mogelijk is. Ik was toen motorcrosser en gaf trainingen. Voor kinderen vond ik motoren van 50cc gevaarlijk, maar alternatieven waren
er niet. Een BMX-fiets is dat wel.
Bij beide heb je snelheid, techniek
en uithoudingsvermogen nodig
om er goed op te rijden.”
Hoe ging dat ook alweer, de introductie van BMX in Nederland?
„Een kennis van me uit de motorsport importeerde in 1976 de eerste crossfietsen in Nederland. In
1978 gaven we voor het eerst een
demonstratie in Valkenswaard en
wat later richtten we de Stichting
Fietscross Nederland op. Drie of
vier avonden per week reisde ik
het land door om uitleg te geven
over BMX. Toen de Avro het televi-
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Gerrit Does
Geboren: 14 februari 1945 in Hilversum.
䊳 Woonplaats: Waalre.
䊳 Onderscheiden: In 2008 werd hij
vanwege zijn ‘zendingswerk’ voor
de BMX-sport benoemd tot Ridder
in de orde van Oranje-Nassau.
䊳 Gerrit Does staat bekend als de
man die de fietscross eind jaren zeventig vanuit de Verenigde Staten
naar Nederland haalde. Hij richtte
de Stichting Fietscross Nederland
(SFN) op en zette zich ervoor in
dat BMX een olympische sport
werd. Dat gebeurde in 2008.
䊳 BMX kent twee stromingen: cross
en freestyle.
䊳

sieprogramma Avro’s Fietscross
produceerde, ging het vlug. In 1981
waren er zesduizend licentiehouders en tweehonderd crossbanen,
nu achttienhonderd licentiehouders en dertig banen. De fietsjes
waren in 1986 een rage.”
Hoe is de sport sindsdien veranderd?
„De mentaliteit van de jeugd verandert. Vroeger telde een groepje
van tien jonge fietscrossers er negen die alles voor hun sport overhadden. Nu is dat er vaak maar
eentje. Jongeren hebben steeds
meer afleiding en mogelijkheden
waardoor ze het moeilijk vinden
om ergens echt voor te gaan. Bij
freestyle mag alles, dus die variant
is in opkomst. Zelf heb ik meer
met cross, maar ik houd wel van
vernieuwing. We moeten er wel
voor waken dat BMX niet te gevaarlijk wordt. Zo wordt bijvoorbeeld steeds vaker een hoge
box-jump (tegen een helling omhoog springen, red.) in een parcours verwerkt. Dat moet er spectaculair uitzien, maar omdat veel
fietsers vallen is dat niet zo. Ongelukken gebeuren, maar je moet ze
niet gaan opzoeken.”
Fietscross is nu een olympische sport.
Welke missies hebt u nog?
„Veel mensen denken nog steeds
dat BMX-fietsen zijn bedoeld voor

De werkkamer in het huis van Gerrit Does staat volledig in het teken van
foto Jurriaan Balke
de BMX-sport.
kinderen. Ik hoop dat de waardering groeit en dat fietscross na de
Olympische Spelen van 2012 als
volwaardig wordt gezien. Ik zou
nog graag een internationale reünie organiseren voor ruim honderd oud-fietscrossers. Het moment daarvoor zou in 2014 het
WK zijn in Ahoy Rotterdam. Verder richt ik me nu vooral op kwaliteitscontrole en opleiding. Ik doe
er mijn best voor dat banen meer
faciliteiten bieden voor jonge cros-

sers. Ik hoor vaak dat ik een trend
heb gezet. Dat een groep crossers
daarvoor een lintje aanvroeg, heeft
me erg verrast.”
En het museum?
„Als dat er komt, maakt dat voor
mij de cirkel rond. Ik heb jarenlang vooruitgekeken en steeds
nieuwe dingen bedacht. Het museum zou een mooie manier zijn
om terug te kijken.”
www.univofbmx.com
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