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Boerendag Alphen 2013 

Dat onze hobby van grote cultuur historische waarde is werd 

bewezen tijdens de boerendag in Alphen. 

Hier wordt het leven van 100 jaar geleden tot nu op een 

natuurlijke manier getoond. Geen stress en de commercie 

duidelijk naar de achtergrond gedrukt gesteund door een 

actieve leefgemeenschap en vele vrijwilligers weet men in 

Alphen een mooi evenement neer te zetten. 

Vanaf de binnenkomst heb je het gevoel terug te gaan in de 

tijd. Het gejaag van alle dag verdwijnt als je het terrein 

oploopt. De Brabantse gemoedelijkheid overspoeld je 

gewoon en je wordt opgeslokt in de nostalgie. 

 
Opening van de boerendag 2013 

 

De stichting heeft in de loop de jaren het evenement in 

meerdere richtingen uitgebreid waardoor er voor een steeds 

breder publiek voldoende te zien is. 

Op het terrein is een dorpsplein ingericht waar rondom 

marktkraampjes waar veel producten die herinneren aan het 

verleden te zien , te proeven en te koop zijn. 

Landbouwminiaturen en manquettes van boerderijen en 

kermissen van 50 jaar geleden. Aller over honing,kaas, 

kippen, biologisch boeren, ganzen hoeden, vendel zwaaien 

en dorsen met de dorsvlegel te veel om op te noemen 

Voor kinderen was er de mogelijkheid om met een vragenlijst 

in de hand een circuit over het marktplein te lopen en daarbij 

alle elementen van het boerenleven ontdekken terwijl de 

ouders wijn konden proeven of met een kruisboog proberen 

de roos te raken. 

Een 100 nostalgische bromfietsen sierde de dag op en reden 

een tocht in de omgeving. Je merkt dat er steeds meer 

trekker en oude motoren liefhebbers ook belangstelling 

hebben voor bromfietsen en deze ook kopen en opknappen. 

De Zundapp en Kreidlers glimmen in de zon en ook de 

eigenaren laten hun ogen glinsteren als je met hun in 

gesprek bent over deze mooie hobby. 

 

Op het marktplein een rijdend museum met een uitgebreide 

collectie handgereedschappen en werktuigen uit de begin 

van de landbouw en een werkend museum van oude 

wasmachines. Gestoken in klederdracht weet het 

wasvrouwtje alles te vertellen van de gebruikte zeep tot het 

stijfsel om de kleding zonder vouw in de kast te krijgen. 

 

Een stationaire motor drijft een graanmolen aan en op 

eenvoudige manier wordt uitgelegd hoe de graankorrel wordt 

vermalen tot meel waarmee broden en koeken worden 

gebakken. 

 

Een volledig gerestaureerde melkwagen, zoals er honderden 

in gebruik zijn geweest, met daaromheen melkstellen van 

alle fabrikanten die melkmachines hebben gebouwd. De 

eigenaar weet veel te vertellen van de hangende en staande 

melkstellen, de een slang machines en de twee slang 

machines. In het zonnetje glimt het roestvrijstaal mooi en op 

de achtergrond hoor je het ritmische geluid van 4 mannen 

die het graan met dorsvlegels uit de aren slaan. 
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Dat dit zware handwerk verder geautomatiseerd is was te 

zien op het dorsveld, 4 dorsstraten waren daar werkend 

opgesteld en om de beurt wordt er gedemonstreerd. Een 

doorlopende voorstelling van de machines die de landbouw 

hebben laten groeien. 

Op het dorpsplein waren afwisselde optredens van een 

hondenvereniging, veteranensport, vendeliers en tamboers. 

 

Mooi om de vaandels van 2 bij 2 meter volledig synchroon 

door de lucht te zien vliegen. Het zweet parrelt op de 

gezichten van de vendeliers en als het optreden is afgelopen 

zie je hun gezichten stralen want het optreden was weer 

succesvol en leverde applaus op. En daar doe je het 

allemaal voor. 

Dat de vrijwilligers een jaar rond actief zijn met hun hobby is 

te zien op een demonstratieveld. Hier zijn verschillende 

gewassen ingezaaid die nu geoogst kunnen worden. Het 

thema van 2013 was graan en de bezoekers konden de 

ontwikkelingen op dit gebied in stappen volgen. Het maaien 

met de pik en sikkel, het maaien met de zelfbinder en het 

dorsen met de combine. 

 

Ook een eenrijige maishakselaar met het alom bekende 

jankende geluid zodra de eerste halmen de bek worden 

ingetrokken kreeg veel belangstelling. Voor de voederoogst 

is mais al jaren een belangrijk gewas en in de afgelopen 50 

jaar is er erg veel verbeterd in de teelt en oogst van dit 

gewas. 

Op een volgend perceel werd gras gemaaid en geschud ook 

deze demonstratie had aan belangstelling niet te klagen. 

 

Een boerendag zonder trekkers kan niet en in Alphen weet 

men steeds meer trekker liefhebbers naar deze dag te 

krijgen. Het thema merk van 2013 was Fordson-Ford en ruim 

120 trekkers van dit merk kleurde Alphen blauw, omdat Ford 

ook een van de grondleggers is van de moderne auto was er 

een serie oldtimer Ford auto’s en vrachtauto’s naar Alphen 

gekomen. Ook dit is een aanvulling op het evenement 

waarbij hobbyisten vanuit verschillende kanten samen 

komen en ervaringen kunnen uitwisselen. 

 

Naast de 120 Ford trekkers stonden er ruim 140 trekkers van 

andere fabrikanten te pronken. 

Voordat de trekker op de boerderij verscheen was het  

Op de weg naar de uitgang een serie minitractoren, een 

groeiende groep hobbyisten die met gebruik van onderdelen 

van diverse auto’s, machines en zelfgemaakt een trekkertje 

weten te bouwen als kopie van hun eigen trekker of gewoon 

omdat het zo leuk is. 

Bij deze minitractoren een serie stationaire motoren en 

machines die door de stationaire motoren worden 

aangedreven en ook hierbij een groep enthousiaste 

hobbyisten die de hele dag in de weer zijn met olie spuit en 

poetsdoek om de motoren te laten werken. Waarschijnlijk 

heb ik niet alles beschreven maar het was weer een 

onvergetelijke dag en in 2014 komen we zeker terug.  

Kees Roovers 


