
1

2021
JAARPLAN





3 KNAF JAARPLAN 2021

INHOUDSOPGAVE

- Inleiding Jaarplan 2021

- Veiligheid

-	 Promotie

- Opleidingen

- Dienstverlening  

- Duurzaamheid  

-	 Secties	 	

4

5

8

10

13

15

16



4KNAF JAARPLAN 2021

Het	jaarplan	2020	opende	vorig	jaar	met	de	zin:	“Het	jaar	2020	belooft	een	jaar	vol	hoogtepunten	te	worden.”	Hoe	
anders	is	de	praktijk	een	jaar	later,	in	tijden	dat	het	COVID-19	de	wereld	nog	steeds	in	zijn	greep	houdt.		

Desalniettemin	blijft	de	KNAF	optimistisch	over	een	mooi	autosportjaar	2021,	waarbij	de	Nederlandse	ronde	van	het	
EK	Autocross	en	de	Formula	1	Heineken	Dutch	Grand	Prix	het	absolute	hoogtepunt	moeten	worden.	

Ondanks	dat	in	2020	veel	evenementen	gecanceld	zijn,	zijn	er	ook	mooie	stappen	gemaakt.	Zo	is	met	de	secties	ge-
werkt	aan	een	ambitieus	meerjarenbeleidsplan	2021	–	2025,	heeft	de	consolekant	van	virtueel	racen	een	prominente	
plaats	binnen	de	KNAF	gekregen,	is	er	een	flinke	digitaliseringsslag	gemaakt	rond	examens	en	zorgden	de	TeamNL	
talenten	voor	aansprekende	internationale	resultaten.	

Dit	jaarplan	is	het	eerste	plan	dat	onderdeel	uitmaakt	van	het	nieuwe	meerjarenbeleidsplan.	Om	tot	het	meerjaren-
beleidsplan	2021	–	2025	te	komen,	heeft	de	KNAF	via	enquêtes	en	pijleravonden	het	voorgaande	beleidsplan	
geëvalueerd	en	de	toekomst	besproken.	

Hieruit is naar voren gekomen dat de komende 5 jaar de aandachtsgebieden (voorheen pijlers) zijn:
1.	Veiligheid
2.	Opleidingen
3.	Promotie
4.	Dienstverlening	
5.	Duurzaamheid

De	opbouw	van	de	jaarplannen	de	komende	jaren	gaat	op	basis	van	deze	vijf	aandachtsgebieden.	

In	het	plan	2016	–	2020	lag	de	nadruk	op	het	worden	van	een	kennis-	en	expertisecentrum	voor	kart-	en	autosport.	
Een	veelvuldig	gehoorde	conclusie	tijdens	de	pijlersessies,	was	dat	er	binnen	de	KNAF	heel	veel	kennis-	en	expertise	is,	
echter	dat	dit	in	veel	gevallen	slechts	binnen	één	sectie	is	of	zelfs	bij	één	persoon	zit.	In	de	periode	2025	is	het	hoofd-
doel	om	deze	informatie	KNAF	breed	beschikbaar	te	krijgen	bij	meerdere	secties	en/of	personen.	

Om	dit	te	bewerkstelligen	breidt	de	KNAF	het	aantal	commissies	uit	met	onder	meer	een	commissie	PR-	en	promotie,	
duurzaamheid,	rijdersopleidingen	/	licenties	en	IT.	De	commissies	hebben	een	adviesfunctie	richting	KNAF	bestuur.	
Om	tot	KNAF	breed	gedragen	adviezen	te	komen	zal	iedere	commissie	bestaan	uit	afgevaardigden	uit	de	secties,	een	
vertegenwoordiger	vanuit	het	federatiebureau	en	een	vertegenwoordiger	vanuit	het	KNAF	bestuur.	

Op	de	volgende	pagina’s	een	uitwerking	van	de	plannen	per	pijler	voor	2021.	

INLEIDING JAARPLAN 2021 
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Zoals	reeds	in	de	inleiding	vermeldt	heeft	Covid19	ook	
zijn	weerslag	op	het	KNAF	jaarplan.	Immers,	doordat	
feitelijk	vanaf	medio	maart	2020,	ofwel	juist	voor	de	
aanvang	van	het	autosportseizoen,	vanwege	Covid	19	
alle	autosport	activiteiten	stilgelegd	moesten	worden.	
Onvermijdelijk is dan ook dat diverse onderdelen uit het 
Jaaractiviteitenplan	2020	doorgeschoven	zullen	worden	
naar	2021.

VEILIGHEID

Safesight
Rallysafe	heeft	zich	inmiddels	een	vaste	plaats	veroverd	
in	de	Nederlandse	Rallysport.	Als	check	of	alle	vooraf	te	
realiseren	veiligheidsvoorzieningen	ook	daadwerkelijk	
door	alle	officials	opgevolgd	zijn,	is	er	voor	2020		een	
overeenkomst	afgesloten	met	Safesight.	Het	daadwer-
kelijk	door	alle	leidinggevende	officials	toepassen	van	
Safesight	zal	nog	de	nodige	voeten	in	aarde	hebben.	
Dat	was	zo	voor	2020	maar	zal	door	het	wegvallen	van	
vrijwel	alle	rallyevenementen	in	2020	nu	in	2021	plaats	
moeten	gaan	vinden.

Voor	de	wedstrijdleiding	is	het	van	essentieel	belang	
dat zij 100% overtuigd is dat op het moment dat er 
gestart	wordt,	alle	voorzieningen	zoals	beschreven	in	het	
Veiligheidsplan,	daadwerkelijk	geïmplementeerd	zijn.	
Daar	begint	het	mee.	Maar	minstens	net	zo	belangrijk	is	
de	vraag	waarom	bepaalde	zaken	niet	op	tijd	of	onvol-
doende	gerealiseerd	zijn.	Vastlegging	van	alle	processen	
nadat	deze	beschreven	zijn,	is	daarbij	van	essentieel	
belang.

Het	proces	rond	de	FIA	Grade	1	keuring	voor	zowel	
Zandvoort	als	Assen,	heeft	de	KNAF	de	toegevoegde	
waarde	van	circuit-simulatietesten	laten	zien.	Immers,	
indien	voorzien	van	de	juiste	data,	kan	een	dergelijk	
programma	met	een	grote	mate	van	nauwkeurigheid	
aantonen	wat	de	veiligheidsvoorzieningen	dienen	te	zijn	
indien	een	auto	of	kart	om	wat	voor	reden	dan	ook	van	
de	baan	schiet.

Met	die	doorlopen	FIA	keuringsprocedures	zijn	in	2021	
beide	race-circuits	bewezen	optimaal	beveiligd.	De	
KNAF	heeft	het	voornemen	dit	volgend	jaar	ook	voor	de	
bestaande	kartcircuits	te	realiseren.	Binnen	de	FIA/CIK	is	
Frans	Schreiner	de	autoriteit	voor	de	computersimula-
ties	voor	kartbanen.	Nu	de	Nederlandse	kartbanen	niet	
aan	de	hoge	FIA/CIK	richtlijnen	voldoen	is	de	KNAF	met	
Frans	Schreiner	overeengekomen	dat	hij	voor	een	aan-
gepast	tarief	de	simulatie	van	Nederlandse	kartbanen	
wil	doen.	Doel	is	niet	om	aan	alle	door	het	CIK	gestelde	
normen	voor	Internationale	wedstrijden	(Wedstrijdto-
ren,	lengte	circuit,	rennerskwartier)	te	voldoen	maar	wel	
aan	de	noodzakelijke	veiligheidseisen.

Deze	simulaties	kunnen	slechts	dan	worden	uitgevoerd	
wanneer	het	circuit	beschikt	over	de	juiste	tekening	
in	CAD	formaat.	Helaas	beschikken,	Assen	en	Lelystad	
uitgezonderd,	de	Nederlandse	kartbanen	niet	over	een	
dergelijke	tekening.	Om	tot	tekeningen	van	het	juiste	
format	te	komen,	zal	het	volgende	proces	doorlopen	
dienen	te	worden:

In	hoofdlijnen	zijn	er	een	drietal	fases	die	doorlopen	
moeten	worden:	

1.	Inmeten	huidige	situatie	kartcircuits,	exclusief	Juni-
ortrack	Assen,	deze	informatie	is	reeds	beschikbaar	en	
mag	in	overleg	met	TT	Circuit	worden	gebruikt;.

2.	Generen	CAD	bestanden	kartcircuits;

3.	Omzetten	CAD	bestanden	kartcircuits	naar	FIA	
richtlijnen.

Circuit certificering 
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Aanpak
Het	inmeten	van	de	kartcircuits	wordt	gedaan	met	
behulp	van	zogenaamde	‘fotogrammetrie’.	Hierbij	
wordt	met	een	drone	van	elke	locatie	honderden	foto’s	
gemaakt.	Door	de	hoge	overlap	van	foto’s	en	het	feit	
dat	elke	foto	voorzien	is	van	een	GPS	locatie	kan	een	
3D	puntenwolk/3D	mesh	gegenereerd	worden.	Vooraf	
zal	op	basis	van	bestaande	data,	vliegplannen	gemaakt	
worden.	Op	deze	manier	worden	de	vluchten	snel	en	
efficiënt	uitgevoerd	en	is	de	kans	dat	bepaalde	data	
ontbreekt	minimaal.	De	uiteindelijk	resolutie	van	de	
100	megapixel	foto’s	zal	circa	6	tot	8	millimeter	per	pixel	
bedragen,	dit	betekent	dat	elke	pixel	op	de	foto	6	tot	8	
millimeter	in	het	echt	vertegenwoordigd.	Met	deze	re-
solutie	wordt	op	de	verharding	een	XYZ	nauwkeurigheid	
van	+/-	3	cm	behaald.	Voor	twee	kartcircuits	geldt	dat	
die	niet	‘gevlogen’	kunnen	worden	in	verband	met	no-
fly	zones,	deze	worden	ingemeten	middels	traditioneel	
landmeten.

Deze	3D	data	is	vervolgens	de	basis	van	waaruit	een	CAD	
bestand	kan	worden	gegenereerd	waarin	baan-gerela-
teerde	zaken	onderscheiden	kunnen	worden,	het	betreft	
dan onder meer: 
•	 Kant	asfalt	
•	 Barriers	
•	 Zand/grindbakken	
•	 Curbstones	
•	 Hekwerken
•	 Contouren	van	de	gebouwen	direct	aan	de	baan	
 gelegen 

Naast	een	CAD	bestand	wordt	ook	een	PDF	geleverd	met	
alle elementen een onderliggende zogenoemde ortho-
mosaic,	een	samengevoegde	luchtfoto	die	op	basis	van	
de	gemaakte	foto’s	is	gegenereerd.	

Eindproducten
De	gegeneerde	basisbestanden	worden	vervolgens	voor	
elk	kartcircuit	omgezet	naar	CAD-tekening	die	geheel	
conform	de	FIA	richtlijnen	is	opgezet	en	uitgewerkt.

Op	circuit	gebied	wacht	de	KNAF	de	komende	twee	jaren	
nog	een	geheel	nieuwe	uitdaging.	Er	bestaan	serieuze	en	
vergevorderde	plannen	om	te	komen	tot	een	wedstrijd	
voor	het	FIA	Formule	E	kampioenschap.	De	elektrische	
tegenhanger	van	de	Formule	1.	Kenmerk	van	wedstrij-
den	meetellend	voor	het	FIA	Wereldkampioenschap,	is	
dat	ze	allemaal	worden	verreden	op	niet-permanente	
circuits	en	bij	voorkeur	binnen	stads	agglomeraties.	
De bedoeling is dat dit evenement gaat plaatsvinden 
in	Eindhoven.	Een	stad	met	veel	innovatieve	industrie	
(Philips,	ASML,	DAF).	Een	enorme	uitdaging,	ook	voor	de	
KNAF	en	haar	officials	qua	begeleiding	op	voor	Neder-
landse	begrippen	volstrekt	onontgonnen	terrein.	Uniek	
ook	voor	de	KNAF	om	binnen	een	tijdsbestek	van	twee	
jaar	van	geen	naar	twee	wedstrijden	meetellend	voor	
een	FIA	Wereldkampioenschap	te	komen.

En	tenslotte,	na	maar	dan	25	jaar,	opnieuw,	wederom	op	
een	niet	permanent	circuit,	een	wedstrijd	voor	het	EK	
Autocross.	Organisator	LAT77	heeft	een	5-jarig	contract	
voor	een	permanent	grondstuk	waar	een	aantal	veilig-
heidszaken	zoals	vangrails,	mogen	blijven	staan	en	de	
baan	zelf	vrijwel	volledig	mag	blijven	liggen.	Dit	is	van	
groot	belang	voor	de	grondstructuur	waardoor	onder-
houd	gedurende	de	wedstrijd,	tot	een	minimum	beperkt	
kan	blijven.	Maar,	ook	in	Toldijk	zal	er	nog	heel	wat	water	
door	de	IJssel	vloeien	alvorens	de	FIA	circuit	commissie	
haar	veiligheids-fiat	zal	geven.
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Circuit commissie
Uit	de	pijlersessies	kwam	vanuit	de	aanwezigen	de	wens	
naar	voren	om	een	circuit	commissie	op	te	richten.	Eer-
ste	gedachte	was	om	op	die	manier	informatie	uit	wis-
selen over veiligheidsvoorzieningen op permanente en 
niet-permanente	banen	en	bijvoorbeeld	FIA	informatie	
te	delen	.	Deze	commissie	kan	van	toegevoegde	waarde	
zijn	voor	de	KNAF,	maar	zeker	ook	voor	de	circuiteigena-
ren.	Of	er	bij	deze	laatst	genoemden	ook	daadwerkelijke	
vraag	is	naar	een	circuitcommissie,	onderzoekt	de	KNAF	
in	2021.

Digitaal Wagenpaspoort
In	2020	heeft	de	KNAF	het	lang	gewenste	digitale	wa-
genpaspoort	ontwikkelt.	In	2021	zal	het	digitaal	wagen-
paspoort	geïmplementeerd	worden.	Grootste	uitdaging	
is om ervoor te zorgen dat alle technisch commissarissen 
ermee	kunnen	werken	en	dat	de	database	van	auto’s	in	
het	systeem	actueel	is	en	blijft.	

Doelen veiligheid
1.	 SafeSight	wordt	na	een	eerste	kennismaking	in	2020	bij	alle	rallyevenementen	naar	tevredenheid	van	
	 organisator	en	officials	gebruikt;	

2.	 Alle	NK	waardige	en	KNAF	erkende	kartcircuits	worden	op	basis	van	CAD-tekeningen	gescand	op	veiligheids-
	 voorzieningen;

3.	 De	KNAF	adviseert	organisatoren	van	FIA	kampioenschappen	in	Nederland	op	het	gebied	van	baanaanleg	en	
	 veiligheid.
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PROMOTIE

Tijdens	de	evaluatie	van	de	pijler	promotie	in	2020	werd	er	door	de	aanwezigen	een	duidelijke	scheiding	gemaakt	
tussen	promotie	van	de	KNAF	in	zijn	algemeenheid	via	onder	meer	magazines,	social	media	direct	mailing.	En	de	
promotie	van	de	bij	de	KNAF	aangesloten	secties	/	disciplines.	Over	de	algemene	promotie	was	de	achterban	tevreden,	
echter	winst	is	er	nog	te	behalen	in	de	promotie	van	de	secties	/	disciplines.	Een	belangrijke	rol	hierin	is	weggelegd	
voor	de	commissie	PR	&	Promotie	die	in	2021	opgericht	wordt.			

Social Media
De	KNAF	is	alweer	enige	jaren	actief	op	social	media	en	
blijft	daarin	iedereen	jaar	groeien	in	het	aantal	volgers,	
likes	etc.	In	de	beginjaren	was	de	uitdaging	om	het	aan-
tal	volgers	en	likes	te	laten	groeien,	nu	zet	de	KNAF	met	
name	in	op	herkenbare	content.	De	berichtgeving	van	
de	KNAF	op	social	media	moet	dan	ook	een	duidelijke	
afspiegeling	worden	van	de	activiteiten	van	de	KNAF	als	
kennis-	en	expertise	centrum.	Daarnaast	ziet	de	KNAF	
het	als	haar	taak	om	de	prestaties	van	Nederlandse	
sporters	die	actief	zijn	in	FIA	Europese	en	Wereldkampi-
oenschappen	uit	te	lichten.	Dit	zijn	de	hoogst	haalbare	
klassen	en	de	Nederlands	die	daarin	actief	zijn,	mogen	
gezien	worden	als	ambassadeurs	voor	de	autosport.	Met	
Max	Verstappen	als	grootste	voorbeeld.	

Commissie PR & Promotie
Een	grote	wens	vanuit	de	secties	is	om	een	commissie	
PR	&	Promotie	op	te	zetten,	die	zich	bezig	gaat	houden	
met	promotie	van	autosport	en	de	verschillende	
disciplines.	De	commissie	kijkt	hoe	het	beschikbare	
budget	van	de	KNAF	zo	goed	mogelijk	ingezet	kan	wor-
den	en	streeft	concrete	doelen	na.	Deze	commissie	zal	
vanaf	begin	2021	operationeel	zijn	en	gezamenlijke	
doelen	formuleren	voor	de	lange	en	middellange	ter-
mijn.

Eén van de uitdagingen van de commissie is om 
invulling	te	geven	aan	de	circuitdagen	die	de	KNAF	tot	
haar	beschikking	heeft	op	het	TT	Circuit	Assen.	

Loyality programma 
Naast	de	plannen	en	doelen	die	vanuit	de	commissie	
voort	komen,	zet	de	KNAF	voor	2021	in	op	het	aanbie-
den	van	een	loyality	programma	voor	licentiehouders.	
Met	diverse	partners	worden	afspraken	gemaakt,	
waardoor	de	licentiehouder	met	korting	van	bepaalde	
diensten	of	producten	gebruik	kan	maken.	Doel	van	het	
loyality	programma	is	om	de	licentiepas	op	die	manier	
nog	meer	van	waarde	te	laten	zijn	dan	op	sportieve	
gronden.	

Een	van	de	aanbiedingen	die	de	KNAF	voor	licentiehou-
ders	biedt,	is	het	gebruik	van	de	simulator	in	Houten	
(onder	begeleiding	van	Rudy	van	Buren)	tegen	ge-
reduceerd	tarief.	

Daarnaast	biedt	de	KNAF	licentiehouders	workshops	aan	
van	experts	uit	de	(auto)sportwereld	op	het	gebied	van	
bijvoorbeeld	fysieke	training,	mentale	training,	voeding	
en/of	sponsoring.
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Doelen 2021
Naast	de	middellange	en	lange	termijndoelen	geformuleerd	door	de	commissie	in	2021,	staan	de	volgende	doelen	
reeds: 

Social media
1.	 De	KNAF	Laat	zien	wat	het	allemaal	doet	binnen	haar	pijlers
2.	 Hoe	je	binnen	iedere	tak	van	sport	kunt	starten	met	autosport	en	hoe	je	door	kunt	groeien	naar	internationaal	
 niveau
3.	 Hoe	de	KNAF	Academy	/	TeamNL	talenten	ambassadeurs	zijn	voor	de	autosport	en	welke	trainingen	zij	volgen		
	 onder	regie	van	de	KNAF

Evenementen:
1.	 Zichtbare	aanwezigheid	van	de	KNAF	op	toonaangevende	evenementen	met	een	duidelijk	vooraf	vast	gesteld		
	 doel.
2.	 De	KNAF	geeft	samen	met	de	commissie	invulling	aan	een	circuit	dag	ter	promotie	van	de	autosport	in	
	 Nederland.



10KNAF JAARPLAN 2021

Binnen	de	pijler	opleidingen	komen	in	2021	opnieuw	de	opleidingsprogramma’s	voor	talentvolle	en	ambitieuze	spor-
ters,	officials	en	instructeurs	terug.	Binnen	de	KNAF	Academy	en	Team	NL	wil	de	KNAF	zich	nog	nadrukkelijker	focussen	
op	internationaal	toptalent	in	karting,	rally	en	autosport.	De	in	2020	ingeslagen	weg	om	meer	opleidingen	te	digita-
liseren	zal	voort	worden	gezet.	Een	volgende	stap	in	de	digitalisatie	is	het	combineren	van	alle	opleidings-	en	bege-
leidingstools	in	één	platform.	De	KNAF	krijgt	hier	financiële	steun	voor	van	FIA.	Door	de	Corona	crises	schuiven,	voor	
wat	betreft	officialopleidingen,	een	groot	aantal	trainingen	door	naar	2021.	Zo	ook	het	eerder	aangekondigde	medical	
seminar.		

OPLEIDINGEN

Algemeen opleidingen
Om	het	kennisniveau	van	nieuwe	en	ervaren	rijders,	
officials	en	instructeurs	te	verbeteren	wil	de	KNAF	een	
opleidingsplatform	bouwen	waar	alle	e-learningmodu-
les,	handboeken,	webinars	en	instructievideo’s	op	één	
plaats	staan	en	makkelijk	te	vinden	zijn.	

Daarnaast	is	er	de	wens	om		mentoren	(digitaal)	de	nieu-
we	licentiehouders	laten	begeleiden	via	dit	platform.	
Tenslotte	wordt	onderzocht	of	de	gevolgde	modules	au-
tomatisch	geregistreerd	kunnen	worden	in	het	licentie-
systeem	van	de	KNAF.	Voor	dit	nieuwe	platform	ontvangt	
de	KNAF	in	2021	subsidie	vanuit	de	FIA.	

Doelstelling opleidingen algemeen: 
De	KNAF	bouwt	in	2021	aan	een	opleidingsplatform	voor	
rijders,	officials	en	instructeurs.	

Rijdersopleidingen
De	afgelopen	jaren	is	er	vanuit	het	Federatiebureau	
in	samenwerking	met	de	secties	een	begin	gemaakt	
met	het	aanbieden	van	digitale	examens	(karting,	
autorensport,	rally)	en	e-learningmodules	(karting,	
autorensport)	ter	voorbereiding	op	de	examens.	Naast	
professionalisering,	hebben	de	digitale	systemen	voor	
het	federatiebureau	tot	grote	voordeel	dat	er	éénheid	in	
werkwijzen	is	binnen	de	secties.	

Commissie rijdersopleidingen
Uit	de	piijlersessies	in	2020	is	naar	voren	gekomen	dat	
de	secties	met	elkaar	informatie	uit	willen	wisselen	op	
het	gebied	van	rijdersopleidingen	en	-examens.	Deze	
commissie	heeft	als	taak	om	rijdersopleidingen	door	te	
ontwikkelen	en	eenheid	in	werkwijzen	te	creëeren.	De	
commissie	bestaat	uit	afgevaardigden	vanuit	de	secties.	
Deze	commissie	moet	begin	2021	operationeel	zijn.

Autocross
De	sectie	Autocross	wil	in	2021	in	navolging	van	karting,	
rally	en	autorensport	het	junior	examen	ook	
digitaliseren.	

Autorensport
Vanuit	de	racescholen	is	er	al	enige	jaren	de	wens	om	
het	examen	aan	te	bieden	in	het	Engels.	Daarom	is	
besloten	om	zowel	de	e-learningmodule,	als	ook	het	
digitale	examen,	te	laten	vertalen	naar	het	Engels	en	aan	
te	bieden	aan	nieuwe	coureurs	die	in	Nederland	woon-
achtig	zijn,	maar	geen	Nederlandse	nationaliteit	hebben.	

Karting
De	sectie	Karting	wil,	in	aanvulling	op	de	e-learningmo-
dule	voor	rijders,	het	boekje	“Racing	Rules	Explained”	
vertalen.	Dit	is	een	initiatief	van	een	wedstrijdleider	
in	Dubai	die	het	heeft	gemaakt	om	jonge	karters	met	
behulp van veel plaatjes uit te leggen hoe zij zich kunnen 
voorbereiden	op	de	kartwedstrijden	en	hoe	zij	zich	moe-
ten	gedragen	tijdens	de	wedstrijden.	Ook	voor	ouders	is	
dit	een	hulpmiddel	om	hun	kind	voor	te	bereiden.	
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Doelstelling rijdersopleidingen: 
•	 De	Commissie	Rijdersopleidingen	legt	de	opleidingsdoelen	voor	de	periode	2021-2025	vast.	
•	 De	autocrossjunioren	kunnen	zich	voorbereiden	op	het	theorie	examen	middels	een	e-learningmodule	gericht	
	 op	jonge	rijders	door	gebruik	te	maken	van	animaties.	
•	 Daarnaast	worden	de	autocrossexamens	digitaal	afgenomen	en	aangestuurd	door	het	KNAF	Federatiebureau.		
•	 In	2021	is	het	mogelijk	om	de	e-learningmodule	en	het	examen	autorensport	rijder	in	het	Engels	te	volgen.	
•	 Voor	karting	rijders	wordt	er	een	vertaling	gemaakt	van	Racing	Rules	Explained,	welke	zal	bijdrage	aan	de	
	 voorbereiding	van	jonge	karters,	en	hun	ouders,	op	de	eerste	wedstrijden.	

Officials
Commissie officialopleidingen
Ook	op	het	gebied	van	officialopleidingen	wordt	er	een	
KNAF	Commissie	opgericht,	hiermee	komt	de	Werk-
groep	Officials	te	vervallen.		Deze	Commissie	zal	zich	be-
zighouden	met	de	uitvoering	van	het	vrijwilligersbeleids-
plan	op	het	gebied	van	werving,	opleiding	en	behoud	
van	vrijwilligers	voor	de	autosport.	

Werving officials
Uit	onderzoeken	van	het	federatiebureau	is	gebleken	dat	
het	aantal	nieuwe	officials	onvoldoende	compensatie	
biedt	aan	verloop	onder	de	officials	en	het	feit	dat	er	per	
official	minder	evenementen	worden	gedraaid	dan	tien	
jaar	geleden.	De	werving	van	officials	richt	zich	de	ko-
mende	jaren	fo¬cussen	op	drie	groepen.	Naast	nieuwe	
basis	officials	zijn	dit	sportcommissarissen	en	technisch	
commissarissen.	Onder	deze	laatste	twee	groepen	is	een	
sterkte	vergrij¬zing	zichtbaar.	

Medical Seminar
In	2020	zou	het	Medical	Seminar	voor	artsen	en	ver-
pleegkundigen	georganiseerd	worden.	Vanwege	de	
coronamaatregelen	hebben	we	dit	seminar	moeten	
verplaatsen	naar	het	najaar	2021.	Dit	seminar	moet	een	
vaste	waarde	worden	voor	het	behoud	van	de	licentie	
als	arts	en/of	verpleegkundige.	

Daarnaast is er in 2020 een start gemaakt met het 
bouwen	van	een	e-learningmodule	voor	technisch	com-
missaris	trainee	en	steward	trainee,	hieraan	zal	ook	een	
praktijkopdrachtenboek	worden	gekoppeld.	Dit	op-
leidingstraject	zal	in	2021	worden	afgerond.	

Doelstellingen officialopleidingen:
•	 De	Commissie	Officials	legt	in	2021	de	
	 wervingsdoelen	voor	de	periode	2021-2025		
	 vast.
•	 De	Commissie	Officials	legt	in	2021	de	op-
	 leidingsdoelen	voor	de	periode	2021-2025	vast.	
• In het najaar van 2021 krijgen de artsen en ver- 
	 pleegkundigen	een	Medical	Seminar.	
•	 De	KNAF	publiceert	e-learningmodule	en	prak-
	 tijkopdrachtenboek	TC	Trainee.	
•	 De	KNAF	publiceert	e-learningmodule	en	prak-
	 tijkopdrachtenboek	Steward	Trainee.

Instructeurs
Vanwege	de	coronamaatregelen	heeft	het	project	
“licentiëren	kart,	-race	en	rallyscholen”	vertraging	opge-
lopen.	De	pilot	van	de	Masterclass	Onderwijskunde	zal	
begin	2021	worden	gegeven	aan	de	A	instructeurs	van	
de	racescholen	en	op	basis	van	hun	feedback	worden	
aangepast	en	ingepland	voor	de	race	instructeurs.	De	
wens	is	om	deze	begin	2021	te	geven,	om	daarna	met	
de	implementatie	voor	de	rally-,	rallycross-	en	
kartinstructeurs	te	starten.	

Doelstelling instructeurs: 
• De	KNAF	implementeert	de	opleiding	en	licentie		
	 tot	KNAF	erkend	rallyinstructeur.
•	 De	KNAF	implementeert	de	opleiding	en	licentie		
	 tot	KNAF	erkend	kartinstructeur.
•	 De	KNAF	implementeert	de	opleiding	en	licentie		
	 tot	KNAF	erkend	rallycrossinstructeur.
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Talentontwikkeling

Het	TeamNL	programma	van	de	KNAF	richt	zich	in	2021	
opnieuw	op	het	afleveren	van	Nederlands	toptalent	ach-
ter	de	poorten	van	fabrieksteams.	Doel	is	om	toptalent	
actief	te	hebben	in	de	karting,	autorensport	en	rally.	

De	KNAF	had	in	2017	voor	het	laatst	een	rallytalent	in	
haar	selectie,	maar	onderzoekt	de	mogelijkheden	om	
ook	in	de	rallysport	weer	een	toonaangevend	program-
ma	te	hebben.	Een	initiatief	als	het	Rally	Star	programma	
van	de	FIA,	biedt	een	mooie	kans	om	ook	het	nationale	
rallyprogramma	weer	vorm	te	geven.		

TeamNL

Waar	TeamNL	zich	volledig	focust	op	de	formule	racerij	(en	mogelijk	in	de	toekomst	weer	rallysport),	zijn	er	ook	de	
diverse	talenten	actief	in	de	toerwagens	en	GT	klassen.	De	KNAF	is	in	2020		met	succes	begonnen	een	intensievere	
begeleiding	van	deze	talenten	in	hun	weg	naar	de	internationale	top.	

Door	middel	van	periodieke	workshop	sessie	worden	de	talenten	door	coaches	en	experts	onder	handen	genomen.	
Waarbij	persoonlijke	ontwikkeling	en	groei	altijd	voorop	staat.	Deze	aanpak	wordt	in	2021	doorgezet.	

KNAF Academy

De	FIA	zet	in	2021	vol	in	op	de	organisatie	van	de	FIA	Motorsport	Games	2021.	De	Motorsport	Games	moeten	de	
Olympische	Spelen	voor	autosport	worden.	Dit	betekent	dat	rijders	niet	voor	een	commercieel	team,	maar	voor	hun	
land	uitkomen.	Afvaardiging	namens	Nederland	kan	alleen	op	voordracht	van	de	KNAF.	De	Motorsport	Games	vinden	
in	2021	in	Marseille	plaats.	

De	KNAF	ondersteunt	het	initiatief	van	de	FIA	en	zet	in	2021	in	op	een	sterke	afvaardiging	namens	Nederland.	Selectie-
procedures	en	wijze	van	afvaardiging	worden	begin	2021	bekend	gemaakt.	De	KNAF	vraagt	de	commissie	PR	&	Promo-
tie	om	in	2021	een	passend	promotieplan	hier	voor	uit	te	denken.	

FIA Motorsport Games 2021

Dit	vertaalt	in	doelstellingen	betekent	dit	voor	talentontwikkeling	in	2021:	
1.	 De	KNAF	Academy	focust	zich	op	(inter)nationaal	talent	in	de	autorensport	en	rally	en	draagt	een	steentje	bij		
	 aan	hun	ontwikkeling;
2.	 De	KNAF	Academy	organiseert	workshops	op	basis	van	open	inschrijving	voor	KNAF	licentiehouders	over	
	 thema’s	die	waardevol	kunnen	zijn	in	hun	carrière;
3.	 De	TeamNL	talenten	krijgen	een	individueel	begeleidingstraject	aangeboden	om	zich	op	alle	topsportaspecten		
	 te	ontwikkelen;
4.	 De	KNAF	zet	in	op	een	sterke	Nederlandse	afvaardiging	naar	de	FIA	Motorsport	Games	2021.

Binnen	het	karting	/	autorensport	programma	zet	de	KNAF	in	op	het	afleveren	van	een	volgend	talent	achter	de	poor-
ten	van	een	fabrieksteam.	Om	dit	te	realiseren	is	niet	eenvoudig.	De	rijder	blijft	zelf	verantwoordelijk	voor	het	bijbren-
gen	van	het	benodigde	budget	en	de	KNAF	kan	met	name	het	verschil	voor	de	rijder	maken	door	te	investeren	in	een	
intensief	trainingsprogramma	onder	begeleiding	van	experts	op	de	simulator,	op	fysiek	gebied,	op	mentaal	gebied,	
lifestyle	en	voeding	en	mediatraining.	

Om	talenten	via	de	karting	naar	de	top	van	de	internationale	formule	racerij	te	brengen,	is	de	KNAF	enkele	jaren	terug	
een	samenwerking	aangegaan	met	MP	Motorsport.	MP	Motorsport	is	één	van	de	enige	teams,	zo	niet	het	enige	team	
ter	wereld	dat	actief	is	in	de	klassen	Formule	4,	Formule	Renault	2.0,	Formule	3	en	Formule	2.	Precies	de	weg	die	inter-
nationaal	gezien	wordt	als	de	weg	naar	de	top.	
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DIENSTVERLENING

In	het	Jaarplan	2020	is	opgenomen	dat	de	pijler	ondersteuning	anders	ingericht	zal	worden	dan	voorgaande	jaren.	
In	2021	zal	deze	nóg	anders	worden	ingericht,	beginnend	met	de	naamsverandering.	De	pijler	“ondersteuning”	zal	
“dienstverlening”	genoemd	gaan	worden.	

Binnen	deze	pijler	dienstverlening	komen	de	volgende	onderwerpen	aan	bod:
-	Het	KNAF	kennis-	en	expertisecentrum
-	Mijn	KNAF
-	De	KNAF	website

Tijdens	de	sessies	die	hebben	plaatsgevonden	op	het	KNAF	Federatiebureau	voor	het	opstellen	van	het	Meerjarenbe-
leidsplan	2021-2025	is	besproken	dat	het,	het	streven	van	de	KNAF	blijft	om	de	komende	5	jaar	het	kennis-	en	experti-
secentrum	te	zijn.	

Om	een	kennis-	en	expertisecentrum	te	zijn	moet	er	meer	kennis	en	expertise	tussen	secties,	commissies	en	besturen	
gedeeld	worden.	Hieraan	zal	in	2021	gewerkt	worden	door	het	opzetten	en	vormgeven	van	(nieuwe)	commissies.	De	
commissies	zullen	samengesteld	worden	door	vertegenwoordiging	uit	de	driehoek;	KNAF	Bestuur,	KNAF	Federatiebu-
reau	en	de	sectie(s).	De	commissie	zullen	een	adviesorgaan	zijn	richting	het	KNAF	bestuur	en	de	secties.	Zij	zullen	zelf	
geen	besluiten	nemen.	

Er	zal	onder	deze	pijler	specifiek	gekeken	worden	naar	het	opstellen	van	een	IT	Commissie.	Deze	commissie	zal	de	IT	
processen	in	kaart	brengen	en	monitoren	waar	eventuele	verbeteringen	mogelijk	zijn.	Waar	nodig	zullen	zij	bestaande	
processen	optimaliseren.	

KNAF kennis- en expertisecentrum

In	2021	zal	Mijn	KNAF	verder	worden	geoptimaliseerd	
om	het	aanvraagproces	voor	licentiehouder	gemakke-
lijker	te	maken.	De	eerder	benoemde	IT	Commissie	zal	
hier	zijdelings	bij	betrokken	zijn.	

Mijn KNAF

Uit	de	sessies	die	zijn	gehouden	voor	het	opstellen	van	
het	Meerjarenbeleidsplan	is	gekomen	dat	de	secties	
zouden	willen	kijken	naar	de	beste	inrichting	voor	de	
KNAF	site.	In	2021	zal	de	website	worden	gecheckt	op	
de	werkbaarheid	en	actualiteit.	

De KNAF website

Er	wordt	in	2021	onderzocht	of	het	mogelijk	is	de	medi-
sche	keuringen	voor	afgifte	van	licenties	te	digitaliseren.	
Ook	zal	er	worden	gekeken	naar	de	toekomstbestendig-
heid	van	de	licentiedagen.	Mochten	licentiedagen	in	de	
toekomst	gaan	verdwijnen,	dan	is	het	contactmoment	
tussen	de	KNAF	en	licentiehouder	hiermee	ook	verdwe-
nen.	De	contactmomenten	zouden	bijvoorbeeld	middels	
circuitdagen	in	tact	gehouden	kunnen	worden.	De	vraag	
is	daarbij	wel	of	de	licentiehouder	de	contactmomenten	
net	zo	belangrijk	vindt	als	de	KNAF	en	zijn	aangesloten	
secties.	Dit	zal	in	2021	verder	worden	onderzocht.	

Toekomstbestendigheid licentiedagen
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De	KNAF	ontwikkelt	in	samenspraak	met	de	sectie	autocross	de	KNAF	app	verder	door,	zodat	deze	in	2021	bruikbare	is	
voor	meerdere	organisatoren	KNAF	breed.	Alle	aangesloten	organisatoren	van	de	KNAF	kunnen	gebruik	maken	van	de	
KNAF	app	en	zal	ook	nadrukkelijker	onder	de	aandacht	worden	gebracht	dan	in	het	verleden	het	geval	was.		De	KNAF	
app	is	weer	een	mooi	voorbeeld	van	een	verdere	digitalisering	van	documentstromen,	wat	erg	gaat	helpen	om	in	2021	
Corona-proof	evenement	te	kunnen	organiseren.	

KNAF App

1.	 De	KNAF	richt	bij	nieuwe	IT	projecten	gezamenlijk	met	de	secties	een	IT	commissie/werkgroep	op	om	te	kijken		
	 welke	expertise	op	dat	gebied	reeds	binnen	de	organisatie	aanwezig	is	en/of	te	kijken	wat	de	wensen	vanuit	de		
	 secties	zijn;
2.	 De	KNAF	richt	een	werkgroep	op	om	te	kijken	hoe	de	website	van	de	KNAF	gebruiksvriendelijker	kan	worden		
	 gemaakt;	
3.	 De	KNAF	onderzoekt	hoe	licentiedagen	en	keuringen	er	in	de	toekomst	uit	moeten	zien	om	de	klant	optimaal		
	 te	kunnen	bedienen;	
4.	 De	KNAF	biedt	samen	met	de	sectie	autocross	de	KNAF	app	aan,	aan	KNAF	aangesloten	organisatoren	tijdens		
	 online	informatiebijeenkomst(en);
5.	 Er	wordt	onderzocht	of	de	KNAF	App	uitgebreid	kan	worden	met	de	mogelijkheden	tot	online	indienen	van		
	 protesten	en	beroepen	en	het	geven	van	online	rijdersbriefings.	

Doelen dienstverlening
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DUURZAAMHEID

Tijdens	de	pijlersessies	in	2020	kwam	het	woord	duurzaamheid	veelvuldig	terug.	Belangrijkste	conclusie	na	vier	pij-
lersessies,	was	het	gegeven	dat	de	achterban	van	de	KNAF	vindt,	dat	duurzaamheid	een	aparte	pijler	moet	worden.	
Duurzaamheid	is	een	breed	begrip,	maar	gelet	op	actuele	thema’s	komen	hier	Co2	uitstoot,	elektrische	aandrijving	en	
stikstof	zeker	onder	terug.	Tenslotte	gaat	het	rijden	met	elektrische	voertuigen	bijscholing	vragen	van	het	officialkorps.	
De	KNAF	wil	zich	deze	expertise	eigen	maken.	

In	2021	wordt	aan	de	reeds	bestaande	commissies	een	nieuwe	toegevoegd.	Te	weten,	de	commissie	Duurzaamheid.	
De	Commissie	Duurzaamheid	gaat	in	2021	een	visie	vormen	namens	de	KNAF	op	de	thema’s:	
-	CO2	uitstoot	/	compensatie
- Elektrische aandrijving 
-	Stikstof	productie

Stikstof
In	2020	heeft	de	KNAF	op	het	gebied	van	stikstof	reeds	de	eerste	stappen	gezet	door	organisatoren	ondersteuning	te	
bieden	op	het	gebied	van	vergunningsaanvragen	en	eventuele	stikstof	berekeningen.	Deze	ondersteuning	biedt	de	
KNAF	in	2021	opnieuw.

CO2 uitstoot / compensatie 
De	KNAF	onderzoekt	in	2021	of	en	op	welke	wijze	een	gedeelte	van	de	CO2	uitstoot	van	de	kart-	en	autosport	in	Ne-
derland	gecompenseerd	kan	worden.	

Electrische aandrijving
Er	zijn	in	de	(inter)nationale	kart-	en	autosport	steeds	meer	initiatieven	van	elektrische	aangedreven	voertuigen.	De	
KNAF	wil	in	2021	deze	initiatieven	in	kaart	brengen	en	kijken	in	hoeverre	deze	bestaansrecht	kunnen	hebben	in	de	
Nederlandse	kart-	en	autosport.	

Het	rijden	met	elektrische	voertuigen	heeft	verdergaande	gevolgen	dat	alleen	de	invoering	van	de	klasse.	Dit	vraagt	
ook	de	benodigde	extra	training	voor	marshals	en	officials	en	mogelijk	de	aanschaf	van	extra	veiligheidsvoorzieningen	
voor	deze	groep.	De	KNAF	wil	zich	in	2021	verdiepen	in	de	consequenties	die	elektrische	autosport	met	zich	mee-
brengt.	Om	ook	op	dat	vlak	voorbereid	te	zijn	op	de	toekomst.	

Commissie Duurzaamheid
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Secties

Ondanks	de	onzekerheid	van	het	verloop	van	autosportseizoen	2021,	hebben	de	secties	wel	ambitieuze	plannen	
gemaakt	om	de	nationale	kart-	en	autosport	naar	een	hoger	plan	te	brengen.	Of	de	plannen	daadwerkelijk	uitgevoerd	
kunnen	worden	is	van	meerdere	factoren	afhankelijk.	De	gepresenteerde	plannen	zijn	vooralsnog	onder	voorbehoud	
van	doorgang	evenementen	en	beschikbare	gelden	in	2021.		De	plannen	van	de	secties	opgedeeld	per	pijler	zijn:	

Autocross: 
	 -		 Het	BSAC	onderzoekt	de	haalbaarheid	van	een	permanente	autocross	/autosport	locatie;

Historische Rallysport
	 -		 Het	BSHR	investeert	in	10	AED’s	en	een	training	voor	gebruikers	om	in	te	zetten	bij	historische	
	 	 rallysport	evenementen;	
	 -	 Het	BSHR	vraagt	een	bijdrage	voor	de	invoer	van	RallySafe	ter	bevordering	van	veiligheid	en	sporti-
	 	 viteit	bij	de	ritten	van	Nederlandse	organisatoren;	

Karting
	 -	 Het	BSK	investeert	in	een	camerasysteem	ter	ondersteuning	van	wedstrijdleiding	en	sportcommis-
	 	 sarissen.	
	 -	 Het	BSK	investeert	in	een	mobiel	lichtensysteem	om	vlagsignalen	te	tonen	tijdens	wedstrijden;

Terreinsport
	 -	 Het	BST	gaat	remproeven	met	terreinsportauto’s	uitvoeren	om	aflintafstanden	en	lengte	van	
	 	 remzones	beter	onderbouwd	te	kunnen	bepalen;

Veiligheid

Autocross: 
	 -	 Het	BSAC	ontwikkelt	met	het	Federatiebureau	animaties	die	gebruikt	gaan	worden	in	de	digitale	
	 	 juniorexamens	/	e-learningmodules;	
	 -	 Het	BSAC	en	het	Federatiebureau	implementeren	het	digitale	juniorexamen	en	de	e-learningmodules;	

Karting
	 -	 Het	BSK	wil	de	(digitale)	informatievoorziening	rond	kartscholen	en	-cursussen	verbeteren;

Rally
	 -	 Het	BSR	organiseert	een	veiligheidsseminar	voor	officials,	rijders	en	hoofden	veiligheid;

Opleidingen
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Autocross: 
	 -	 Het	BSAC	wil	met	de	Commissie	Duurzaamheid	onderzoek	doen	naar	hybride/electrische	klasse(n)		
	 	 inzetbaar	bij	autocross;	

Karting
	 -	 Het	BSK	wil	met	de	Commissie	Duurzaamheid	onderzoek	doen	naar	de	inzet	van	elektrische	karts	in	de	
	 	 kartsport;	

Rally
	 -	 Het	BSR	onderzoekt	de	mogelijkheden	om	de	verschillende	software	pakketten	gebruikt	in	de	rally-
	 	 sport	(zoals	RallySafe,	RallyDocx,	SafeSight	en	de	KNAF	app)	aan	elkaar	te	koppelen;
	 -	 Het	BSR	investeert	in	moderne	gereedschappen	ter	ondersteuning	van	de	Technisch	Commissarissen;
	 -	 Het	BSR	stelt	een	groep	officials	samen	die	zich	bezig	gaan	houden	met	de	hardware	en	tijdwaar-
	 	 nemingsapparaten	bij	KP’s;

Innovatie en ontwikkeling 

Autocross: 
	 -	 Het	BSAC	investeert	opnieuw	in	sectie	brede	videocontent	en	content	te	gebruiken	op	en	rond	de	
	 	 NK	evenementen;
	 -	 Het	BSAC	reserveert	budget	om	promotie	rond	de	EK	wedstrijd	van	LAT’77	te	kunnen	maken;	
	 -	 Het	BSAC	zet	in	op	interactie	met	het	publiek	tijdens	evenementen	via	LED	schermen,	danwel	
	 	 livestreams.	

Historische Rallysport
	 -		 Het	BSHR	zet	in	op	promotie	van	de	historische	rallysport	via	toonaangevende	tijdschriften;	

Karting
	 -	 Het	BSK	(in	combinatie	met	andere	sectie)	wil	de	Kids	City	Tour	tijdens	evenementen	inzetten	ter	
	 	 promotie	van	de	kart-/autosport;
	 -	 Het	BSK	wil	graag	(een)	promotiedag(en)	organiseren;	

Rally
	 -	 Het	BSR	investeert	opnieuw	in	sectie	brede	videocontent	en	content	te	gebruiken	op	en	rond	de	
	 	 NK	evenementen.	Speciale	aandacht	zal	er	uitgaan	naar	de	klassen	P	&	G.	

Sportpromotie

Autocross: 
	 -	 Het	BSAC	creëert	een	noodfonds	ter	ondersteuning	van	NK	organisatoren.	Het	Noodfonds	vormt	een		
	 	 vangnet	als	blijkt	dat	op	het	laatst	evenementen	toch	gecanceld	moeten	worden	en	de	organisatoren		
	 	 met	(hoge)	kosten	achterblijven;		

Dienstverlening


