
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.  

deel 5

Altijd op zoek 
Altijd op zoek naar snel en 
betrouwbaar materiaal 
kwam ik op het idee een 
Trabant motorblok als 
krachtbron te gaan 
gebruiken.

De toen nog veel  
gebruikte Engelse éénci-
linders leverden ongeveer 
35 PK. Een Trabant in 
rally uitvoering leverde  
48 PK en was veel lichter.

Onze toemalige 
chefmonteur, Piet Anders, 
had goede contacten met 
de Oost-Duitse race 
manager van de Trabant-
fabriek, Herr Lehmann.  
Van hem leerde hij hoe je 
een Trabantmotorblok nog 
sneller kon krijgen. 

Boven, het blok zoals dat uit de auto kwam, het frame is de 
Rickman Metisse bestemd voor André zijn zijspan.  
 
Midden: de Rickman Metisse voor Frank.  

Onder: het oude B.S.A. Frame met zijspan waar Joop mee  
experimenteerde. Het verslag is uit het Trabant dealer blad van de  
toenmalige Trabant importeur Hoek uit Ravenstein (N.Br.).
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Dus hadden we een motorblok nodig.
De vrouw van André reed in een Trabantje waar we het blok van wilden 
hebben en toen zij op de hoek van de Groeneweg-Tiendeweg buiten haar 
schuld het autootje “total-loss” reed sloopte Piet en ik het blok eruit en gingen 
er mee aan de slag om er een crosser van te maken.

Habakadabra-opvoertechniek
Alle overbodige dingen werden eraf gehaald en er bleef een slank licht 
motorblok over.
Vervolgens deed Piet Anders zijn habakadabra-opvoertechniek, hij deed 
daar best geheimzinnig over, een A.M.C. versnellingsbak er achter en testen 
maar!!
Het was een lust om met de Trabant-Metisse te rijden. In “vaktermen”zij je 
dan: als je het draadje strak trek dan gaat ‘ie in alle versnelling als vergif!!
Ofwel: als je gas gaf bleef hij snelheid maken, zelfs al vanaf bijna standaard 
toerental!!
Eén nadeel zat eraan. Doordat het grote zware vliegwiel eraf was, bij de auto 
zit daar de koppeling in, trilde hij nogal erg.
Wederom voor de techneuten: we losten dat op door de krukasinhammen  
vol te gieten met aluminium.
We verbaasden vriend en vijand ermee. Frank reed er mee voor de  
ereplaatsen en André werd er tweede mee in het juniorenkampioenschap.
Het ding was oerbetrouwbaar, we zijn geen enkele wedstrijd ermee  
uitgevallen.

Frank op de eerste Metisse-Trabant. Het blok zou later nog sneller worden.

Mackay uit Dordrecht 
Diverse crossers volgden ons voorbeeld. 
Mackay uit Dordrecht was de eerste voor wie 
Joop ook een zijspan combinatie maakte.
Leuk is te weten dat het vliegveld Valkenburg 
jarenlang een Trabant blok gebruikte om er 
zweefvliegtuigen mee de lucht in te trekken.
Ook is een Trabantblok gebruikt in een weg-
race-zijspancombinatie.

Foto: Joop op de kant en klare Trabant-Metisse 
zijspan combinatie die hij voor André  
ontwikkelde. In de bak Dick van der Wolf.
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