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De start van de eerste Meijelse cross in 1947.                         Afbeelding: collectie Medelo 

De Meijelse motorcross is een oude liefde en die roest niet, aldus Henk 
Martens. Hij besloot vanwege het 75-jarig jubileum de historie uit te 
diepen en te verpakken in een omvangrijk boek. 

In juli 1946 werd de eerste motorcrossvereniging van Meijel opgericht: 
MAC De Stoomfiets. Een jaar later volgde de eerste cross. Dat jubileum 
wilde Henk Martens, bestuurslid van de huidige motorsportvereniging 
MCC Meijel, niet zomaar voorbij laten gaan. Hij werkte daarom drie 
jaar lang aan het boek Motorcross Meijel, 75 jaar motorsport op De 
Vossenberg. „De cross is cultureel erfgoed.” 



 

Winnaar van de 500 cc-wedstrijd, W.C. Hundermarck in 1947.     Foto: collectie Henk Martens 

Geallieerden 

Helaas voor Martens bleken beide Meijelse motorcrossverenigingen 
niet over goed gevulde archieven te beschikken. Desondanks wist hij te 
achterhalen waarom de sport populair werd na de Tweede 
Wereldoorlog. „De geallieerde soldaten hadden veel depots met 
motoren achtergelaten. Mensen konden die voor een appel en een ei 
kopen. Het was hét vervoersmiddel voor de gewone man in die tijd.” 
De oorlog zorgde echter ook problemen. „De laatste mijnen moesten 
nog opgeruimd worden voordat de eerste cross kon worden verreden”, 
vertelt Martens. 

Ondanks de populariteit duurde het tot 1952 voor de tweede editie 
plaatsvond. Daarna was er bijna ieder jaar wel een cross en altijd op 
dezelfde plek: circuit De Vossenberg in de Simonshoekse Bossen. „Alle 
grote Nederlandse namen kwamen daar graag heen”, vertelt Martens. 
„Maar ook veel internationale coureurs.” De wintercross was in 
januari, voordat het seizoen begon. „De coureurs stonden dan te 
trappelen om weer te kunnen starten en hun nieuwe materiaal te 
testen.” 



 

Zicht op de ‘hoeëge berreg’ in 1961.                                    Foto: Graad Peeters 

Financieel risico 

Het ging zelfs zo goed, dat de grote motorsportbond Meijel in de jaren 
60 een Grand Prix aanbood met alle grote namen die daarbij horen. 
„Maar dat durfde de vereniging niet aan”, vertelt Martens. „Het was 
een te groot financieel risico.” Martens legt uit waarom: „Er werd in 
die beginjaren wel winst gemaakt, maar dat geld ging altijd naar de 
kerk of een ander goed doel in het dorp. De bestuursleden stonden 
zelfs nog een keer garant voor 750 gulden per persoon.” 

Na bijna veertig jaar stopte de Stoomfiets in 1985 met de organisatie 
van motorcrosswedstrijden. Die activiteit werd voortgezet door MCC 
Meijel, de club die acht jaar eerder was opgericht. „MCC Meijel werd 
opgericht door jongens die zelf wilden rijden. Die club groeide, terwijl 
de Stoomfiets kromp. De ‘oude’ vereniging ging in ruste en werd in 
2013 definitief opgedoekt. 



 

De start van de laatst georganiseerde cross in 2019.                                 Foto: Eddy Koedijk 

Tijdelijke vergunning 

MCC Meijel is een bloeiende vereniging, vertelt Martens, maar de 
motorcross heeft door vergunningsproblemen uit het verleden nu nog 
een tijdelijke vergunning. Wel is de gemeente bezig met een 
legalisatieproces. „De vele onderzoeken naar invloed van de cross op 
de omgeving wijzen uit dat een definitieve vergunning absoluut reëel 
is. Terecht”, vindt Martens, „want de Meijelse motorcross mag nooit 
verloren gaan.” 

Zaterdag 30 (clubwedstrijd) en zondag 31 oktober (nationale MON-
wedstrijd) is er weer een crossweekend in Meijel. Zaterdag 6 november 
wordt het boek ‘Motorcross Meijel, 75 jaar motorsport op De Vossenberg’ 
officieel gepresenteerd in gemeenschapshuis D’n Binger in Meijel. 

 

 


