
Een onvergetelijke zijspantijd!! 
Terwijl ik zijspancross iets vond voor uitgebluste 
solorijders kreeg ik bij het opbouwen van mijn  
eerst Wasp-Triumph zijspancombinatie al vreselijk veel 
zin in het aankomende seizoen.

Omdat ik in de soloklasse met het zo licht mogelijk 
maken van mijn motoren bezig was geweest werd mijn 
zijspan ook superlicht.
Nu had ik het voordeel op de veel zwaardere Nortons, 
B.S.A. en B.M.W.’s.

Ik trainde veel en intensief bij Frans (van Leeuwen).
In de bak ging Dick ”die Kleine” Grootendorst uit 
Reeuwijk.
Wij zouden een ideale combinatie vormen; twee  
lichtgewichten met een uitstekende conditie op een 
lichte motor met veel vermogen.
We reden direct mee voor het kampioenschap.

In onze vertrouwde oranje Ford bestelbus op het renners- 
kwartier in Bielstein (D). Met hoedje Frank, met baard onze 
trouwe helper Willem”buffelgroet”van Schaijk, in de bus  
André’s bakkenist Marius van den Berg.

Frank en Dick op de Wasp-Triumph in Lochem.  
We waren direct winnaars.

André en Joop die toch al tot de gevestigde orde  
gerekend dienden te worden waren al snel geen
tegenstanders meer voor mijn.

Note André: ach, we hadden ons broedertje,  
zwagertje, al zo vaak in bescherming genomen voor 
allerhande ongein dat we hem de zege graag gunde !!

We wonnen o.a. in Lochem, Harfsen, Emmen en Gendt. 
Mochten naar België en Duitsland en al snel ging onze 
naam in het rennerskwartier in ‘t rond om rekening mee 
gehouden te worden.

Ook de plaatselijke pers stond weer bol met de lovende 
artikelen over ons.

Een onvergetelijke zijspantijd ! ! !

zijspancross
frank den edel deel 4
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Goudse Courant. Ton van Wieringen schreef.

Maar niet alleen de plaatselijke ook de landelijke  
pers kwam langs; regiobladen, motorbladen, sport 
tijdschriften enz.. De T.V. Studio Sport besteedde 
ruime aandacht aan mij toen ik de wintercross in  
St. Isidorushoeve won, en alle grote internationale 
vedetten het nakijken gaf.
Ik zou dat seizoen de beste seniorrijder worden en 
promoveren naar de door mij zo begeerde “inters”.

Soms voelde je je net een wat ze nu noemen een B.N-er!!  
Eigenlijk was je dat ook, zekerin de sportwereld.

Bakkenisten
Als je in de zijspancross iets wilde bereiken moest je een 
goede bakkenist hebben.
Zwager Joop had daar schijnbaar een goede neus voor 
want bijna alle bakkenisten, die bij rijders uit Gouda en 
wijde omgeving op topniveau presteerden, kwamen min 
of meer uit zijn kweekvijver of werd je door hem 
aangeraden om het mee in de bak te proberen.

Als groot voorbeeld de drie D’s: Dick van der Wolf, 
Dick Steenbergen, Dick Grootendorst.
Daarnaast waren er: de gebr. Ron en Wim Verweij, 
Marius van den Berg, Ben Rapis, Huig Vonk,
Walter Kramer, Jaap van Vliet, gebr. Overes.
Ze kwamen allemaal uit Reeuwijk of Gouda.  

Internationale grootheden zoals Broer Dirkx,  
Wil van der Laan, gebr. Van Heugten, Cor den Biggelaar 
enz. kwamen dan ook graag in deze omgeving “shoppen” 
als er weer eens een bakkenist gezocht werd.

Frans van Leeuwen had natuurlijk ook veel bijgedragen 
aan de ijzersterke conditie van de heren  
zijspanpassagiers!

Allemaal hebben zij een titel achter hun naam; van 
clubkampioen tot wereldkampioen.

Ik kreeg no. H 1 ! !
Trots als een pauw kon ik no. H1 op mijn nummerbord 
schilderen.
Het seizoen startte goed met direct winst in de eerste 
voorjaarscross.
Een zesde plaats in de eindrangschikking bij de inters 
was dat jaar ons deel.

Noodlot
In het voorjaar van 1975 sloeg het noodlot echter toe.
Bij de start in Lommel (België) ontstond er een  
opstopping waar ik niet omheen kon.  
Achter mij kwam Broer Dirkx aanstormen die met het 
puntje van zijn zijspan mijn elleboog raakte.  
De klap was zo hard dat mijn onderarm op twee  
plaatsen brak.
Die zelfde avond werd ik opgenomen in het Heilig Hart 
ziekenhuis in Lommel waar de Belgische bottendokter 
Derweduwen mij opereerde.  
Twee stalen platen in mijn arm!!
Vijf weken later kon ik weer rijden maar ik had de 
belangrijkste wedstrijden voor de punten gemist en 
moest aan het eind van het seizoen mijn H nummer 
weer inleveren.
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Toch had ik nog een paar wedstrijden voor het W.K. 
mee kunnen rijden, o.a. in Engeland, België en
Duitsland.

Spectaculaire sprongen kon je ook wel maken met zo´n 
combinatie. De wedstrijd is in Gijverinkhove België.

Technisch hoogstandje
Tijdens het herstel van mijn armbreuk en dus het 
noodgedwongen stilzitten kwam de zucht naar meer 
pk ś weer naar boven drijven.

Joop en André hadden al wat geëxperimenteerd met 
een Yamaha XS 650 blok, zie verhaal Joop en André,
en ik zag dat ook wel zitten.
Temeer omdat de K.N.M.V. en de F.I.M. het toestond 
om van 750cc naar 1000cc toe te laten.
Een lange slag krukas hadden we al, maar ik wilde ook 
nog 8 kleppen in plaats van vier voor een betere vulling 
en dus nog meer power!
Ik kwam in contact met een super-techneut, Jeroen 
Woudenberg uit Vlist en samen hebben we toen
een achtklepskop ontwikkeld.

Het was een technisch hoogstandje eerste klas en 
omdat ik zelf niet kon rijden werd Wil van der Laan uit 
Ter Aar, met Marius van den Berg in de bak de  
testrijder.Het ding was bere sterk en vreselijk snel maar 
er moest nog wel wat gesleuteld worden aan de  
betrouwbaarheid.

Er was veel belangstelling voor ons project, niet alleen van de 
motorvakpers maar ook van veel rijders.  
Vooral uit de Grand-Prix wereld.

De hele zijspancrosswereld hield de ontwikkeling in de 
gaten en geld speelde kennelijk geen rol want wat snel 
was moest men hebben!

Twijfel ! !
Ondertussen had ik nog een jaartje een uitstapje  
gemaakt naar de viertakt 500cc solocross.
De “zware brommers̀  zoals wij die motoren noemden 
hadden intussen een aparte klasse gekregen.

Vele renners die door de tweetakten in de soloklasse 
afgehaakt waren kwamen weer terug en ik bleek toch 
altijd nog verliefd te zijn op dat zware geweld.

Ik schafte mij een frame aan, plukte een SR 500 blok uit 
een Yamaha, voerde het op en maakte er een  
fantastische en snel geheel van.
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Natuurlijk haalde ik weer de landelijke motorbladen met mijn 
supersnelle Yamaha.

Wil van der Laan
Ik reed redelijk voorin maar ging ook wel voelen dat ik 
geen twintig meer was, ondanks dat de training van 
Frans nog trouw bezocht werd.
Tenslotte kon ik het toch niet laten om weer aan het 
zijspan te denken en wilde ook wel zelf graag het  
experiment met de snelle vierklepskop proberen.  
Wil van der Laan ging er niet voor niks oerend hard 
mee.

Daarbij komt nog dat ik zelf nooit een risico-rijder was 
geweest, dus niet bang was om weer een blessure op te 
lopen.
Toen ik de zekerheid kreeg dat Dick Grootendorst weer 
bij mij in de bak zou gaan en dat ik ook mijn H-nummer 
nog mocht houden bouwde ik weer een  
zijspancombinatie.

Wasp frame
Dat heet- in de winter even naar Engeland, nieuwste 
Wasp frame halen, even wat supersnelle spullen inslaan 
bij Hagon, Yamaha motorblokje `regeleǹ  uit de  
Kruisinga showroom en bouwen maar. 
Het werd natuurlijk weer een Beauty van een Bike, 
oerbetrouwbaar en snel.

Podiumplaatsen waren direct weer ons deel hoewel de 
concurrentie ook niet stil gezeten had.

We gingen veel Europa in en behaalden op de buiten-
landse circuits prima resultaten.

Vooral in Frankrijk waar de circuits meestal hard waren 
met minder hoogteverschil dan in Duitsland
of Oostenrijk.

Enkele namen waarmee we toen veel naar het buiten-
land gingen gebr. Vels, Wil van der Laan, Henk Knuiman 
Sn, Rein van Gastel.

Sleutelend aan mijn nieuwe combinatie. Het moest mooi, 100% 
naar mijn zin, duurzaam en snel.  
Het resultaat was naar volle tevredenheid.

No. 11 Frank en Dick, no.20 Johan van der Wal met  
Dick Steenbergen. De wedstrijd is in Makkinga waar je na 
afloop wel een wasbeurt verdient had. Wij wonnen.

We verdienden er goed, Frankrijk had goed betalende 
organisatoren, ja, we hielden er zelfs flink aan over, 
ondanks dat de aanschaf van zo’n zijspan toch een 
enorme aanslag deed op, zeg maar gerust een krater 
sloeg in je banksaldo .
Afscheid van de actieve sport.
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De wedstrijd is in Makkinga waar je na 
afloop wel een wasbeurt verdient had. 
Wij wonnen.


