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OTMV Noord Brabant op reis 

Op 17 november 2013 zijn 44 oldtimer 

liefhebbers vroeg uit de veren gekomen om deel 

te nemen aan de reis die wij als OTMV afd. Noord 

Brabant hebben georganiseerd. 

Onder de deelnemers een familie die, via 

Facebook, van onze reis had gehoord en 2 ½ uur 

later met blijde gezichten tussen de trekkers op 

het eerste adressen rondliepen. De trekkers die 

we als eerste op de druilerige dag te zien krijgen 

behoren tot de verzameling van Peter Bogers uit 

Kruisland. 

In het west Brabantse dorp iets ten noorden van 

Roosendaal waar het nog goed boeren is het John 

Deere museum gevestigd. 

 

Akkerbouwbedrijf 

In 1970 heeft Peter het akkerbouw bedrijf van 

zijn vader overgenomen en voortgezet een van 

de trekkers op het bedrijf was een John Deere 

710 en zoals het vaak gaat er was liefde op het 

eerste gezicht. Later kam er een John Deere 3040 

die nog steeds actief wordt gebruikt in 1988 werd 

er naast het akkerbouwbedrijf een machine en 

container bedrijf opgericht.  

Peter kocht een aantal oldtimer John Deere 

trekkers en sinds die tijd stroomt er alleen nog 

groengeel bloed door zijn aderen. In 2003 zijn de 

bedrijven gesplitst en hebben de zonen van Peter 

de 2 bedrijven voortgezet. 

De liefde voor John Deere is ook bij zoon Robbert 

blijven hangen en op dit akkerbouwbedrijf rijden 

alleen John Deere trekkers.  

Oude loods schoongemaakt 

In 2011 is het machinebedrijf verplaatst naar het 

industrieterrein in Oud Gastel en de hal van de 

machine fabriek is geheel schoon gemaakt en 

hierin zijn nu de ruim 50 John Deere oldtimers bij 

elkaar gebracht. 

Mooi op tapijttegels, in slagorde op modelreeks / 

bouwjaar staan de trekkers te pronken. De 

meeste zijn volledig gerestaureerd en weer in de 

originele staat. Er zijn speciale modellen waar er 

maar enkele honderden van gemaakt zijn. Mooi is 

het verhaal over een John Deere 330.  

 

Gevonden via marktplaats in België. De trekker is 

niet meer compleet en Peter speurt internet af 

om de juiste onderdelen te krijgen zodat er over 

een paar jaar weer een exclusief model aan de 
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reeks is toegevoegd. Bij de speurtocht stuit Peter 

op een bericht dat van de 330 er slechts enkele 

honderden zijn gemaakt en dat de eerste uit de 

serie onlangs in de USA voor meer dan 100.000 

dollar is geveild! 

Tot de verzameling hoort ook een John Deere 

combine, gevonden in Zuid Duitsland en na een 

reis van 3 dagen stond de combine in het west 

Brabantse land. 

 

Museum bezoek 

Het museum is zeker de moeite waard en tegen 

een kleine vergoeding is het te bezoeken. 

 Kijk op http://johndeeremuseum.nl 

 

Na het rondkijken zijn de deelnemers naar het 

dorp Sprundel gereden. Daar is een verzameling 

van oude machines, voorwerpen, en werktuigen 

samen gebracht door An en Dre van Koulil. 

 

Oude Glorie 

An en Dre zijn al jaren lid van de OTMV en in heel 

zuid Nederland bekend met hun bezoek aan 

oldtimer shows en jaarmarkten. Hun stationaire 

motoren worden met liefde onderhouden en 

worden steeds werkend opgesteld met o.a. een 

maispeller zodat de huidige generatie kan zien 

waarmee onze grootouders werkten om de 

gewassen te verbouwen en om te zetten naar 

eetbare producten. 

 

Buiten west Brabant is het minder bekend dat An 

en Dre hun oude kalvermeststallen hebben 

ingericht als verzamelruimte en als je een paar 

minuten in deze ruimten bent dan ben je zomaar 

50 tot 100 jaar terug in de tijd. In een van de 

ruimten is een kantine ingericht waar door de 

OTMV vrijwilligers de broodjes werden 

rondgedeeld. Onder het eten werd door de 

deelnemers veel kennis gedeeld over de oude 

glorie en hoe mooi het is dat dit allemaal 

bewaard is gebleven. 

 

http://johndeeremuseum.nl/
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Kennis bewaren 

Na de lunch konden we alle ruimten bekijken en 

zo ontstonden er spontaan gesprekken over een 

aantal gebruiksvoorwerpen. Waar werden deze 

ook al weer voor gebruikt? Dre liep van bezoeker 

naar bezoeker om uit te leggen waar het 

gereedschap vandaan kwam en hoe het gebruikt 

moest worden.  

Een groep bezoekers begon een gesprek over het 

vastleggen van de kennis die er bij de ouderen 

onder ons is op het gebied van de gebruikte 

werktuigen en machines. Hoe houden we dit 

vast? Natuurlijk wordt er via de OTMV veel 

vastgelegd, in de pionier en bij OTMV 

verzamelaars maar is dit genoeg? Een mooie 

gedachte die wij als OTMV afd. noord Brabant 

zeker vast willen houden. Immers het in stand 

houden van de kennis op dit gebied is een van de 

OTMV doelstellingen.  

 

Een aantal machine en rijtuigen zijn ter 

beschikking gesteld vanuit de familie Koulil en 

Halters en in zeer goede staat. Gewoon een paard 

inspannen en het graan maaien of kunstmest 

strooien. 

Ook de jongere deelnemers keken de ogen uit en 

in de hoek met oude kantoormachines en een 

drukpers werd vol bewondering gekeken naar de 

techniek van 30 jaar geleden wat inmiddels 

volledig uit het kantoor is verdwenen. 

Ook de paardenhoofdstellen, voorraadbussen, 

oude fornuizen, stationaire motoren, werktuigen 

voor paard en tractor en een aantal oldtimer 

trekkers zijn te vinden in de collectie. 

Verstelling zaaimachine 

Vaste deelnemer aan onze reizen zijn Leen en 

Patrick. Uit het Zeeuwse land weten ze de weg 

naar Brabant altijd te vinden en tijdens de 

rondleiding viel het oog van Leen op een 

zaaimachine die oorspronkelijk gebruik is voor 

paarden tractie maar helaas is omgebouwd voor 

gebruik in de hefinrichting.  

 

Het bijzondere is de verstelling van de 

zaaimachine schijven die dichter of verder van 

elkaar gesteld kunnen worden en daarmee wordt 

bepaald hoeveel zaadjes er per omwenteling in 

de zaaipijp valt.  

Op het bedrijf van leen is jaren met een dergelijke 

machine gewerkt en Leen was enthousiast om 

deze machine nu weer te zien. 
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Heemkunde kring 

Omdat de heemkunde kring Sprundel geen eigen 

ruimte meer heeft is de verzameling van deze 

vereniging ook ondergebracht in de ruimten van 

An en Dre. Een mooie samenwerking tussen 

particulier initiatief en een vereniging die het 

verleden voor de toekomst willen bewaren. 

 

Kivitshoeve 

Ook bij het derde en laatste adres van deze dag 

treffen we een enthousiaste verzamelaar van 

werktuigen, gereedschappen, machines, 

meubelen en klederdrachten. 

Aan de Brede Molenweg is de 73 jarige Sjef van 

Zundert 20 jaar geleden door 

gezondheidsredenen gestopt met zijn 

melkveebedrijf en  de ligboxenstal is omgebouwd 

tot een verzamelaar ruimte waar allerlei spullen 

uit het verleden zijn samengebracht.  

 

Ook hier stationaire motoren, trekkers (Farmall, 

Deutz, Eicher en een speciale Holder ) en 

werktuigen. 

Bijzonder trots is Sjef op de verzameling 

klederdrachten die in vitrines tentoon worden 

gesteld. Naast de vitrines een drietal lijkkoetsen, 

twee volledig gerestaureerd en weer beschilderd 

op traditionele manier. Als je de kleuren even 

wegdenkt dan zie je een lijkstoet zoals deze 60 

jaar geleden door de straten trok. 

 

Ook uniformen van politie en leger worden 

getoond, veelal op een paspop zodat goed te zien 

is hoe de kleding werd gedragen.  

In een nevenruimte is een verzameling met 

bascules opgesteld allemaal net even anders. Ook 

de manier van ijken wordt uitgelegd en de 

jongeren deelnemers wordt verteld hoe een 

dergelijk weegwerktuig gebruikt werd. 

Bij Sjef zijn veel verschillende zaken te zien en 

eigenlijk allemaal bij toeval samengebracht. Het 

vinden van de verzamelstukken is niet altijd 

eenvoudig en soms denken mensen dat de oude 

spullen alleen tegen hoge prijzen van de hand 



OTMV afd. Noord Brabant op reis / 17-11-2013 Pagina 5 

 

mogen. Dan laat Sjef de spullen staan, het moet 

wel redelijk blijven en dan wacht Sjef wel op een 

volgende kans. 

 

Om deze verzameling te onderhouden en uit te 

bouwen heeft Sjef een groep enthousiaste 

vrijwilligers weten te vinden die vele uren 

besteden aan het weer herstellen en in stand 

houden van de machines er werktuigen.  

 

Ook deze verzameling is de moeite waard om te 

bekijken en via de OTMV afd. Noord Brabant kun 

je aan informatie en adressen komen om deze 

verzamelingen te bekijken. 

Mooie dag 

Aan het eind van de dag zagen we een groep 

glimmende gezichten, en werd de laatste 

informatie gedeeld over de wel erg natte mais 

oogst, hoe een bepaalde machine te reviseren en 

dat het jaar wel erg snel is gegaan. 

 

Hierbij sluiten wij ons aan want voor je er erg in 

hebt is het weer najaar en organiseren wij weer 

een reis voor de oldtimer liefhebbers. Hou de 

agenda in de gaten of volg ons op facebook en 

blijf je op de hoogte waar we in 2014 naar toe 

gaan. 

 

Kees Roovers

 


