
Hans Vooys op een Kreidler 50cc 
Spoorbos 1967

Hoewel er niet eens zo lang door ons aan 
motorsport is gedaan denk ik dat wij,  
Bram en Hans Vooys, voor de 50cc motor-
cross zeker in deze regio pioniers zijn 
geweest.
Het begin van deze motorcross klasse en de 
bloei daarvan hebben we dan ook  
meegemaakt en wellicht hebben we een rol 
gespeeld in populariteit daarvan.

De bromfiets klasse en de motorsport 
algemeen had al snel onze interesse, we 
woonden tenslotte begin 60er jaren in de 
Roemer Visserstraat grenzend aan de 
Da Costakade waar Joop Kruizinga in de 
poort z’n werkplaats had.
We volgden hem dan ook regelmatig tijdens 
zijn trainingsritten in de Kom nabij de
Julianasluizen.

Victoria brommer
Van een buurt bewoner kregen een oude en 
vastgelopen Victoria brommer, in de schuur 
achter ons huis is er dagenlang aan  
gesleuteld.
We hebben de Victoria overigens nooit goed 
aan de praat gekregen. We leerden echter 
wel hoe een tweetact (bromfiets) motor 
werkte.
Op jonge leeftijd en nog lang niet oud  
genoeg om op een bromfiets in het verkeer te 
mogen rijden deden we met ons gesleutel 
hieraan behoorlijk wat kennis op.

Piet Kramer
We verhuisden naar de nieuwbouwwijk de 
Achterwillens en kwamen in contact met de 
nu nog steeds bekende motorsportman  
Piet Kramer welke aan de Voorwillenseweg 
woonde.
Piet maakte Gouda onveilig met vaak 
onooglijk uitziende brommers maar die hij 
met een “bloedgang” over de overweg bij de 
Zwarteweg reed en zonder gas te minderen 
ook nog eens over het brugje naar de  
Graaf Floris brug scheurde.

Bram en Hans Vooys 
pioniers 50cc motorcross
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Jan Boele was hier ook aanwezig, we  
spraken met hem af dat we de volgende 
week naar Haastrecht zouden komen.

Kreidler 50 cc
Jan had al een Kreidler 50 cc motorfietsblok 
met 4 versnellingen in bezit en we 
bespraken hoe we dit motorblok in een 50 cc 
crosser konden bouwen.
Een bij een sloop gekocht Kreidler frame, 
door de politie in beslag genomen en
doormidden gezaagd, werd eigenlijk, na 
weer in elkaar gelast te zijn de eerste Boele 
crosser.

Hans Vooys  Boele Puch 125cc in  
betrouwbaarheidsrit 

Emelot aan de IJssellaan
Hans reed er al direct ook wedstrijden mee 
op het Spoorboscircuit.
Andere deelnemers waren Leen Hoppezak, 
Cees van der Welle, Ries Huisman,  
Han Hoogendoorn, Walter de Mooij en 
enkele andere zelf sleutelende coureurs  
uit Gouda en omgeving.
Al gauw ging het veel beter en sneller en 
werd voor het volgende seizoen een zelfbouw 
buisframe geconstrueerd.
De voor dit frame benodigde stalen buis 
werd gehaald bij firma Emelot aan de 

DEMM blokje
Begonnen werd er met een min of meer 
echte bromfiets 50 cc crosser samen te 
bouwen met een italiaans DEMM bromfiets 
blokje welke we van Piet Kramer kochten.
Door Piet kwamen we in aanraking met de 
Haastrechtse bromfiets handelaar  
Jan Boele, die toen al hevig bezig was 
bromfietsen op te voeren (wie deed dat niet 
in die tijd!).

Zaterdagavond in Bodegraven
Op zaterdagavonden werden er op de  
Skelterbaan van Bodegraven bromfietsraces 
georganiseerd.

Hans deed hieraan mee en won gelijk deze 
races, ik weet het niet zeker meer maar het 
kan het italiaans raspaardje Ducati zijn 
geweest.

Frees-en vijlwerk
Zeker is dat door vele frees-en vijlwerk deze 
brommer een behoorlijke opkikker had 
gekregen en veel sneller was dan die van de 
andere deelnemers.

Hans Vooys in actie

pagina 2 
van 4



Vermogens testen werden uitgevoerd op de 
testbank van de Autotechnische school in 
Driebergen en de terrein afstellingen deden 
we op het Spoorboscircuit.
In die tijd heb ik met Jan Boele nog een 
weekje de fabriek van Zundapp in  
Rosenheim Duitsland bezocht, waar we op 
de raceafdeling werden bijgepraat door de 
beroemde ingenieurs van de Zundapp  
Motorsport afdeling.
Zij waren toen hard bezig met de preparatie 
van de 50cc wereldsnelheids recordmachine.

Later hoorde ik dat het een unicum was hier 
te worden toegelaten.
Motorsport (fabrieks) machines werden hier 
in grootste geheim gebouwd.
Om te testen, kregen we een speciaal  
voor ons getunde (=opgevoerde) 50cc  
5 versnellingsblok mee, echter bij het testen 
op de zandwoestijn van de maasvlakte  
bleek dat dit blok veel vermogen  
(= paardenkrachten ) tekort kwam bij de 
toen toegepaste Kreidlers motoren.
Echter Jan Boele wilde deze Zundapp 
blokjes naast de Kreidlers gaan verkopen.
We hebben na het nodige vijlwerk aan de 
cilinder poorten het toch zover kunnen 
krijgen dat deze in de buurt kwamen van de 
reeds door ons gebruikte Kreidler motoren.
Om toch van zowel Kreidler als Zundapp de 
beste onderdelen te gebruiken hebben Hans 
en ik een soort combiblok gebouwd.
Een Kreidler versnellingbak met daarop een 
rechtopstaande Zundapp cilinder in plaats 
van de liggende cilinder van de Kreidler 
zelf.

IJselllaan, Emelot had buiten de chromerij 
ook een stalenmeubel fabriekje.
Emelot zelf vond dit zo leuk dat we de 
buizen voor niks mee mochten nemen.
De volgende jaren zijn er een aantal 50 cc 
crossers door ons gebouwd en uitgerust met 
de beste componenten, voorvorken, wielen, 
banden etc, Jan Boele bleef dit steeds  
sponseren.

Jan Boele
Er werden vele landelijke of regionale 
wedstrijden met de Boele crossers 
gewonnen, niet alleen door Hans maar ook 
door Ries Huisman uit Gouda.
Ries was ook een van de Boele  
fabrieksrijders samen met Hens Steeman 
uit de Haag.
Dit sponsorschap van Jan Boele legde hem 
geen wind eieren.
Als er in het land weer eens een wedstrijd 
werd gewonnen of in de eerste regionen 
werd geëindigd door een aantal Boele  
coureurs werden in de daaropvolgende 
weken door heel Nederland onderdelen en 
later zelfs complete crossers verkocht.
Hans werd enige malen club kampioen bij 
de Motorcrosclub Holland en eindigde ook 
nationaal in de voorste regionen.

Van het door ons ontworpen crossframe is 
later door Jan Boele een serie productie 
opgezet, welke door Jan Boele’s compagnon 
Dik de Jager werden vervaardigd.
Tot op de dag van vandaag -2010- worden er 
nog replica van dit frame gemaakt en ze 
heten nog steeds Boele frame’s maar zijn 
ooit door ons ontworpen.
Dit frame was relatief eenvoudig van opzet. 
Het had door de gekozen driehoeks  
verbindingen een grote stevigheid en  
stuurde door de balhoofdhoek als een 
scheermes.
Zelf ben ik in die periode veel bezig geweest 
met het opvoeren van de Kreidler en 
Zundapp 50 cc cross blokken. Na vele uren 
in de kelder op het Arthurpad in Gouda en 
de werkplaats van Jan Boele hadden we uit 
eindelijk een optimaal resultaat tussen 
stuurkwaliteit en motor vermogen welke 
nodig waren voor het zware terreinwerk met 
de 50cc motorblokjes.pagina 3 
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Als gevolg van het weer ter hand nemen van 
de avondstudie en een ongeval waarbij door 
Hans een lastige voetblessure werd  
opgelopen, is er een einde gekomen aan de 
crossperiode.

Een periode waarvan Hans hoofdzakelijk 
het rijden voor z’n rekening nam en we 
samen de technische zaken deden.

Een leuke en zeer intensieve tijd welke we 
met cross vrienden en op de circuits als
rivalen doorbrachten.

Hans Vooys op Puch 125 cc 

Hans Vooys toont kunst
Door het idee en het draai-en freeswerk 
dat hierbij kwam kijken was dit een 
technisch hoogstandje voor die tijd en 
oogstte veel bekijks.

Dit compacte machientje was razend snel en 
maakte weer gebruik van het bekende, zij
het nieuw gebouwde Boele frame.
De oostenrijkse bromfietsfabrikant Puch 
heeft, om ook een graantje mee te kunnen 
pikken, een heuse fabriekscrosser 50 cc met 
zes versnellingen gemaakt.
Deze werd ons door de Nederlandse  
importeur ter beschikking gesteld maar we 
mochten er “niets aan doen”.

Puch
Een leuk ontworpen machientje maar niet 
geschikt om voorin mee te kunnen rijden.
Toch leuk gevraagd te worden om een Puch 
prototype te testen.
Na uitgekeken te zijn op de 50 cc klasse 
(alle cross vrienden waren al overgestapt op 
andere inhoudsklassen) is er door ons toen 
een 125 cc crosser gebouwd met een fabrieks 
Puch blok welke door de importeur Stokvis 
ter beschikking werd gesteld.
In het veld van de 250 cc motorcross klasse 
(125 cc klasse bestond toen nog niet
officieel) kon Hans zich redelijk handhaven 
en had een aantal leuke klasseringen.

bron: Bram Vooys 
realisatie: Cees Vermeulen 
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