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Eerste lustrum Ardennenweekend  2018 
Het Ardennenweekend begint bij OTMV-Brabant een 

beetje traditie te worden, en wordt altijd gehouden 

het weekend voorafgaande aan hemelvaartdag. Dit jaar 

was dat 5 en 6 mei. 

We zijn al vijf jaar te gast bij Hotel Aux Massotais nabij 

Baraque de fraiture in België. 

Ik mocht aan alle vijf deze weekends deelnemen 

vandaar dat ik er graag een verhaal over wil schrijven. 

Het zal half maart zijn geweest toen ik een uitnodiging 

kreeg voor de bestuursvergadering van OTMV Brabant 

en daarin werd me gevraagd of ik wilde meewerken 

aan het organiseren van het Ardennenweekend. 

De vraag was of ik de route mee wilde uitzetten en 

natuurlijk wilde ik dat graag. 

De opdracht was dat de route op zaterdag 5 mei naar 

Fa Reiff  in Troisvierges in Luxemburg moest, zondag 6 

mei was vrij in te vullen.  

Dus aan de slag met zeer gedetailleerde stafkaarten en 

Google Maps, er moesten ook nog stops worden 

gevonden, gezien het feit dat we met 37 tractors en 55 

personen waren moesten we wat  grotere 

gelegenheden zoeken. 

Uiteindelijk zijn deze gevonden bij een paar campings, 

deze hebben zowel parkeergelegenheid voor de 

tractors, en ruimte voor het gebruik van een hapje en 

een drankje. 

Na een aantal weken was ik zo ver en had de routes op 

de stafkaarten uitgezet en gekopieerd naar A4 formaat, 

daarna geplastificeerd zodoende dat we ze op de 

tractor konden monteren, ook had ik afspraken 

gemaakt met twee campings dat we ze zouden 

bezoeken voor de rit. 

Zaterdag 14 april was het zover en zijn we naar de 

Ardennen gegaan om afspraken te maken met Hotel 

Aux Massotais, de campings, en de Fa. Reiff, en 

natuurlijk moest ook de route worden gereden. 

Vertrek bij Fam. De Regt om half acht, eerst nog een 

bak koffie en dan op weg, met Kees Roovers, Bram de 

Regt, Ad Jacobs en ondergetekende. 

Het was al direct gezellig in de auto, en zoals echte 

OTMV’ers zijn, kijken ze naar het landschap en de 

natuur. Net voor Luik aangekomen kwamen we wel tot 

de conclusie dat natuur wat verder was dan in Brabant, 

er was al veel gezaaid, en de bomen stonden al 

behoorlijk in blad. 

Bij het Hotel aangekomen werden we verwelkomd door 

Christa de uitbaatster, na 5 Ardennenweekenden is het 

toch een beetje thuiskomen, na de koffie, en nadat het 

bestuur met haar de nodige afspraken had gemaakt, 

kregen we van Christa nog wat bruikbare tips voor de 

zondag rit en zijn we de route gaan rijden. En dat was 

zeker zinvol omdat er toch wat kleine aanpassingen 

nodig waren en ondanks dat we met een grotere SUV 

reden waren er toch gedeeltes in de route die in 

principe niet met deze auto te nemen waren dus voor 

de tractor ideaal. Ik keek er al naar uit, rond half zes 

hadden we de route voor het grootste gedeelte 

gereden en alle stopplaatsen bezocht en afspraken 

gemaakt. 

Nadat we bij Aux Massotais nog wat hadden gegeten, 

gingen we met een goed gevoel op huis aan. Toch best 

een zware dag, en nadat we al een aantal keren tegen 

elkaar hadden gezegd, “als het over 3 weken ook dit 

goed weer is” waren we om half negen thuis.  

Het vervoer van mijn tractor gebeurde door de Fa. Jan 

Struijk. Afspraak was dat deze bij een verzamelpunt, in 

ons geval bij de Fam. de Regt in Etten Leur, zouden 

worden gebracht. 

Met nog 4 tractoren had ik mijn John Deere 920 een 

paar dagen voor vertrek afgeleverd bij het 

verzamelpunt van waaruit vrijdag 4 mei s ‘morgens 

vroeg werd geladen. Ik zei tegen bram de Regt “doe een 

beetje voorzichtig met mijn Hertje” Het is de 

troetelnaam voor mijn John Deere, want hij stond 

tussen allemaal rode trekkers Farmalls en Cormicks, ik 

noem deze tractors stiertjes. Er is in onze vereniging 

een gezonde discussie over de tractorkleuren. 

 
Hertje naast de Stieren 
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Vrijdag 4 mei  

Vroeg op en het was een stralende dag, alles in gereed 

gebracht en om half elf met de auto richting de 

Ardennen en na een paar tussenstops arriveerden wij 

om 2 uur bij Aux Massotais. 

Eerst wat handjes schudden, wat drinken en dan wat 

babbelen over de komende rit. Intussen komen er 

steeds meer mensen aan en de meeste zijn bekenden. 

Of van vorige Ardennenweekend of van andere OTMV 

evenementen en het is direct al gezellig. 

 
Henk Pieterse met zijn Allis Chalmers ook van de partij 

 

Intussen zijn de vrachtwagens met onze tractoren ook 

gearriveerd. Bij het hotel is een grote parkeerplaats 

speciaal voor onze tractoren na het afladen heb ik mijn 

gereedschapskist gemonteerd die ik met de auto heb 

meegebracht ook de zwaailamp en de vlag moet erop 

en ook het OTMV informatiebord daarna heb ik nog 

een stukje van de zondagsroute gereden dat was een 

onverhard stuk door het bos nabij het Hotel en dat 

hadden we tijdens ons bezoek van 14 april niet 

gereden.  

 

 
‘t Hertje is er klaar voor 

 

Achteraf was het zinvol dat we dit stuk van de route 

toch verkend hebben want al die bospaadjes lijken op 

elkaar. 

 
Al op de eerste avond de omgeving verkennen. 

 

Terug in het Hotel, het was intussen zes uur geweest, 

hoog tijd om te eten en dan gaat de tijd snel eerst nog 

wat natafelen onder het genot van een biertje en dan 

tegen half tien komt de vraag of we ons bed gaan 

opzoeken want het wordt morgen een vroege maar ook 

lange dag. 

Het feit dat Hotel Aux Massotais maar 8 kamers heeft 

en wij met ongeveer 55 personen zijn wil zeggen dat er 

gebruik wordt gemaakt van omliggende hotels en 

slaapgelegenheden maar ook heeft Aux Massotais nog 

een oud klein voormalig schoolgebouwtje op 1,5 km 

van het hotel prachtig gelegen in het bos. Er zijn 3 

slaapkamers een wasgelegenheid een wc een zitkamer 

en een keukentje. Wij waren met 8 personen. Dit was 

voor de 4 keer dat wij tijdens het Ardennenweekend in 

dit zoals wij het noemen schooltje verbleven, we 

stellen niet zulke hoge eisen als we maar kunnen 

slapen en ons verfrissen vinden we het prima om goed 

10 uur was alles in diepe rust. 

Zaterdag 5 mei 

S ‘morgens om half zes is er al volop beweging in het 

schooltje. Wassen scheren de gehele persoonlijke 

verzorging is in gang en Ad Jacobs, een van onze 

huisgenoten, komt al terug van een ochtendwandeling 

en heeft al 2 herten gespot in de tuin. Ik zei “ bij het 
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hotel staat ook nog een hertje maar die is groen”.  

Het ontbijt was bij het hotel vanaf kwart voor acht, we 

waren ruim van te voren aanwezig dus eerst naar de 

trekkers, Is alles in orde, en hierbij een opsomming wat 

er komt kijken, buiten het feit dat de trekker helemaal 

technisch in orde moet zijn t.a.v. oliepeil, banden 

spanning, koelvloeistof, remmen, zwaailamp maar ook 

GV kenteken, groene kaart, verzekeringsbewijzen, 

paspoort, rijbewijs, je merkt dat de zenuwen een 

beetje gaan opspelen. 

Na het ontbijt is de briefing van Bram de Regt en Kees 

Roovers met de mededeling, exact om 9 uur 

vertrekken.  

 
Briefing voor vertrek. Belangrijk denk aan de veiligheid! 

 

Om goed halfnegen gaan de bestuurders naar de 

tractoren en kort daarna begint het langzaam 

aanzwellend geluid van de 33 motoren en de blauwe 

walm zoekt een weg in de windstille lucht. Maar geen 

zorgen als de motoren warm zijn roken ze niet zo hard 

meer. 

Volgens afspraak vertrekken we om 9 uur naar camping 

Lac de Cherapont, afstand 30 km we hopen daar om 11 

uur aan te komen. Bram de Regt rijdt met zijn Farmall 

BMD voorop met de routekaarten boven zijn stuur 

gemonteerd, via Fraiture en Regne komen we in 

Hebronval, het zijn bijna allemaal binnenwegen en ook 

onverharde stukken. Het is een prachtig gezicht de 

tractoren die slingeren door het heuvellandschap en 

het weer laat ons niet in de steek met volop zon. Via 

Petite Langlire en Charain komen we in Rettigny en het 

ene dorpje is al mooier dan het andere. Zo komen we 

om 11 uur bij Camping Cherapont, daar is een grote 

parkeerplaats en de tractoren worden netjes in 2 rijen 

geparkeerd. 

Bij Cherapont wacht ons een prima lunch met broodjes 

en soep, een mooie stop, de afspraak is om 12 uur 

weer te vertrekken naar Fa. Reiff in Troisvierges 

Luxemburg. Tegen 12 uur zijn we weer naar de 

tractoren gegaan om te vertrekken, maar de eigenaar 

van de camping wilde eerst nog op een oldtimer zitten, 

dat snappen wij, en nadat hij ons had gevraagd om 

volgend jaar weer terug te komen, en Bonjour had 

geroepen, zijn we vertrokken naar Fa. Reiff. 

 
Eigenaar Cherapont vierde op 5 mei zijn verjaardag en wilde graag 

op een trekker zitten en een mooie foto ontvangen. 

 

Ongeveer 11 km rijden, via Gouvy  naar Rue de Wago 

dat was een smal landwegje en na 2 km zag ik in het dal 

een paar vlaggenmasten staan.  Ik dacht dat het de 

grens was met Luxemburg, maar het was een 

herdenkingsmonument, op deze plaats zijn in januari 

1945 de 4 broers Leonard door de Duitsers vermoord, 

wij rijden al genietend door de Ardennen maar we 

realiseren ons niet dat hier in december 1944 een van 

de zwaarste veldslagen uit de tweede wereldoorlog 

heeft gewoed, en je ziet in veel dorpen nog tanks, 

geschut, monumenten en gedenkplaten die herinneren 

aan deze tijd. 

 
Belangstelling onderweg 
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Ongeveer 200 meter verder In het dal passeerden we 

een oude spoorlijn, die nu werd gebruikt als fietspad 

van daaruit klommen we weer omhoog en zag je in het 

veld grote vierkante stenen liggen het was de grens 

met Luxemburg, het eerste dorp wat we passeerden 

was Hautbellain. Het verschil met België is dat de 

huizen bijna allemaal wit zijn in plaats van de grijze 

leisteen,  daarna kwamen in Basbellain en toen we daar 

voorbij waren zagen we in de verte de gebouwen van 

Reiff al staan. 

Bij Reiff aangekomen parkeerden we onze tractoren in 

2 rijen naast elkaar, en we werden ontvangen door Dhr. 

Reiff een eenvoudige en vriendelijke man. 

 
Katja vertelde over het bedrijf en de machines. 

 

Eerst uitleggen: Wat is dit voor een bedrijf, ik denk dat 

ik het in drie stukken moet beschrijven, eerst een 

loonbedrijf, tweede een mechanisatie bedrijf, en drie 

een Fendt tractor Museum, en alles is groot en veel, 

het loonbedrijf bewerkt ongeveer 5000 ha. in de regio 

er zijn 55 mensen in dienst, de hal waar de agrarische 

machines staan is 125m lang en 52m breed, er stonden 

netjes op rij 8 Claas combines,6 Hakselaars,5 Krone 

opraapwagens enz., en alles netjes genummerd op 

locatie, vervolgens staan er nog een aantal graansilo's 

op het terrein met daarbij een grote graandrogerij. 

 

 
Groepsfoto van de deelnemers aan het Ardennen weekend 

 

Vervolgens kwamen we in het mechanisatiegebouw 

waar een gigantische verfspuiterij was gebouwd, dat 

was zelfs in compartimenten te verdelen, dan stonden 

er een aantal metaalbewerkingsmachines waaronder 

draaibanken, CNC gestuurde kotter en freesbanken, 

kantbanken en de modernste lasapparatuur, men 

maakt ook werktuigen voor eigen gebruik, zo was men 

op dat moment een hulpstuk aan het maken voor het 

graskuilen, dan was er ook een onderdelenmagazijn 

met voornamelijk Fendt onderdelen voor de bedrijven 

in de regio. Buiten de magazijnstellingen waar er 

onderdelen lagen was er ook nog een grote 

Paternosterkast. 

 
Fendt werktuigendragers 

 

Dan zijn we naar het Fendt museum gegaan, daar stond 

een indrukwekkende verzameling Fendts, waaronder 

veel specials, met werktuigdragers voorzien van 
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machines en er staan ook rode en gele tractoren. Niet 

echt Fendt denk je dan, maar in de jaren 60 van de 

vorige eeuw heeft Fendt nog een productielijn gehad in 

Argentinië, ook speciaal was dat Fendt fietsen gemaakt 

heeft met cardanaandrijving. Het was daar allemaal te 

zien, maar de tijd raakte op, en we maakte ons weer op 

voor vertrek, eerst nog wat versnaperingen en een foto 

met Dhr. Reiff bij onze trots, maar hij had ook een 

trekkertje naast de onze gezet en wel een Fendt uit de 

10 serie met 460 pk. Oei dat is groot, maar zal deze 

reus over 60 a 70 jaar ook nog gekoesterd worden zoals 

onze trekkers. 

 
Uitreiking van de OTMV herinnering aan Dhr. Reiff 

 

En zo vertrokken we rond half vier met nog ongeveer 

35 km voor de wielen, door het stadje Troisvierges 

richting Biwisch en daarna kwam een heel lang stuk 

onverhard over de grens naar Steinbach, en van daaruit 

door het dal van de Ourthe naar Retigny. Ik denk dit het 

mooiste stuk was dat we in dit weekend reden. 

Vervolgens terug naar het Hotel, nog even via een 

bospaadje wat we niet verkend hadden en ineens 

stonden we voor een snelstromende beek, onze 

voorrijder en wegkapitein Bram de Regt keek om en zei. 

En wat nou? Ik zei: Doorrijden, jij hebt de grootste 

trekker, en de Farmall reed er met gemak door en de 

rest volgde en toen kregen we nog een stuk Romeinse 

weg met grote stenen. Ik weet niet of de deelnemers 

het hebben gemerkt, maar we waren even de weg kwijt 

en tegen half zeven waren we terug op de thuisbasis. 

Wat een dag, wat hadden we genoten! 

Om 8 uur was er nog een warm en koud buffet in het 

Hotel en daarna tegen 10 uur zo snel mogelijk naar bed 

na een toch zware dag. 

Zondag 6 Mei  

Vandaag hadden we weer een mooie route op het 

programma staan van ongeveer 60 km, en na het 

ontbijt was de afspraak: 9 uur op de tractor en zo 

vertrokken we precies op tijd richting het zuiden 

parallel met de snelweg E25, na 4 km staken we  

snelweg over richting Wilgen waar we door het dal  

Martin moulin naar Wibrin reden en daar bij de kerk 

staat een Sherman 2m tank.  Weer zo'n herinnering aan 

de slag om de Ardennen, en dan via Grande Momont 

kwamen we in het dal van de Ourthe en reden richting 

Houffalize, een mooie weg met aan de rechterzijde de 

Ourthe en als je dan zo op je trekker zit met het 

zonnetje op de rug in zo'n mooie omgeving dan vind ik 

me wel een bofkont en zo waren we op weg naar onze 

eerste stop bij camping Du Viaduc. Ik begrijp de naam,  

want even voor de camping reden we onder een groot 

viaduct van de snelweg E25 door  met een lengte van 

250 m en een hoogte van 62 m.   

 
Mooie kasteel boerderijen in de Ardennen. 

 

Bij de camping was een leuk terras waar we genoten 

van de zon en de koffie, maar ook wat fris en zoals 

bekend bij OTMV Brabant was het direct gezellig. Maar 

voordat het te gezellig werd greep het bestuur in dat 

we weer verder moesten  en na 10 minuten stonden de 

tractoren weer klaar voor vertrek naar het stadje 
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Houffalize. Ook dit stadje heeft zwaar geleden tijdens 

de slag in de Ardennen, en hier staat niet een 

geallieerde tank, maar een Duitse  Panther tank.  Dat 

was de schrik van de Amerikanen, de tank heeft eerst 

nog 2 jaar in de Ourthe gelegen voordat hij zijn huidige 

plaats kreeg en wat de meesten niet weten  is, dat 

fabrieken waar onze oldtimers zijn gebouwd,  ook aan 

deze tank hebben gewerkt,  waaronder Porsche en 

MAN. De doortocht door Houffalize was mooi, de 

terrassen zaten vol en de mensen genoten van onze 

tractoren en dan geef je toch weer een beetje extra gas 

om je motor goed te laten horen. 

 
Altijd gezellig bij de OTMV evenementen 

Maar daar kwam nog een moment voor, want net 

voorbij de terrassen kwam een 180 graden bocht met 

een steile helling vanuit het Ourthe dal naar een 

plateau richting Sommerain en daar had je een prachtig 

zicht op de Ardennese heuvels en valleien, en zo reden 

we naar de volgende stop. Dat was Camping Mill 

Bistain. Deze camping was van Nederlandse eigenaars 

en was prachtig en rustig gelegen tussen de bossen, er 

was hier een wat langere stop gepland, zodat we rustig 

konden genieten van de perfecte lunch en daarna noch 

een frisdrankje en het weer was van dien aard dat we 

ook de ijsjes goed lieten smaken. 

Daarna zijn we het laatste stuk van de route gaan rijden 

richting Montleban en van daaruit hadden we een 

mooie onverharde route door het bos naar het Hotel. 

Het was de route die ik vrijdags had verkend. Om vijf 

uur waren we terug bij het Hotel en we zijn direct de 

tractors gaan laden. Ook nog een woordje van dank 

voor de transporteurs op de vakkundige manier waarop 

onze tractors zijn vervoerd. 

 
Mooie wegen in de Ardennen 

Daarna zijn we gaan eten. Het Hotel heeft in dit 

weekend altijd het Tractormenu  op het programma 

staan en dan wordt het afscheid nemen van de mensen 

waar je samen dit weekend mee hebt beleefd en het 

waren niet alleen mensen uit het West Brabantse, maar 

ook  uit  België en met name het  West Vlaamse 

Roeselare en uit  het Vlaams Brabantse Tienen en uit 

de Gelderse Achterhoek.    Ook uit Purmerend en het 

Zeeuwse Oosterland.     

En mijn conclusie van dit weekend is dat OTMV niet 

alleen een  vereniging is die tot doel heeft het 

bevorderen dat historisch interessante trekkers, 

stationaire motoren en daarbij behorende werktuigen 

worden verzameld en gerestaureerd, maar ook vind ik 

dat trekkers mensen verbindt als je ziet hoe in zo'n 

weekend mensen met dezelfde hobby met elkaar 

omgaan. Fantastisch! 

 
Opa en kleinzoon in de straten van Houffalize 

En dan zit het weekend erop, waar je maanden naar 

hebt uitgekeken, en de daarop volgende dagen komen  

de foto's en filmpjes  op social media, en komen ook de 

reacties van de deelnemers dat het een geweldig 

weekend was, met dank aan de organisatie.  

 

Peter Frijters Kruisland 

Meer foto’s op de website: www.otmvbrabant.nl  

http://www.otmvbrabant.nl/

