
joop kruisinga
In dossier SPORTSTAD www.goudanet.nl 
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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Zijspan tijd
Mijn laatste solo 

Metisse werd 
omgebouwd naar  

750 cc.
Van licht stalen buis 
laste ik een zijspan. 

 
Dick van Hoevelaken 

ging als test in het 
zijspan. Mijn eerste 

echte bakkenist 
werd  

Dick van der Wolf uit 
Reeuwijk.
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Zijspannen(d)

MCC IJSSELSTREEK
Omdat motorclub Gouda, waarvan mijn  
vroegere werkgever Wim Fust van Fugo 
Gouda, voorzitter was geen  
crosswedstrijden wilde organiseren besloot 
ik met een paar medestanders dan maar zelf 
een crossclub op te richten.

Dit werd MCC IJsselstreek, later omgedoopt 
in MCC Holland omdat de toeloop zo groot 
werd uit alle delen van het land.

Enkele bestuurders en medestanders  
van toen: Adrie en Theo Wijnhoff,  
Cees Michaelis, Wim Streng, Cor Krieger, 
Henk Kruisinga, Ottespeer,  
Joop Kroesmeijer, Arie Sanner, Niessink.

Ik werd voorzitter, ben dat vele jaren 
gebleven, en zorgde na uitputtende onder-
handelingen met ik weet niet hoeveel 
instanties voor het crosscircuit  “Spoorbos”  
aan de Stoofkade, nu nog steeds in gebruik.

Frans van Leeuwen deed zijn intrede als 
trainer, een zaal werd gehuurd voor conditie 
training in de winter.

Joop links voor, ernaast Frank, met sik Dick 
Steenbergen, achter Joop Nico Pons.
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Een jurybus schafte ik aan, Jo Heijboer uit Moerkapelle ploegde het circuit 
om en verzette tonnen grond om de drassige bodem berijdbaar te maken. 
Met alle leden werd er een afrastering gezet, palen geslagen, de sloot 
uitgediept als natuurlijk afscheiding van het publiek, een clubhuis getimmerd.

Kortom, bergen werk werd er verzet maar we hadden tenminste een eigen 
plaats waar we ongestoord gelegitimeerd konden crossen.

En dan als klap op de vuurpijl de jaarlijkse feestavond met huldiging der 
kampioenen in zaal Kunstmin ongeveer eind november bij het aandienen van 
Carnaval.
Jazeker, we konden niet alleen crossen, een feestje was ook aan ons goed 
besteed!!

Geintje
In zijn enthousiasme om mij, zijn mentor, en iedereen te willen 
verslaan was Frank een beetje te overmoedig.  
Hij kwam in de sloot terecht en begon te schreeuwen.  
Iedereen dacht dat hij een geintje maakte en lachte hem uit maar 
deden niets om hem te helpen. Leedvermaak dus!!
Het was echter bittere ernst want hij zat vast met zijn laars aan 
de voetsteun en werd langzaam de modder ingetrokken.
Toen hij bijna onder zou gaan zagen we de realiteit en schoten 
we massaal toe om hem op het droge te krijgen waarbij enkelen 
van zijn redders ook tot aan hun middel in de blubber stonden

Frank den Edel “afkoeling” zoekend in de sloot.

Joop als voorzitter reikt de kampioensbeker uit 
aan zwager André den Edel. Arie Vermeulen en 
vriendin kijken toe.

Zijspan tijd
Mijn laatste solo Metisse werd omgebouwd naar 
750 cc.
Van licht stalen buis laste ik een zijspan. 
 
Dick van Hoevelaken ging als test in het zijspan. 
Mijn eerste echte bakkenist werd  
Dick van der Wolf uit Reeuwijk, bij ons  
werkzaam in het autobedrijf aan de  
Lange Tiendeweg, waar we Trabantjes  
verkochten. (zie verhaal van André den Edel).
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