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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.  

deel 4

Dick had aangeboren talent en kracht 
voor het zware bakkenisten. De wedstrijd 
is op het Spoorbos-Gouda.

Zijspannen(d) 
Terwijl de meeste zijspanmotoren gewone 
500 cc solocrossers waren waar een zijspan 
aan gelast was, bouwde ik aan mijn wel zeer 
moderne 750cc Triumph-Metisse een 
superlicht “bakkie”, verstevigde mijn  
voorvork, maakte een beugel voor mijn 
bakkenist op maat en ging aan het trainen.
Dick van der Wolf, een jonge monteur in ons 
Trabant autobedrijf werd mijn bakkenist.
Dick was snel en sterk en hield het  
bakkenisten zonder probleem uit, had er een 
aangeboren feeling
voor.
 

Belgen waren verder ! ! !
Toen het seizoen begon wist ik eigenlijk nog 
niet dat de Belgen al een stapje verder 
waren in de zijspancross.
Zij hadden al speciale frames en voorvorken 
waardoor zij beslist seconden per ronde 
sneller waren en ons daardoor zoek reden.

Enkele grote namen van toen: Leon Liekens 
(B), Arthur Nuyts (B), Alois de Kort, en bij 
de Nederlanders: Jan Markus, Henk 
Steman, Cor van Heugten, Broer Dirkx.
Ben Snijder, de Nederlander uit Breda die 
de zijspancross hier min of meer introdu-
ceerde, had ook al zo’n special en leverde 
mij al snel zo’n verbeterde voorvork.
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Had hij beter niet kunnen doen want de eerst volgende wedstrijd in Hoeven 
(Brabant) was ik hem meteen de baas.
Broer Dirkx won daar en ik finishte als tweede.

De Wasp voorvork in mijn Metisse frame. Dick in het bakkie en achter mij  
Ben Snijder met Rini ten Doeschate in de bak.

Dat Dick een uitstekende bakkenist was bleek wel uit het feit dat ik met hem 
mijn internationale startbewijs haaide. Hij zou echter niet bij mij blijven.
Diverse rijders trokken aan hem en toen zijn maatje, Dick Steenbergen, het 
zijspan van André den Edel verruilde voor dat van Cor den Biggelaar, vertrok 
mijn Dick naar Broer Dirkx. Nog later ging hij via Paul van Heugten en  
Jan van Heugten naar Wim Verweij, waar hij zijn carrière eindigde.
Het lukte mij toch niet lang een bakkenist te houden. Had ik hem eenmaal 
opgeleid, vertrok hij weer naar Frank of André. Ook trokken andere nationale 
en internationale rijders veelvuldig aan hen.  

Van Heugtens
De van Heugtens waren een kei in het ronselen en verslijten van  
bakkenisten.  
Ik weet wel dat ik een goede leermeester was en we bleven wel altijd  
vriendjes. Laatst, 2008, hebben we nog even een kleine “bakkenisten-reünie” 
gehad met een rondvaart over de Reeuwijkse plassen, aansluitend B.B.Q. op 
een onbewoond eilandje, ophalen van alle belevenissen en dagenlang 
daarna pijn in ons buik van het lachen. Ja hoor, reken maar dat we ook veel 
lol hebben gehad.

Enkele namen: Ben Rapis, Marius van den Berg, Wim en Ron Verweij,  
Walter Kramer, Ries van der Meer, Wim van der Lippe, Dick Grootendorst, 
gebr. Overes. Wie vergeet ik??

Bakkie aan oude wegmotor
Omdat mijn nieuwe wedstrijdmotor 
voor het aankomende seizoen nog 
niet klaar was laste ik een bakkie aan 
een oude wegmotor. 
 
Dit was om in de winter naast het 
trainen in de zaal o.l.v. Frans van 
Leeuwen, ook op de motor ervaring 
op te doen.

We reden er de kleine winterse  
moddercrossen mee.

Vriend Dick van Hoevelaken, zelf een  
verdienstelijk solocrosser, ging in de 
bak.

Bij de eerste wedstrijd op het  
Spoorboscircuit vergat ik dat je een 
rechtse bocht nu niet zo scherp kon 
aansnijden omdat er een bakkie aan je 
motor zat.  
Dick hing voortreffelijk uit, ik sneed 
de bocht te scherp aan en Hoevelaken 
knalde tegen het paaltje eruit!! 

Tierend en vloekend van top tot teen 
onder de modder sprintte hij achter 
mij aan, sprong in de bak en verder 
ging het.

Dick (16 jaar) en Joop in het Duitse  
Schwenningen bij de voorstelling aan het 

publiek.  
Ging daar toen heel officieel aan toe. 
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Verhuizing naar L.Tiendewg. Ik denk dat dit een 
van mijn laatst gemaakte advertenties is van het 
Margrietplein.

Verhuizing
Inmiddels was het motorbedrijf verplaatst naar 
de Lange Tiendeweg. Margrietplein was te klein 
geworden en ik startte daar bovendien het takel 
en bergingsbedrijf.

Frank, techniek, en André, commercie, moesten 
het maar verder doen zonder mij.
Het eerst wat zij deden was het aantrekken van 
het engels merk Wasp. 

Een speciaal voor zijspancross ontwikkeld 
frame met zijspan. Het was een goede zaak.  
Al snel waren veel binnen- en buitenlandse 
zijspancrossers klant bij ons.

Mijn zijspan kreeg een 750CC Triumph blok, 
compleet met een Rickman 8-valve conversion-
kit!!
Da’s een hele hoop woorden voor een snelle 
cilinder en cilinderkop met 8 kleppen.

Vroeger voerde je je brommertje op door een 
vijl door je cilinderpoortjes te halen, het Rick-
manset was speciaal door Harry Weslake, die 
ook de Ford cosworth rallyauoto’s racemotor-
blokken bouwde, voor Triumph ontwikkeld.  
Dit voor de techneuten onder jullie.

Veel wedstrijden in het buitenland 
We hadden een snelle, betrouwbare combinatie. Dick en ik reden veel 
wedstrijden in het buitenland.

Bij de eerste internationale wedstrijd in Duitsland moesten we wel even de 
kunst afkijken.

Het leek wel of die Duitsers en Zwitsers zich met doodsverachting in de 
diepe afdalingen stortten.
Na een paar rondjes training deden wij al snel hetzelfde. We kwamen met 
veel bekers naar huis en wat nog mooier was: je kon er ook goed verdienen 
als je een beetje voorin reed.

Links mijn vrouw Jo, op de schouders van mijn schoonvader Piet den Edel 
mijn zoon Han.Onze onvolprezen trainer Frans van Leeuwen doet de  
verzorging. De wedstrijd is Waddinxveen.Ik won, Broer Dirkx werd twee.

Vergeet niet dat een kant en klare zijspancrosscombinatie toch al snel een 
kleine 25000,- gulden kostte. 
Ik kan wel zeggen dat ik mij heel goed uit de kosten reed.

Na het vertrek van Dick van der Wolf kwam Dick(die Kleine) Grootendorst bij 
mij in de bak.
Met hem reed ik veel in België. Dat waren meestal zeer zware wedstrijden 
omdat de circuits veranderden in ware modderpoelen.
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Foto’s: Tiegem (B) 1971. Naar beneden ging wel.  
Boven kwam je alleen met hulp of als er toevallig net geen gestrande renner voor je stond .


