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Country toertocht 

 

Dit voorjaar ontving OTMV afd. Brabant de 

uitnodiging om in het dorpje Schijf, nabij de Belgische 

grens, met een aantal leden naar het Country festival 

te komen. 

Het country festival wordt georganiseerd door een 

groep country liefhebbers die alles uit het wilde 

westen verzamelen en zoveel mogelijk de traditie uit 

deze periode in leven willen houden. 

Op een terrein bij camping de witteplas was een 

podium met country bandjes met ervoor een 

dansvloer waarop linedansers hun kunsten aan het 

publiek toonde. 

 

Rondom de dansvloer een heus indianen en cowboy 

dorp met marktkramen waar country spullen werden 

verkocht. Ook zadels, paardentuig, snuisterijen en 

country kleding voor de liefhebbers. 

Om de link naar het wilde westen te leggen en de 

pioniers die het land hebben bewerkt was er een 

collectie van handgereedschappen en de eerste 

werktuigen voor paarden tractie tentoon gesteld. De 

link naar trekkers is dan natuurlijk snel gemaakt en 

dat was voor de organisatie ook de reden om de 

OTMV te benaderen om met oude trekkers en 

werktuigen naar het festival te komen. 

Omdat zomaar stil staan ook niet alles is werd door 

het bestuur het idee opgevat om op deze dag een 

ophaal toertocht te organiseren. Vanuit een tweetal 

richtingen kwamen oldtimer liefhebbers naar een 

verzamelpunt vlak bij Schijf. Onderweg haakte  steeds 

nieuwe leden aan en met een mooi groepje trekkers 

ging het in een sliert richting het evenementen 

terrein. 

 

Na deze mooie rit met prima temperatuur  prachtig 

zonnetje en lekker briesje draaide de trekkers het 

parkeer terrein op om vervolgens een rondje te rijden 

op de camping naast het evenementen terrein.  De 

hoofdweg op deze camping is ruim 7 kilometer lang, 

geen kleine camping dus. Met enkele gloeikoppers in 

de sliert werden de camping gasten wel wakker en 

aan belangstelling had het evenement daarna geen 

klagen. 

 

Het was dit jaar een leuk evenement waarbij de OTMV 

prima kon aansluiten. Volgend jaar waarschijnlijk 

wederom op het programma. 

 

Kees Roovers 


