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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.  

deel 2

Bij één van die 
wedstrijden 

won ik eens 
een flink uit 

de kluiten  
gewassen 
slachtrijp 

varken, 
beschikbaar 
gesteld door 

een  
plaatselijke 

mestveehou-
der.

Het beest 
werd mij 

knorrend in de 
armen  

geduwd.

Over de maker van het 
jubileumbord 1983 

De aardewerkfabriek van Koos en Piet 
Verwaal heette “Sint Jan” en was gevestigd 
aan de Lage Gouwe, vanaf de Turfmarkt 
gerekend vlak voor kapper Akse.  
Het pand met de chocoladeletters.
Ongeveer 1958 zijn zij door de opkomst van 
de goedkope Franse porceleinindustrie 
failliet gegaan. Zoals meerdere Goudse 
aardewerkfabrieken.
Koos Verwaal is toen verder gegaan met het 
modelleren, dat hij tot aan het eind van zijn 
arbeidszame leven is blijven doen.
Piet Verwaal maakte onder andere jubileum-
borden van Delftsblauw.

Zodoende heeft hij het jubileum bord voor 
Joop gemaakt aan de hand van de foto’s die 
hij kreeg.
Namens het gezamenlijke personeel heeft 
Andre den Edel dit bord aangeboden aan 
Joop ter herinnering van de opening van het 
bedrijf aan het Hamstergat in 1983.
De opening geschiedde doormiddel van het 
landen van een helikopter van Piet Hofman 
op het terrein achter waar nu Fugo-Gouda 
zit.
In de heli zat toenmalig voorman van de 
Goudse kamer van koophandel dhr. Brink. 
Frank pikte hem op met zijn zijspancrosser 
en reed met dhr. Brink in de bak met brulled 
geweld vanaf de landingsplaats tot aan de 
ingang van de zaak waar een lint werd 
doorgeknipt.
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Het Victoria fabrieksteam. No 58 ben ik. 1956. 
Ook in dat team Jan Markus en Groeneveld.

Woonkamer was showroom
Inmiddels verkocht ik ook nieuwe en gebruikte motoren, zodat  ik mijn 
moeders woonkamer als showroom moest gaan gebruiken.
Met enige hulp van mijn schoonvader (huisvesting) heb ik toen in augustus 
1955 de stap naar zelfstandigheid gedaan en het pand Margrietplein 1 
geopend.  
Mijn grote wens, een eigen motorzaak was een feit!! 
Natuurlijk werd ik meteen dealer van de merken die Het Motorpaleis 
importeerde.

De eerst verkochte motor n mijn in augustus 1955 geopende bedrijf, een 
Panonia. De naam van de klant, zittend op zijn trotse bezit, is mij ontschoten. 

Uitstapje naar de wegrace
Ondertussen had de wegrace ook mijn  
aandacht getrokken.
Zeker toen ik van één van de K.N.M.V. Bobo’s 
een heuse Velocette 350cc KT T aangeboden 
kreeg om te racen.
Het ding was vreselijk snel en ik kon al gauw 
meekomen met grote mannen als Gé van 
Bockel, Veer en Bakker.

Op de zgn. Sterrendagen op het circuit van 
Zandvoort kon je ook je kunnen laten zien en ik 
presteerde toch maar mooi een 120 ster.  
Dat is: een gemiddelde van 120 km. per uur!!
Ik reed dan met mijn wedstrijdmotor van huis 
naar het circuit. Een auto had ik nog niet.
Ik sleutelde aangekomen op het circuit alle 
overbodige onderdelen van mijn motor af, reed 
mijn race, sleutelde  alles na afloop terug en 
weer naar huis. Soms ook nog met je  
vriendinnetje achterop!! 

We hadden ook een stevig stuk touw bij ons  
want als de boel in de soep was gelopen 
moesten je mee gereisde supporters je naar 
huis slepen.

Sterrendag op Zandvoort met een Triumph T100. 
Let op het kentekenbord voorop ! !
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Wil om te winnen
Mijn wil om te winnen in de wegrace werd 
tevens mijn besluit om niet hiermee door te 
gaan.
De snelheden lagen dermate hoog dat een 
blessure snel was opgelopen bij een eventuele 
val.
Ik zou het zakelijk niet kunnen hebben  
uitgeschakeld te zijn.
Bovendien trok het zwaardere cross werk mij 
meer. Het was voor mij een betere uitlaatklep.

Toen in Etten-Leur de Velocette op volle  
snelheid vastliep, omdat ik met alle geweld  
Gé van Bockel bij wilde houden, en ik er wonder 
boven wonder zonder kleerscheuren vanaf 
kwam was dat gelijk het einde.

Solocross 500cc. Matchless
Wederom kwam er een motor via een  
importeur.
Het werd een heuse Matchless, één van de 
meest begeerde professionele crossmotoren.
De Matchless was een beest van een motor. 
Snel, handelbaar en bijna onverslaanbaar. 
Helaas was hij niet zo betrouwbaar en menig-
maal moest ik met versnellingsbakproblemen 
opgeven.
Ook het aantrappen was een crime. Als je niet 
goed uitkeek kreeg je een enorme terugslag die 
je kuitbeen behoorlijk kon kraken.
Toch heb ik er een heel seizoen veel  
wedstrijden mee gereden met goed prestaties.
De “Zwarte Scramble” wedstrijden in de  
omgeving leverde mij en mijn zaak veel bekend-
heid op.
Deze wedstrijden waren niet door de K.N.M.V. 
geautoriseerde evenementen; in wielertermen 
zou je het hebben over “kermiskoersen”. 
Ze waren meestal op feestdagen als 
Koninginnedag, vijf mei feesten, of tweede paas 
of pinksterdag. Prijzen waren vaak in natura en 
geldbedragen door de winkeliers aangeboden 
als beloning voor het enkele keren noemen van 
hun firmanaam door de speaker. 

Centjes los praten
Die speaker was “toevallig” wel eens mijn 
andere zwager en oudere broer van Frank, 
André.
Hij kon goed de centjes lospraten bij het zeer 
talrijke publiek. Zo kon je best wel eens met een 
aardig bedrag naar huis komen.

De tegenstand bestond uit crossers uit de directe omgeving en  
“gelegenheidscrossers” die nog wel ergens een motorfiets in de schuur 
hadden.

Enkele namen van de echte crossers: Dik van Vliet, Nico Wolters,  
Dick van Hoevelaken, Piet Bakker, Piet Filmer.
De gelegenheidscrossers: gebr. Hooftman van  Volvo- Waddinxveen,  
gebr. Roos, Dick Laurier, Jan van Vliet. Cees Michaelis,  
Wim Rechters, Leen Vink.

Op de Matchless. Start in Waddinxveen, Koninginnedag 1957.

Ik won een varken ! ! !
Bij één van die wedstrijden won ik eens een flink uit de kluiten 
gewassen slachtrijp varken, beschikbaar gesteld door een 
plaatselijke mestveehouder.
Het beest werd mij knorrend in de armen geduwd.
Op weg naar huis had hij mijn auto flink ondergegierd.
Thuis was zijn plek de badkamer, die ook al snel niet meer 
bruikbaar was.
Niemand van ons durfde echter uit te spreken waar die varkens 
voor gemest werden, namelijk om als een heerlijk gebraden 
karbonaadje op je bord te liggen!! Maar dat moest dan wel snel 
gebeuren want anders ga je je nog aan zo’n beest hechten..
Na enkele dagen diende  zich een bevriende slager aan die het 
beest in het slachthuis op een  diervriendelijke manier in 
hapklare brokken  verdeelde.
En reken dat ‘ie lekker was. 
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Velocette
Met de Matchless haalde ik net niet het startbewijs voor de senioren.
Natuurlijk wilde ik hoger op en besloot een nieuwe Velocette aan te schaffen.
Met hulp van de importeur, Stokvis uit Rotterdam, kreeg ik tegen zeer 
gereduceerde prijs een echte “fabrieks scrambler’ aangeboden.
Natuurlijk moest mijn inmiddels goed florerende motorzaak dealer worden.
Het zou een lange verbintenis worden met deze importeur aangezien hij ook 
andere zeer populaire merken vertegenwoordigde.
De “Velo” zoals hij kort werd genoemd, bleek een uiterst betrouwbare 
machine.

De eerste 500cc Velo waarmee ik senior werd, met recht op enkele starts in het 
buitenland.

Meteen bij de eerste wedstrijden reed ik mee voor het juniorenkampioen-
schap dat toen echter nog niet een officiële titel was.
Vele wedstrijden werd ik als eerste afgevlagd. Enkele bekende circuits uit die 
tijd: Bergharen, St.Antonis, Boekel, Reusel, Spaubeek, en lokaal: Waddinx-
veen, Meerkerk, Gouda, Odijk.
De wedstrijd in Spaubeek, Limburg, voelde voor mij als een “thuiswedstrijd” . 
Dit circuit lag dicht bij mijn geboorteplaats Spekholszerheide/Kerkrade.
Mijn gehele Limburgse familie en dat waren er nogal wat,  kwam natuurlijk 
kijken. Vurig werd ik aangemoedigd. Het afzettingshek bezweek zelfs doordat 
zij er massaal tegenaan leunden.
Bij die doorkomst viel dat hek precies op mijn linkervoet die zo geblesseerd 
raakte dat ik het rempedaal niet meer voelde. Dit resulteerde dat ik onder aan 
de berg niet kon remmen en vol onderuit ging.
Enkele weekjes gips was mijn beloning!!

Aan het eind van het seizoen, meestal midden 
november, werd je schriftelijk gepromoveerd, 
kreeg je het zwarte nummerbord en nummer 
toegewezen en dat was het. Ik mocht ook nog 
in de laatste wedstrijd bij de senioren starten in 
Arnhem waar ik direct het ereschavot haalde.
Enkele jaren later werden wel de  
uniorenkampioenen bij de grote huldiging aan 
het eind van het seizoen gehuldigd.

Ik meen zelfs dat mijn protegee, monteur en 
zwager Frank den Edel, de eerst gehuldigde 
500cc juniorenkampioen was!! 

Achterop helper Dick Laurier; Joop met de krans; 
3e v.l. mijn broer Henk, was strarter en finisher; 
4e Koos Ravensberg, was wedstrijcomm.  
De wedstrijd was Waddinxveen.

Inmiddels groeide ook mijn bedrijf 
gestaag
Zwager Frank was al “afgestudeerd” en in dienst 
gekomen. Tevens werd hij inmiddels al een 
geduchte tegenstander in de 500cc klasse.
Ook o.a. Piet Anders, Piet Verboom,  
Dik Polderman, Wim den Ouden en als  
deeltijdbaantje zwager André behoorden tot het 
vaste personeelsbestand.

En crossen deden ze allemaal ! !
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Mijn kampioens Velo ging naar Piet Anders en 
ik bestelde een nieuwe voor het aankomende 
seizoen.

Velo 2 
Bij de senioren- internationalen was de strijd 
bikkelhard.

Ik moest het nu opnemen tegen de grote 
jongens die ook al veel ervaring hadden in het 
buitenland.

Enkele namen: Broer Dirkxs, Joep Jansen, 
Bennie Hartelman, Kees Griekspoor,  
Jo Heijboer.

Er was echter een veel grotere tegenstander 
opgestaan, namelijk de superlichte, snelle 
tweetakten zoals Yamaha, Honda, Suzuki, 
Maico.

Uit Engeland kwamen de subliem sturende Metisse frames met een  
eveneens vederlichte en snelle B.S.A. 
Zwager Frank had zo’n B.S.A.-Metisse en reed mij op mijn zware Velo soms 
helemaal zoek.

Ik zou het daardoor ook nooit tot internationaal brengen en langzaam maar 
zeker begon zich ook al vooral in België de zijspancross te ontwikkelen.
Deze tak van motorcross sprak mij hoe langer hoe meer aan en toen ik hoe 
langer hoe meer door de tweetakten belaagd werd besloot ik aan mijn laatst 
aangeschafte Rickman-Metisse een zijspan te bouwen.

Dit zou het begin worden van een succesvolle tijd.

Joop op de Velo 2. Achter hem Joep Jansen.
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