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Ze blijven gaan,  
het zijn prachtjongens!

In de kroeg begon het
In de kroeg kwam ik in contact met de motorcross. 
Omdat jonge mensen ook wel eens wat anders doen 
dan sporten en hun plezier dan soms in het café  
zoeken, kwam ik Frank den Edel en Ben Rapis tegen 
in het bekende café van Hennie Bouwer, toen aan het 
begin van de Raam hoek Veerstal in Gouda.  
Ben en Frank reden nog solo. 
Ben zou later één van Nederlands bekende bakkenisten 
worden.  
Voor Frank zie zijn verhaal op www.goudanet.nl

M.C.C.
 “Met hen kwam ik aan de praat en al snel was de link 
gelegd. Ik zou de crossers van M.C.C. IJsselstreek 
(later M.C.C. Holland) gaan trainen.
Hoewel ik in eerste instantie niet zoveel zin daarin had, 
mede doordat de crossers de naam hadden nogal van 
een “pittig sapje” te houden, liet ik mij door hen  
overhalen. 

‘t Weegje
In eerste instantie trainden we bij natuurgebied  
‘t Weegje, vlak bij het Spoorboscircuit. Al die winter 
daarop gingen we de zaal in en trainden in Moordrecht 
bij de voetbalvereniging. 
Dat de losbandige sportmentaliteit bij motor-crossers 
verre van waar was ervoer ik al direct bij de eerste 
trainingen. 

Het merendeel van de crossers waren harde gasten 
die tegen een stootje konden, een groot incasserings-
vermogen hadden maar over een slechte conditie 
beschikten.
En diegene die het niet zo nauw namen vielen vanzelf 
uit of werd door mij wel afgeserveerd.
Zo hield ik een fanatieke club over die al snel uitgroeide 
en bijna alle verenigingsleden van de M.C.C. kwamen 
trouw op de training”.

Buitentraining met 2e links Frans van der Kroef,  
midden Ben Rapis, rechts Frank den Edel.  
Later zou Frans zeggen:  
“ze blijven gaan, het zijn prachtjongens”.

Gebakkie
De crossers hadden al snel in de gaten dat ze geen 
softie-trainer in huis hadden gehaald. Mensen die  van 
hun overtollige vet af wilden kwamen bij Frans op het 
verkeerde adres. 



Hij schold je soms uit als je in zijn ogen je best niet 
deed. Je was dan een “slome”, of een “gebakkie”, of  
“die bokszak is je moeder niet!!”.
De trainingen waren keihard. Duurlopen met twee 
straatklinkers als gewichten in je handen; een oud 
zwemvest gevuld met zand over je schouders; met 
een maatje op je rug dijk op dijk af; boomstammen 
omgooien; werkelijk alles waarmee je de spieren kon 
versterken en waar je uithoudingsvermogen mee kon 
toenemen werd aangepakt. 
En probeerde nou maar niet die klinkers onderweg te 
dumpen want dan was je echt de pineut bij de rest van 
de training.
Frans huurde een gymzaal en betaalde uit eigen zak, 
deelde de kosten aan het eind van het seizoen door het 
aantal deelnemers en speelde zo quitte.  
Puur liefdewerk!!
Gouda en de regio hadden in die tijd weinig tot geen 
nationaal of internationaal bekende motorsporters.

Kampioenen maker
Door Frans kwam daar snel verandering in.  
Om er een paar te noemen: 
Bakkenisten: Jaap van Vliet, Huig Vonk,  
Dick Grootendorst, Dick van der Wolf,  
Dick Steenbergen, Wim en Ron Verweij, 
gebroeders Overes, Marius van den Berg,  
Ben Rapis.

Zijspanrijders met nationale en internationale titels:
Ton van Heugten/ Dick Steenbergen-wereld- 
kampioen, Wil van der Laan-nationaal kampioen, 
Joop Kruisinga, Dick van Hoevelaken,  
Piet van der Laan, Frank en André den Edel,  
Jan Bakens.

Solocrossers: Ries Huisman, Ruud den Hoed,  
André Sprengelmeier, Cor Hoek, Paul Gerlach,  
gebr. Boer 

Wegracers: Henk van der Mark, Wilco Zeelenberg, 
Takazumi Katayama-wereldkampioen, Mile Pajic en 
op dit moment Kevin “Bossie” Bos – deze zegt: 
“Frans heeft de gave mij op alle gebied beter te maken”.
Ook de zoon van oud wegrace-kampioen Henk-  
Michael van der Mark die nu hoge ogen gooit in de 
125cc klasse, traint bij Frans. 

Bladerend in oude en nieuwe clubbladen van M.C.C. 
Holland lees ik zoveel namen in uitslagen die allemaal 
trainden  bij Frans; je kan er een boek mee vullen.

Je kan wel merken dat hij  
slager is! 
Waardoor de training zo direct al resultaten opleverden 
blijkt uit de opmerkingen van de diverse crossers over 
Frans. Wil van der Laan: “je kan wel merken dat hij  
slager is”. Ruud den Hoed: “een goed gesprek met 
Frans helpt mij mentaal over een teleurstelling heen, 
waardoor ik direct beter ga presteren”.  
Dick Steenbergen:”hij geeft mij rivaliteit en een zgn.  
killersmentaliteit-  vreet je tegenstander op- en hij scheld 
me verrot als in inzak”.  

Vriendschap en respect
Maar bovenal leerde hij je ook vriendschap en respect 
voor je mede-sportgenoot. De mensen die hij trainde, 
zijn jongens, waren eigenlijk één grote vriendenclub die 
tijdens de wedstrijd elkaar te vuur en te zwaard  
bestreden maar na afloop van de wedstrijd er een feest 
van maakten bij de prijsuitreiking.  
Vooral bij de prijsuitreikingen in de Achterhoek, waar 
“Normaal” toen bekend aan het worden was.  
Bennie Jolink is nog steeds een fervent motor-cross 
enthousiast. 
 
Pro Deo
Omdat Frans uit ervaring wist dat sporten veel geld kost 
deed hij alles voor niks.
Zelf had hij in zijn beginperiode hard moeten trainen, 
werken en sparen om zijn sporten te kunnen betalen.
Dat verlangde hij van ”zijn jongens” ook. Maar niet  
alleen dat. Hij waakte uiteraard over je conditie maar 
ook over je levenspatroon. Goede voeding, veel fruit, 
geen chips of cola. Wel koolhydraten, volkorenbrood 
etc.. Trots toonde hij je de vele boeken over uitgebalan-
ceerde voeding die hij verslond. Boeken over massage, 
trainingsmethode enz.; ze werden door hem  
uitgeplozen, paste vervolgens toe wat hij dacht dat goed 
was  en ieder deed zijn voordeel ermee.

Luister naar je lichaam
“Luister naar je lichaam, rust op tijd, beleef de  
aankomende wedstrijd al in je gedachten”; altijd bezing 
zijn “kanjers” te begeleiden.



En dan nog de massages. Vrijdags en zaterdags naar 
Moordrecht voor een uitgebreide massage. Als zijn 
crossers voor een kampioenswedstrijd stonden ging hij 
op de wedstrijddag mee. 

Ton van Heugten
Zo masseerde hij mij, de schrijver, naar mijn Nederlands 
kampioenschap in de zijspanklasse en Ton van Heugten 
naar zijn eerste wereldkampioenschap.
Eigenlijk zou je Frans kunnen betitelen als  
“de uitvinder van de conditietraining 
voor de motorcross”.  
De gedachte van het publiek: als je het gas maar open 
draait gaat dat crossen vanzelf, met andere woorden; 
die motor doet het werk wel, werd met de training van 
Frans aldus gelogenstraft.

Kampioenen van Frans; Frits Kiggen-Ton van Heugten 
wereldkampioen; Jaap van Vliet-Wil van der Laan  
landskampioen; Frank den Edel-Dick Steenbergen  
3e landskampioen; allemaal begeleid, getraind en  
gemasseerd door Frans.

Thuiskomst in Ter Aar waar Wil woonde. Frans,  
Wil van der Laan, Dick  Grootendorst. Piet Baak en 
Marius van den Berg hebben Frans op de schouders.

Frans verzorgt Joop Kruisinga bij de kampioens-cross in 
Waddinxveen.



Frans verteld
Met Joop Kruisinga ging ik mee naar de buitenlandse 
wedstrijden. Joop had voor zijn motorzaak een  
aanhanger met een hoog reclamebord erop waar je een 
tent over kon gooien.
Aangekomen op de circuits, meestal ‘s avonds laat, 
werd dan de motor afgeladen, tent gemaakt en in een 
slaapzak sliepen we dan zo op de houten vloer van de 
aanhanger.
Dat was soms bere koud, vooral in het voorjaar als je 
ergens in Zuid-Duitsland was waar de sneeuw soms 
nog niet gesmolten was op de bergtoppen.  
En toch sliepen we goed.
Ik denk dat we elkaar warm hielden. Het betekende wel 
een hoop massage-werk de volgende ochtend.
Maar natuurlijk hebben we ook vreselijk tot tranen toe 
gelachen. Vooral als je met veel rijders, bakkenisten en 
supporters op weg was. 
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Huldigen
Frans is wars van alle hulde- of dank-betuigingen.  
In het zonnetje gezet worden is niks voor hem.
Het kleinschalig onder sportgenoten en vrienden even 
aandacht krijgen vond hij meer dan genoeg, zoals blijkt 
uit het krantenartikel van Ton van Wieringen.
Je maakte Frans het meest blij als hij zag dat zijn inzet 
bijdroeg aan je sportprestaties. 
“Luister naar je lichaam, eet en drink verstandig, train, 
rust; dan presteer je”!!
En of je het gelooft of niet, maar die grote sterke stoere 
crossers luisterden altijd naar hem. Sterker nog: je had 
het lef niet om dingen te doen die niet pasten.

De resultaten spreken dan ook voor zichzelf.  
Frans leverde nationaal en internationaal  
gerespecteerde  en presterende “supersporters” 
die vele titels veroverden.
Hij heeft er nooit éne cent voor willen hebben.  
Hij deed het uit liefde voor de sport en bovenal hij 
hield van zijn jongens!!  
Een man met het hart op de juiste plaats. 

vervolg en slot deel 4: 
Frans over zijn liefde voor honden. 
Een echte ,,hondenman”.


