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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 6

Sponsoring
Zakelijk ging het mij voor de wind.
En omdat ik met de motorsport veel de  
motorbladen haalde in binnen en buitenland 
waren er veel firma’s die wel wat aan sponsoring 
wilden doen.
Natuurlijk was het bijkomend verhaal dat wij dan 
ook in de motorzaak hun producten gingen 
verkopen.

Castrol was één van de eerste oliemaat-
schappijen die mij een contract aanbood.
Ik kreeg ruim voldoende olie om vele jaren 
van te kunnen crossen, zoveel zelfs dat we 
een compleet KRUISINGA-CROSSTEAM 
gingen formeren.
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Het “KRUISINGA-MOTORCENTRUM-GOUDA” team.  
v.l.n.r. Paul Borg, Kees Verwaal, Frans van Leeuwen, Frank den Edel, Peter van Leest,  
Piet Steenbergen, Kees de Jong. Op de voorgrond wegracer Dirk Verweij.                  Foto Martin Droog



Want niet allen Castrol maar ook Bell-Ray olie, Tsubaki kettingen,  
Metzeler banden, Iwis kettingen en smeermiddelen, Sinisalo crosskleding 
wisten mij en de motorzaak te vinden.
Frank en André reden zich ook al aardig in de kijker, dat was natuurlijk heel 
interessant om als merk op de motoren en kleding te staan. 
Bovendien hadden zij de touwtjes in handen in het motorbedrijf.

Crossteam
Het crossteam dat wij vormde bestond uit veel jonge renners op lokaal 
niveau, waar zij vooraan reden en die bij landelijke wedstrijden in de  
middelmoot eindigden.

De gedachtegang erachter was dat de teamleden alle wedstrijden in de 
omgeving reden, zoals Bleiswijk, Gouda, Dordrecht en daar hun reclame 
maakte, wij Frank, André en ik reden nationaal en internationaal.
Alle solocrossers reden op Honda, waarvan wij dealer waren. 
Bij de zijspannen werden ook nog Piet van der Laan en Kees Lek uit Ter Aar 
en Ernst Huisman uit Moerkapelle gesponsord.

Avontuur
Als het seizoen was afgelopen werden de nieuwe motoren voor onszelf al 
weer besteld aan de fabriek in Engeland. André ging dan naar al onze 
leveranciers aldaar en bestelde wat we nodig hadden. Ook bezocht hij de 
Rickman fabriek waarvoor wij importeur waren in Nederland en besprak de 
orders die weer voor een heel jaar afgesloten werden.
We importeerden heel veel van die Rickman accessoires.
Tevens bracht hij onze nieuwe zijspannen mee.
Nou waren wij niet heiliger dan de Paus, dus werd geprobeerd om zoveel 
mogelijk zonder aangifte de grens over te halen.
Scheelde in die tijd namelijk 19% B.T.W. En 12 % invoerrechten en het 
Engelse pond was duur. Kon je dus wat aan verdienen!
We hadden toen een Ford Transit bus en als we terug kwamen uit Engeland 
reed hij bijna op z’n assen zo vol zat hij met “handel”.

Wasp-Norton
Voor Jan de Jong, zijspancrosser en drankenhandelaar uit Hazerswoude, 
namen wij een complete Wasp-Norton zijspancombinatie mee op de  
aanhanger achter de bus.
In de bus  drie  nieuwe combinaties voor onszelf, een veelheid aan 
onderdelen, snelle spullen en Triumph en Norton motorblokken.  
André was met Dick Steenbergen.
Bij terugkeer uit Engeland waren zij de laatsten die met de boot over konden 
naar het Belgische Zeebrugge; het was namelijk noodweer.
Storm en regen en veel zieke mensen aan boord.

,,Kaassie”
Voor ons was dat “kaassie” want de douane in Zeebrugge zou dan zeker niet 
naar buiten komen en je alleen maar gedag wuiven op de manier van:  
rij a.u.b. snel door!
Hij besloot de groene poort “niets aan te geven” te nemen.
Eén douaneambtenaar kwam echter wel naar buiten.

Het was zo’n klein giftig baasje ala Louis de 
Funes, de franse gendarme, die in de  
striemende regen om de paspoorten vroeg.  
Die verdwenen meteen in zijn zak en A. en D. 
werden met bus en al de loods ingesommeerd.

Dat was foute boel
De douane vroeg of er niets aan te geven was. 
Weer werd er ontkennend geantwoord, waarop 
er nog een drietal douane ambtenaren bij 
kwamen en zonder pardon en uitleg werden D. 
en A. separaat in de cel gezet.
Dit was dus ‘s nachts om twee uur.
A. is in slaap gevallen en hij was niet bang voor 
eventuele verklaringen van D. omdat hij wel wist 
dat D. goed dommertje kon spelen.
‘s Morgens om acht uur werd A. uit zijn cel 
gehaald en naar een soort verhoorkamer 
gebracht.
Weer de vraag of hij zeker wist dat er niets aan 
te geven was.
Nou zat er best voor een enorme waarde in de 
bus dus moest A. wel een goed verhaal  
hebben.

Vol lef haalde hij uit zijn binnenzak de (veel te 
laag geprijsde) facturen en speelde het spel van 
de vermoorde onschuld. Ook dat hij direct met 
zijn bekende douaneambtenaar bij de Goudse 
belastingdienst wilde bellen om hem te vertellen 
wat een onrecht hem aangedaan was om hem 
van smokkel te verdenken en zo maar op te 
sluiten.

Na een kwartier beraad kwamen er twee 
andere douaniers de verhoorkamer binnen met 
Dick achter hen, smeten de paspoorten op tafel, 
gaven de sleutels van de bus en zeiden dat we 
konden vertrekken.
Stomverbaasd gingen we zonder dralen weg, 
zagen dat de bus verzegeld was en speerden 
op topsnelheid België uit.
In Gouda deden wij aangifte maar er was op 
“onverklaarbare wijze” bijna niets meer over in 
de bus om aan te geven.
Ik had André en Dick hier nooit geen opdracht 
voor gegeven maar ze hadden wel wat  
verdiend!!
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Zuigers uit een Porsche
Met het door Yamaha uitbrengen van een 650cc 
staande twin, de XS650, gelijkend op een 
Engelse tweecilinder, groeide mijn  
belangstelling voor dat motorblok.
Toen Moerkerk, ja- de zoon van Moerkerk in het 
eerst genoemde deel en Yamaha importeur, mij 
een aantal motorblokken beschikbaar stelde 
ben ik weer gaan experimenteren.
650 cc en pk’s waren niet genoeg dus werd er 
weer driftig met andere zuigers en krukassen 
gestoeid.
Frank had intussen al uitgedokterd dat zuigers 
uit een Porsche de meest ideale waren en 
André zou het proefkonijn worden met B.S.A. 
zuigers.
Ze liepen alle twee als vergif alleen die van 
André kon zijn warmte niet kwijt en liep steeds 
vast.

Na een paar maanden proberen hadden we de juiste formule gevonden,  
wat weer resulteerde dat de hele mondiale zijspanwereld met een 
Yamahablok ging rijden.

Patent
Jammer dat er geen patent op te krijgen was anders hadden we................!!
Wel was ons voordeel dat we alle niet meer voor de cross bruikbare  
motorblokken konden gebruiken in de Rickman-Metisse frames die wij 
importeerden, bestemd voor normaal weggebruik.

Frank moest die blokken dan “afvoeren”, dat heet: de snelle onderdelen eruit 
en de normale standaarddelen er weer in.

Met ons team van monteurs werd dan op wens van de klant en sportieve 
wegmotorfiets gebouwd die weer met een jaar garantie werd verkocht.
Zo kwamen de investeringen weer terug.

Joop’s experiment. De allereerste Yamaha in een Wasp zijspan.  
Dick Steenbergen staat in de bak en ze testen bij het toenmalige Donkveld. 
                                                                                       Foto: Martin Droog. 
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