
Bron Lutter Journaal 

 

Zo maar een Luttenaar. 
 
Kijkend op de site van R.M.M. (Rijdend motorsport Museum), zie ik bij de categorie Cuppers dat onze plaatsgenoot Joop van der Kolk 
als tweede in het jaarklassement van de kampioenen van het Noorden is geëindigd. Hoog tijd om eens in gesprek te gaan met zo’n 
prijswinnaar. 
 
Stel je eens even voor. 
Ik ben Joop van der Kolk, geboren op 24 maart 1959 aan de Anerweg. Op dat moment woonden mijn ouders bij mijn opa en oma in. 
Na mijn geboorte zijn wij al snel verhuisd naar de Knappersveldweg op Q 54. Vanaf mijn dertiende woon ik op mijn huidige adres aan 
de Dedemsvaartseweg Noord. Eerst woonde ik met mijn vader, moeder, opoe van der Kolk en mijn oom in dit huis. Het was een 
huurwoning, het oude brugwachtershuis.  Dit huis heb ik later gekocht van mijn vader en na zijn dood ben ik hier gaan wonen met 
mijn vrouw Grietje (in 1991). Samen met onze zoons Hermco en Jerry wonen wij nu nog op dit adres. Mijn beroep is 
onderhoudsmonteur. Ik heb o.a. 26 jaar bij Ahuis techniek in Balkbrug gewerkt. 

 
Hoe is jouw interesse voor motoren ontstaan? 
Mijn vader had een grote verzameling bromfietsen en 
motoren. Hij was er altijd mee aan het knutselen. Als kind van 
een jaar of 5 hielp ik hem zogenaamd al mee. Ik vond het allemaal zo interessant dat toen ik 6 jaar 
werd en naar de lagere 
school moest, ik liever thuis 
was dan op school. Soms 
ontvluchtte ik de school wel 
eens om dan stiekem weer 
met mijn hobby bezig te 
gaan. Dit werd mij dan niet 
in dank afgenomen. 
Meester Hagedoorn zal zich 
dat vast nog wel 
herinneren. Toen ik 7 jaar 
oud was, heb ik (geholpen 
door mijn vader) een 
solexmotortje op een 
autoped gebouwd. Lopen 
dat ie deed. Toen we net aan 
de Dedemsvaartseweg woonden, 
scheurde ik met een crossbrommer heen en weer langs het kanaal. Helaas kregen wij klachten van de 
buren, omdat hun radio ging storen. Er moest dus op een ander tijdstip worden gecrost. 

De brommer van hiernaast is nog 

steeds in het bezit van Joop 



Hoe ziet jouw hobby er nu uit?  
Ik heb zo’n tiental oude brommers, 3 motoren en 4 oldtimer auto’s staan. De brommers zijn allemaal van mijn vader geweest. Hij had in die tijd de schuur bomvol staan en de 
zolder zo vol dat hij begon door te zakken.  De meesten heb ik inmiddels rijklaar gemaakt. Het zijn allemaal verschillende merken (o.a.  Zundapp, Locomotief, Kaptein, Sparta, 
Solex en een Motobecane uit  1948).  
 

                
 
Om steeds de juiste onderdelen te bemachtigen, stroop ik geregeld motormarkten en het 
internet af. Verder maak ik heel veel onderdelen zelf. Dat laatste geldt ook voor de drie 
motoren waarmee ik aan wedstrijden mee doe. De eerste wedstrijdmotor was een 50 cc 
Kreidlercup. Deze motor heb ik zelf helemaal in elkaar gezet, evenals zijn opvolger, de Kreidler 
van van Veen gp waar vroeger Jan de Vries wereldkampioen op is geworden. Via foto’s, vragen, 
rondkijken en het internet ben ik erachter gekomen hoe hij eruit ziet en welke onderdelen erop 

zitten. Zo heb ik elk onderdeel stukje 
bij stukje nagebouwd. Daar ben je 

echt jaren mee bezig. Alleen de 
uitlaat al kostte dagen tijd om 
alles tot op de millimeter 
afgesteld te krijgen. Het project 
waar ik nu mee bezig ben is een 
JAWA 350cc, daar ga ik dit jaar 
voor het eerst mee racen. 
 
Mijn eerste oldtimer auto was 
een Triumph, type 2500 (aldus 
Joop), type spitfire (aldus Grietje). 

JAWA 350 cc 



Deze heb ik helemaal opgeknapt en daarna meteen kunnen verkopen. Daarna heb ik twee spitfires gekocht, een uit 1967 en een uit 1978. Beide heb ik helemaal opgeknapt 
en nog steeds in mijn bezit. Daarnaast heb ik een oude VW kever uit 1973 en een Volkswagen busje LT 28. Laatstgenoemde gebruikten wij altijd voor het vervoer van motoren, 
gereedschap en andere spullen voor de races. Ook gingen wij er mee op vakantie, bv. langs de Rijn en Moezel. Maar voorlopig moet hij op stal blijven, omdat hij nog net niet 
oud genoeg is om belastingvrij te rijden. 

 
Waarom en waar  doe je mee aan wedstrijden?  
Ik ging geregeld met een van mijn zoons naar 
Borne naar wedstrijden kijken. Hierdoor werd 
ik enthousiast en besloot ik mij zo’n 12 jaar 
geleden aan te melden als lid van R.R.M. Je 
hebt dan veel contact met hobby genoten en 
op die manier leer je heel veel van elkaar. De 
wedstrijden zijn een leuk onderdeel van het 
geheel. Zij vinden zich hoofdzakelijk in het 
noorden van het land plaats, in de plaatsen 
Oosterwolde, Leek, Ter Apelkanaal, 
Heerenveen, Emmen, Nieuw Pekela, 
Veendam, Leeuwarden, Gorredijk en 
Harlingen. Daarnaast in het Duitse Rhede/Ems. 
Kolham is uit het programma gehaald, omdat 
daar een dodelijk ongeluk heeft 
plaatsgevonden. Ieder jaar worden er  een 
paar locaties geschrapt en komen er weer 
anderen voor in de plaats, dat houdt het een 
beetje leuk, anders wordt het zo saai. 

 
Hoe ziet zo’n wedstrijddag eruit?  
Vroeger ging ik met de zonen op pad, de laatste jaren is Grietje mijn mascotte.  
Om 10.00 uur start de inschrijving. Er zijn verschillende klassen, nl. 50 cc, 125 cc, 125 cc oud, 250 cc, 350 cc, 500 cc, Rigid Webb, zijspan, Kreidler cuppers, W.T.H.J.K classic 
racing. Zelf doe ik in de cuppers klasse mee, daar stop ik dit jaar mee. Ik rijd nog wel met mijn van Veen kreidler en dit jaar dus voor het eerst met de JAWA. Tot 13.00 uur kun 
je het parcours verkennen, een soort training en vanaf 13.00 uur beginnen de regelmatigheidsdemo. Zelf start ik het liefst achteraan, dan heb ik alles beter in de hand en kan 
ik mijn eigen tempo bepalen. Een parcours is 5 tot 7 km. lang en er worden zo’n 7 ronden gereden. Langs de weg staan juryleden op verschillende punten die erop toezien dat 
alles volgens het reglement verloopt. Het gaat niet om de snelheid , maar wel om het zo gelijkmatig mogelijk rijden van de deelnemers. Daarnaast moet er veilig worden 
gereden en moeten alle onderdelen goed zijn bevestigd. De jury ziet hier streng op toe, voldoet men niet aan de regels, dan wordt men zonder pardon uit de wedstrijd 
gehaald. Alle motoren zijn tot en met bouwjaar 1965, behalve de 50cc klasse, welke tot en met bouwjaar 1972 zijn. De leeftijd van de deelnemers is van jong tot oud, wel 75 
jaar. Afhankelijk van het weer zijn er wel een paar honderd deelnemers. 
 
 

Beker 2e plaats jaarklassement 
 Kampioenen van het Noorden. 



Wat als het fout gaat?  
Voor ongevallen is er altijd een E.H.B.O. post aanwezig. Zij kunnen dan zo snel mogelijk eerste hulp verlenen, zoals onlangs bij een van de wedstrijden waarbij een deelnemen 
een hart stilstand kreeg. Hij werd meteen gereanimeerd en het is goed met hem gekomen. Leuker is een ander voorval. In de klasse zijspan verloor een man zijn vrouw uit het 
bakje. Hij was hierom zo boos, dat hij zijn vrouw liet liggen en alleen verder ging. De jury heeft hem tot bedaren moeten brengen en uit de race gehaald. Het was ook de 
laatste wedstrijd dat ik het echtpaar heb gezien. 
 
Aan het eind van het gesprek nemen wij nog even een kijkje in de werkplaats. Wij zijn nog maar net binnen of er klinkt een hels kabaal. Oeps, vergeten het alarm eraf te zetten. 
Gelukkig snel opgelost. Joop showt mij zijn oldtimers en de motoren waarmee hij nog aan het knutselen is. Elk vrij uurtje wordt hier doorgebracht en inmiddels hebben ook de 
beide zonen al intrek genomen in deze werkplaats.  
 

Deze appels vallen dus niet ver van de boom. 


