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OTMV Brabant op reis in 2014 

Samen sterker, dat is de gedachte die het bestuur van 

de afdeling Noord Brabant in de praktijk brengt bij het 

organiseren van activiteiten. 

In 2014 zijn we gestart met samenwerking met de 

OTC uit Roeselare en op 25 oktober 2014 hebben we 

gezamenlijk een mooie busreis georganiseerd. 

De operationele organisatie was dit jaar in handen van 

de OTMV en wij mogen in 2015 meeliften met de 

organisatie van de OTC Roeselare. 

 

 
OTC Roeselare 

De Oude Trekker Club Roeselare is een actieve 

oldtimer vereniging in het zuiden van België. Dicht bij 

de Franse grens in de provincie West Vlaanderen. 

Deze provincie heeft een rijke historie op gebied van 

landbouwmachines. In Roeselare is de fabriek van De 

Wulff te vinden en op relatief korte afstand de fabriek 

van Case-New Holland waar de maaidorsers, 

hakselaars en pakkenpersen worden ontwikkeld en 

geassembleerd. De vereniging telt 900 leden en 

organiseert de nodige activiteiten. Kijk voor meer 

informatie eens op hun website :  

www.oldtimertractorclub.be 

4 volle bussen! 

Ruim 200 deelnemers aan de reis van 2014 waarvan 

75 uit Nederland en dan toch zorgen dat alle 

deelnemers het gevoel geven dat ze met een kleine 

groep op pad zijn. Een flinke uitdaging en dat liep op 

25 oktober op enkele schoonheidsfoutjes na geweldig. 

Het grote voordeel van een grotere groep is dat we 

meer mogelijkheden hebben en er deuren opengaan 

die anders gesloten blijven. 

Elke bus heeft een eigen programma afgewerkt, in dit 

artikel beschrijven we de reis van die de grootste 

groep OTMV leden heeft gevolgd. 

Lanz Bulldog verzameling 

Een reis start in Brabant altijd met koffie en onze 

mobiele cateringploeg zorgde voor koffie en cake op 

de eerste stop bij de Familie Suijkerbuijk.  

Deze familie heeft de afgelopen jaren een mooie 

verzameling met tractoren samengebracht. Het 

overgrote deel van hun verzameling bestaat uit 

modellen van de fabrikant Lanz Bulldog. 

 

Deze fabrikant kent iedere oldtimer liefhebber, het 

karakteristieke geluid van de 1 cilinder gloeikop 

motoren hoor je kilometers ver en de trekkers zijn zo 

degelijk gemaakt dat er nog veel behouden zijn voor 

het nageslacht.  

 

Bijzondere, gerestaureerde en zo uit het werk bij 

elkaar gebracht. Vader en de zonen Suijkerbuijk zijn 

zichtbaar ingenomen met de belangstelling die zoveel 

oldtimer liefhebbers tonen voor hun verzameling. 

Zowel op ijzer, met rups en op luchtbanden staan de 

tractoren mooi opgesteld en zoveel mogelijk origineel. 

Dat de gloeikop motor ook is toegepast door andere 

fabrikanten, als dan niet in licentie is eveneens te zien 

bij Suijkerbuijk.  Ook de varianten van het fabrikaat 

Pampa, Ursus en KL Bulldog staan tussen de Lanz 

Bulldog opgesteld. 

Dat de familie Suijkerbuijk kijk heeft op bijzondere 

modellen is ook te zien bij de rups trekkers van 

verschillende fabrikanten en waarmee jaren geleden 

http://www.oldtimertractorclub.be/


Najaarsreis OTMV 25-10-2014 / KR Pagina 2 
 

de mechanisatie in de landbouw in een 

stroomversnelling is gebracht.   

Zundapp 

 

Bij de familie Suijkerbuijk ook een aantal Zundapp 

bromfietsen, in goede staat en je kunt er zo op 

wegrijden. Veel van de oldtimer tractor verzamelaars 

hebben ook een bromfiets en de Zundapp modellen 

werden dan ook van alle kanten bekeken. 

Bakkersmolen 

Onze tweede stop was bij de bakkersmolen in Wildert 

(B) Daar staat een stellingmolen die in 1981 is 

gebouwd. Geheel volgens de oude tekeningen en ook 

de oorspronkelijke bouwmethode is toegepast.  

 

Natuurlijk kennen we in Nederland veel molens maar 

voor onze vrienden uit Roeselare was het een mooie 

ervaring om eens in een stellingmolen naar boven te 

klauteren en op de verschillende verdiepingen te zien 

hoe de houten tandwielen de assen aandrijven 

waarmee de molenstenen het graan vermalen. 

De stellingmolen in Wilrijk is een graanmolen die ook 

nu nog wordt gebruikt om graan te malen. Omdat de 

molen alleen kan draaien als het waait en de 

molenaar/bakker daar afhankelijk van is zijn veel 

molens vervangen door stoommachines. In een hal 

naast de molen is de geschiedenis van de 

stoommachines te zien. Op het terrein is ook een 

bakkerijmuseum met bakkerij waar dagelijks vers 

brood en speculoos ( ja in België bakken ze geen 

speculaas) wordt gebakken. Van heinde en verre komt 

met naar de bakkersmolen om het ambachtelijk brood 

te kopen. De kneedmachines worden aangedreven 

door een stoommachine en ook de ovens worden 

traditioneel met hout gestookt.  

 

In het museum een groot aantal gebruiksvoorwerpen 

uit de ambachtelijke bakkerij zoals vormen voor cake 

en koek en brood snijmachines. Ben je eens op de 

grens van Nederland en België is het zeker de moeite 

waard om daar een stop te plannen: 

www.bakkersmolen.be 

Railbus 

Na het eten in de Belgische Taverne zijn we naar de 

provincie Zeeland gereden en daar stapte we van de 

bus over op een diesel-mechanische railbus van de 

SGB, Stoomtrein Goes Borssele. 

 

De SGB heeft een historisch spoor in beheer en 

daarop rijden een groot aantal stoom en 

dieseltreinen. De railbus waarin wij werden vervoerd 

http://www.bakkersmolen.be/
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is van het fabricaat Uedringen uit Duitsland . De 

dieselmotor levert 150pk. De railbus heeft zowel aan 

de voor als aan de achterkant een cockpit voor de 

machinist. Met deze railbus is het toegestaan om op 

het spoor heen en weer te rijden als er passagiers 

meerijden. Een stoom of diesel locomotief moet de 

trein altijd trekken.  

 

Tijdens de rit passeren we verschillende gebouwen 

die eveneens in gebruik zijn van de SGB. Onderhoud 

en beheer van de spoorlijn wordt ook door de vele 

vrijwilligers van deze groep uitgevoerd. Tijdens de rit 

spreken we met de conducteur en de machinist, zij 

vinden het prachtig dat er op deze dag zoveel 

oldtimer liefhebbers zijn die ook oog hebben voor het 

werk dat de SGB doet. Niet alleen een plezierritje 

maar ook kijken naar dit historisch erfgoed. Na een rit 

van 20 minuten komen we op station Goes.  

 

Daar is de remise van de SGB en wij mochten 

rondkijken in de werkplaatsen en de gebouwen waar 

door de SGB locomotieven en wagons worden 

gerestaureerd. 

 

 Als vrijwilliger kun je hier dus alle kanten op. Werken 

met staal, hout en ook het onderhouden van 

stoomketels. Erg mooi allemaal en een bezoek zeker 

waard. Kijk voor de mogelijkheden op: 

www.destoomtrein.nl  

Trekkers onder het stof 

Na een drankje in de historische treinrestauratie 

rijden we naar de familie Rijk. 

 

Daar is het voor veel oldtimer liefhebbers even 

slikken, tientallen trekkers van allerlei merken staan in 

loodsen opgesteld. Ze staan droog maar de wind heeft 

vrij spel en blaast de fijne Zeeuwse klei door de 

loodsen. De meeste trekkers worden daardoor 

geconserveerd met een laag klei van enkele 

millimeters tot een centimeter dik. 

 

Gekocht van boeren die door de uitbreiding van de 

Zeeuwse havens hun boerderijen hebben verlaten. 60 

jaar trekker geschiedenis staat hier bij elkaar. 

Behouden voor het nageslacht en ooit komen deze 

trekkers opnieuw tot leven.  

De familie Rijk heeft een voorliefde voor John Deere 

en op een tweede locatie hebben we een mooie 

verzameling van het roemruchte merk met het hertje 

mogen bekijken. 

http://www.destoomtrein.nl/
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De laatste stop 

Na de indrukwekkende verzameling bij Rijk is het 

laatste adres het trekker museum in Nisse. 

Hier komen alle 4 de bussen samen en onder het 

genot van een hapje en een drankje wordt hier het 

museum bezocht en rondom de rij met trekkers die 

buiten staan opgesteld worden veel verhalen 

uitgewisseld. 

 

Het trekker museum in Nisse is van de Oldtimer 

Trekkers en Motorenclub Midden Zeeland. Deze club 

is in 1992 opgericht en heeft 250 leden die 300 

prachtige motoren en trekkers bezitten. Om hun 

machines tentoon te stellen is er een, museum 

gebouwd waarin jaarlijks een tentoonstelling is van 

een thema merk. In 2014 is dit het merk Steyr. Van dit 

merk heeft men een groot aantal modellen opgesteld. 

Prachtig gerestaureerd, ze lijken zo van de 

productieband gerold.  

 

De vrijwilligers van het museum zijn trots op hun 

verzameling en hun activiteiten.  

 

Ook dit museum is meer dan de moeite waard en ook 

hiervan de link naar hun website: 

www.trekkermuseum-otmmz.nl 

Afscheid 

Aan het eind van deze mooie dag neemt Geert 

Declercq, voorzitter van de OTC Roeselare het woord 

en dankt de jongste OTMV afdeling voor de 

organisatie van deze dag. Onder luid applaus wordt 

afscheid genomen van de grote groep Belgische 

vrienden en na een aantal stevige handdrukken reizen 

de Belgen af richting West Vlaanderen. 

 

Voor de OTMV leden zit de dag er ook op, met zijn 

allen in een dubbeldek touringcar van Broeren uit 

Hoeven gaat het richting de parkeerplaats van 

Supertape in Etten Leur. Vandaar uit vertrekt iedereen 

voldaan naar zijn eigen woonplaats en we hebben de 

eerste aanmeldingen voor de busreis 2015 al binnen. 

Kees Roovers 

 

http://www.trekkermuseum-otmmz.nl/

