
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 7

Communicatie per ,,oortje”
Denk nou niet dat de communicatie per 
“oortje” van deze tijd is; Ik probeerde het al 
in de vorige eeuw!!

Heeft toen geen opgang gemaakt.  
Was een geintje van mijn oude crossmakker 
Gerard Klomps, toenmalig uitgever-redacteur 
van het blad “Motorsport”. 

Later, toen de apparatuur compacter werd, 
kwam Honda zelfs met een standaard 
ingebouwd communicatiesysteem in zijn 
grote zware toermotoren.
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In het rennerskwartier in Lochem met trouwe Rottweiler.  
Op de achtergrond in oranje jack Ben Rapis.



In Japan publiceerde de Yamaha fabriek Joop’s sleutelwerk in hun journaal, 
dat over de hele wereld ging.

Wisseling
Er was weer eens een grote “ruilhandel” ontstaan.
Dick Grootendorst verhuisde naar het zijspan van Frank; Walter Kramer naar 
Nieuwerkerker Cock Baas; Marius van den Berg naar André;  
Dick Steenbergen naar Ton van Heugten; en Ben Rapis naar mij.  
Ben was zijn carrière begonnen als solocrosser op Husqvarna.
In het begin werden nog niet de bakkenisten in het programmablad en 
uitslagenlijst vermeld.
Ik vond dat onterecht omdat zonder goede passagier er niet gepresteerd  
kon worden.
Van begin af aan heb ik er dan ook voor geijverd dat hun namen wel vermeld 
werden.

Aan Ben moest ik weer even wennen. Hij had genoeg ervaring maar was 
toch zwaarder als Grootendorst.
Het jaar ervoor was ik derde geworden in het Nederlands kampioenschap en 
wilde die prestatie alleen maar verbeteren.
Alleen pech of blessureleed kon dat voorkomen.  
En dan slaat het noodlot toe.

Vijf man uit zinkende auto ! ! !
In de vroege morgen van mei verongelukte een personenauto 
tegenover mijn woning in de vijver van de school.
In mijn pyjama rende ik als eerste naar de zinkende auto toe, 
haalde er vier inzittenden uit, maar de vijfde zat bekneld.
Hoe ik die knaap eruit gekregen heb weet ik niet meer maar het 
lukte.  
Op zo’n moment heb je reuzenkracht.
Later die dag bleek dat ik mijn kniebanden voorgoed had verrekt.
Nog later kwam naar boven dat mijn hart toen ook zijn eerste 
mankementen was gaan vertonen.

Het resultaat was dat ik dat seizoen niet hoger 
kwam dan een 15e plaats in de nationale 
titelstrijd.

Daar kwam nog bij dat ik het zakelijk enorm 
druk kreeg. Ik was inmiddels ook voorzitter 
geworden van de landelijke Bovag sectie van 
takel- en berging- bedrijven.

Met Ben in Hengelo maart 1974.  
Dit circuit lag mij wel en daardoor reed ik nog 
voorin.

Ik bleef best nog een geduchte tegenstander 
maar doordat ik veel wedstrijden onvoorbereid 
aan start stond kwam ik niet verder in ‘73 tot 
een nationale 12e plaats en in ‘74 werd ik 30e.
Ik was inmiddels 45 jaar en wist dat het afscheid 
van de sport eraan zat te komen. 
 
Ik zou eigenlijk de hoop al kunnen gaan  
vestigen op de opvolging door mijn zoon.

Zoals het vaak gaat is er nooit een afscheids-
wedstrijd geweest, sterker nog ik hoor er nog 
steeds bij want elke verjaardag, en ik heb er nu 
zo’n 81 gehad, komen mijn ouwe crossmakkers 
en bakkenisten mij nog feliciteren.
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Joop Kruisinga karakteristiek: Een perfecte bochtentechniek (Assen op de Velocette).
Met Ben Rapis in het zijspan. De wedstrijd is in het Belgische Veerle.  



Slot
Uit mijn verhaal blijkt dat Indië, familie, de zaak 
en de sport nauw met elkaar zijn verweven.
Als het ene er niet was geweest was het andere 
ook nooit iets geworden.

Als keeper bij O.N.A. in de lagere zondag 
elftallen om de conditie op te vijzelen in de 
winter, afzien bij de training van  
Frans van Leeuwen, experimenteren met de 
techniek.
Ook op het juiste moment de juiste mensen 
tegenkomen, aanmoedigingen van 
(schoon)familie die je in alles steunde.

Ik kan zeggen dat het mij niet is aan komen 
waaien want in de beginperiode heb ik mij wel 
eens afgevraagd waar ik aan begonnen was. 
Maar met hard werken heb ik het gered.
Daarom ben ik altijd diegenen die mij hun 
vertrouwen schonken en het voor mij mogelijk 
maakten mijn doel te bereiken dankbaar  
gebleven.

Ik ben www.goudanet.nl   dossier SPORTSTAD 
erkentelijk dat ik mijn verhaal heb mogen doen 
en hoop dat het een stimulans zal zijn voor 
anderen om hun doel te bereiken.
bron: André den Edel

Naschrift André den Edel

Toen Joop in onze familie kwam moesten we wel even wennen aan de   
machoman, net terug uit Indië, die het hart van mijn mooie zussie sneller 
deed kloppen.

Maar al snel hadden we in de gaten dat hij wist wat hij wilde.
Voor zichzelf een zaak beginnen en motorsport stond hoog in zijn vaandel.
Joop kon stimuleren, was nooit onsportief, ook niet als hij in zijn latere min 
of meer afbouwende crossloopbaan dat zwagertje voor hem zag rijden.

Hij had dan eerder het gevoel van: zo; dat heb ik hem toch maar mooi 
geleerd.
Centraal heeft altijd bij hem gestaan dat er gereden moest worden om de 
sport.

Het spelen met de techniek is voor hem altijd een van zijn hobby’s geweest.
Het ontwikkelen van snelle motoren, frames veranderen enz.
Frank was zijn oogappel, leerling en opvolger in de techniek. 

Hoewel hij in de zijspancross waarin hij zijn nationale en internationale 
bekendheid opbouwde nooit kampioen is geworden is hij wel een grote  
promotor van de motorsport geweest.

Zijn oprichting en jarenlang voorzitterschap van M.C.C.Holland is voor 
velen een stimulans geweest ook aan motorsport te gaan doen.

Ik zou een bijna eindeloze rij namen kunnen noemen van Goudse crossers 
die hij de mogelijkheden gaf.

Joop en André namens de medewerkers van www.goudanet.nl 
dossier SPORTSTAD bedanken wij jullie voor de prettige samenwerking en is er een 
pracht stuk motorcrossverleden in beeld gebracht.

Vele oud sportvrienden zullen hier zeker nog met veel plezier aan  
terugdenken. 

P. Bolsterlee 
C. Vermeulen

deel 7 slot                                                             joop kruisinga
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