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Joop Kruisinga over zijn motorsportloopbaan.

André den Edel zwager en motorliefhebber 
beschreef het beslist niet saaie motorcross- 
verleden van Joop.

Mooie verhalen en prachtige anekdotes  
afgewisseld met originele foto’s uit de  
jaren 50’ 60’ en 70.  
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Ik ben geboren in 
Spekholszerheide, 
bijna op de Duitse 

grens bij Kerkrade, 
Limburg, 

 4 oktober 1929.

Da Costakade 
Reeds op jonge leeftijd, voor de oorlog 
kwam ik naar Gouda. Voor mijn vader en 
opa was hier werk. 
Aan de Da Costakade, Korte Akkeren, 
gingen we wonen. Later in mijn maatschap-
pelijke carrière zou blijken wat die 
woonomgeving voor mij zou betekenen. 
Ik had het in het begin niet makkelijk hier in 
het westen. 
Omdat ik met een Limburgs accent sprak 
werd ik wel eens gepest. Maar het pesten 
werd allengs minder toen mijn leeftijd-
genoten merkten dat ik fysiek mijn mannetje 
wel stond. 
Ook kan deze periode wel van invloed zijn 
geweest op mijn wil om altijd sportief te 
willen winnen. Ik durf echt van mijzelf te 
beweren dat ik altijd sportief ben geweest.
Na mijn schooltijd ging ik werken bij  
Hooimeijer; mocht ik fietsbanden plakken. 
Later bij Fugo automaterialen en de Jong’s 
autohandel
Toen de dienstplicht riep in 1948 werd mij 
kenbaar gemaakt dat ik die in ons  
toen-malige Nederlands Indië moest gaan  
vervullen. 

Ik werd daar motorordonnans 
Als koerier reed ik bij nacht en ontij door 
“vijandig” gebied. Daarnaast moest ik helpen 
met het wegtakelen en repatriëren van ons 
beschoten, gesaboteerde en defect geraakte 
legermateriaal. 
Ik heb dus alle facetten die een militair in 
oorlogsgebied kon overkomen gezien en 
meegemaakt. 

Toen heb ik in die periode veel motorvoer-
tuig techniek opgedaan omdat al dat kapotte 
spul weer berijdbaar gemaakt moest worden.
Mijn aanleg en interesse voor dit werk bleef 
ook niet onopgemerkt door mijn meerderen 
en ik werd al spoedig bevorderd tot  
werkplaatscommandant en kreeg mijn eigen 
werkplaats in Buitenzorg.
Stel die werkplaats dan wel voor als overdekt 
met palmbladen, een enkel golfplaatje en op 
de hoeken een dikke bamboepaal.

Het onderhoud van motoren, maar ook 
andere militaire voertuigen werd mijn taak

Dit was mijn post; werkplaatscommandant  
in Buitenzorg. De motor is een Harley.

Vliegveld Tjililitan
In mijn vrije tijd was ik daar al snel bezig met 
racen.
Toen de legerleiding mij vroeg om een 
motorwedstrijd te organiseren op het  
vliegveld Tjililitan greep ik die kans met beide 
handen aan.
Deze evenementen werden gehouden om de 
verhouding tussen de plaatselijke bevolking pagina 1 van          4
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en militairen te bevorderen. Wij hadden niet zo’n moeite met die  
verhoudingen, maar het scheen dat de legerleiding daar anders over dacht.
Ik ontdeed de motoren van onnodige verlichting en andere delen, zocht er 
redelijk goede noppenbanden bij en we gingen het circuit op.

Mijn eerste officiële startbewijs

Kopstart in Tjililitan met enorm veel publiek. Niet iedereen had een helm

Deze evenementen haalden zelfs de landelijke pers in Nederland. 
In Gouda en wat nog belangrijker was in de wereld van de motorhandel werd 
ik al een bekendheid door mijn inzet en eerste plaatsen!!

Piet Hofman no. 4, Joop no. 3 op zijn Ariel met medaille bij een huldiging in 
Tjililitan. Met lokale rondemiss!! Piet, later beter bekend als “Piet de Dump”  
in Gouda,  werd bij terugkomst in Nederland monteur in mijn motorbedrijf.

Derde van links Piet Hofman, wijzend eerste van 
rechts ben ik. Militairen met de boot naar Indië. 
Terug kwam ik met het vliegtuig.

Terug uit Indië 
In 1951 kwam ik als één van de laatsten terug 
uit Indië.
Ik wilde mijn werk weer oppakken maar kon 
moeilijk een baan vinden.
Bijna niemand wilde mij, die ze nu een `angry 
young man` zouden noemen, in dienst nemen!!
In die tijd had je namelijk geen enkele  
begeleiding bij terugkomst uit een oorlogs 
gebied en enigszins losgeslagen met  
aanpassingsproblemen was je wel degelijk.
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Jonker aardewerkfabriek
Bij Jonker aardewerkfabriek lukte het ten langen 
leste wel.
´s Avonds en ´s nachts moest ik het wagenpark 
onderhouden. 

Van mijn eerst verdiende centen kocht ik 
een Royal Enfield met de bedoeling om 
daarmee te gaan toeren.  
Daar kwam niet zoveel van. 
 
De motorsport zou al zeer snel belangrijker 
worden.
Want wat ik nog niet wist was dat voor de 
directeur van Het Motorpaleis dhr. Moerkerk, 
importeur van Norton, Zundapp en vele andere  
merken, mijn prestaties ook niet onopgemerkt 
waren gebleven.

Het Motorpaleis
Deze bood mij aan voor hem met een Norton 
ES2 500cc te gaan racen. Het Motorpaleis werd 
mijn eerste echte sponsor!!
Tevens stimuleerde  hij mij dat ik ging leren om 
mijn vakdiploma´s te halen, zodat ik een eigen 
motorbedrijf kon beginnen.
Bij mijn aankomende schoonouders heb ik toen 
in alle rust stevig moeten blokken en had binnen 
no time mijn benodigde papieren.
Ondertussen had ik door dat crossen al een 
flinke klantenkring opgebouwd aan de  
Da Costakade in het door mijn vader aan het 
ouderlijk woonhuis aangetimmerde schuurtje.
In de wijk Korte Akkeren woonden voornamelijk 
mensen werkzaam in de wederopbouw van ons 
land. Veel bouwvakkers en werknemers in de 
aardewerk-, kaas- en kaarsen-industrie.

Met de Norton
Allemaal potentiële motor en bromfiets klanten.
Met de Norton had ik veel succes in de  
omliggende cross wedstrijden in onder meer  
Meerkerk, Waddinxveen, Boskoop, Gouda, etc.

Doordat ik geheel in het zwarte leer reed kreeg 
ik ook een bijnaam `de zwarte Panter`!! Ik was 
daar eigenlijk best trots op.

Op de Norton als De Zwarte Panter bij een wedstrijd in Waddinxveen.

Anekdote uit die tijd

PATAT
In die tijd, net uit Indië, kwamen de eerste snackbars in Gouda. 
Adri Fillekes aan de Kleiweg had in zijn viswinkel ook een 
snackafdeling van patat, frikadel, slaatjes en wat er zoal nog 
meer bij hoorde.
Mijn motorvrienden en ik kwamen daar ‘s avonds bij elkaar. 
Macho’s als wij waren probeerden wij elkaar af te troeven met 
wie de snelste motor had.
Dit resulteerde in een race over de openbare weg  naar de  
Waddinxveense hefbrug en terug en wie het eerst terug was had 
de hoofdprijs: een zak patat!!
Start en finish voor de winkel van Fillekes (Kleiweg), starter en 
finisher- , je gelooft het niet, de Goudse  motorpolitie!! 
In die tijd at ik veel frites!

Betrouwbaarheidsritten
Voordat het crossen op afgesloten circuits de hoofdzaak werd van mijn 
“motorsportbestaan” waren er ook nog de betrouwbaarheidsritten.
De Duitse merken Victoria en Maico boden mij vervolgens aan voor hen 
zogenaamde te gaan rijden. Betrouwbaarheidsritten, dat waren wedstrijden 
over de openbare weg, door omgeploegde akkers, zandpaden, beekjes, 
bergen en dalen, al naar gelang het terrein was. Niet geheel ongevaarlijk 
want je had ook met gewoon verkeer te maken.
Ik was daar in mijn element en presteerde goed, wat weer  resulteerde in een 
uitnodiging om deel te nemen aan `The international six day´s Trophy` een 
wedstrijd over zes dagen in het Zuid-Duitse Garmish Partenkirchen in 1956
Ik heb de wedstrijd uitgereden en weet dat ik ergens nog een medaille moet 
hebben!!
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