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Najaarsreis OTMV Noord Brabant 

Zaterdag 27 oktober  2018 was het weer zover, de 

gezamenlijke busreis van OTMV afd. Noord 

Brabant en de Oude Trekker Club  OTC uit het 

West Vlaamse Roeselare (B), deze reizen worden 

om beurten georganiseerd, deze keer was OTMV 

afd. Brabant aan de beurt. 

De organisatoren hadden weer een mooi 

gevarieerd programma bedacht, er waren 4 

locaties te bezoeken met 3 bussen, en ruim 200 

deelnemers. Het was voor de organisatie dan ook 

een gepuzzel om de bussen  mooi  verdeelt over 

de dag op de juiste locaties te krijgen, en dat is 

prima gelukt. 

In dit verslag volgen we de route die de 

Nederlandse dubbeldek bus heeft gereden. 

Op een van de zeldzame zaterdagen dat het dit 

jaar pijpenstelen regende kwamen de deelnemers 

samen bij ’t Tapperijke in Hoeven om na de 

gebruikelijke koffie in de dubbeldek bus te 

stappen richting Berkel en Rodenrijs. Ooit was 

deze omgeving een open landschap met beken, 

sloten en weilanden. Nu is het gebied volgebouwd 

met moderne woonwijken en kassen en aan de 

dijk langs een kanaal dat gebruikt werd om het 

turf uit het gebied te vervoeren staat een 

historische boerderij met daarnaast een aantal 

moderne loodsen. In deze boerderij is het eerste 

museum van de dag gehuisvest. 

Jan en Ina Molenaar – IHC Museum 

Bij het museum  werden we opgewacht door Ina 

die op eigen wijze de bezoekers verwelkomde en 

de eerste bijzonderheden vertelde van de merken 

die in het museum zijn samengebracht. 

Ruim 25 jaar geleden is Jan gestart met het 

verzamelen van trekkers van de merken Deering, 

Farmall, Mc Cormick, IHC. Ruim 85 vooral rode 

trekkers zijn in verschillende halen 

samengebracht. 

 

De basis van de verzameling zijn de trekkers die 

nieuw zijn aangekocht en altijd op het bedrijf van 

de familie Molenaar zijn gebruikt. De oudste 

trekker is een Mc Cormick T-20 rups trekker uit de 

USA die in 1939 samen met de buurman is 

aangekocht voor het bedrag van 4.115,00 gulden. 

Dit is incl. een 3 schaar ploeg. De T-20 was voor 

Mc Cormick een belangrijk model. Tussen 1930 en 

1940 werden ruim 100.000 trekkers van dit type 

geproduceerd. Hierna zijn er tal van trekkers op 

het bedrijf gekomen waarbij elk model zijn eigen 

verhaal kent.  

 
D212 en D217 twee kleine IHC trekkers uit het Duitse Neuss 

 

De favoriete trekker van Ina is een D217 

geproduceerd in het Duitse Neuss. Deze 17 PK 2 

cilinder werd gebruikt voor het transport van/naar 

de wei om te melken en Ina heeft vele uren op 

deze trekker rondgereden. 

De verzamelaar is vanaf 1981 sterk uitgebreid. Bij 

het afbouwen van het boerenbedrijf kregen Jan 

en Ina meer tijd en die gebruikte ze om trekkers 

aan te kopen, te restaureren en tentoon te 

stellen. Er zijn modellen uit de fabrieken in 
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Frankrijk, Duitsland, Engeland en natuurlijk de 

Verenigde Staten. 

In de loop van de jaren heeft Ina ook een mooie 

verzameling met gebruiksvoorwerpen verzameld 

en in een van de loodsen is met deze voorwerpen 

een leuke verzameling ingericht. 

 
 

Een prachtige verzameling die de moeite waard is 

om te bezoeken.  

 
624 als aandrijftrekker op een rooier 

 
Combine bij Molenaar 

Zie voor meer informatie 

http://www.molenaarsoudetractoren.nl/  

Museum Hoekse Waard in Heinenoord 

De zon schijnt als we rond Rotterdam rijden en de 

skyline van deze wereldhaven bewonderen. Via de 

Heinenoord tunnel die onder de oude maas 

doorloopt en het eiland De Hoekse Waard ontsluit 

komen we in Heinenoord waar 2 

rijksmonumenten ingericht zijn als streekmuseum. 

Het zijn de herenboerderij Oost Leeuwenstein en 

het statige Hof van Assendelft. 

Ook op deze locatie werden we met open armen 

ontvangen en in 2 groepen werden de 

verschillende gebouwen bezocht.  

 

De herenboerderij stamt uit de 17e eeuw en is 

ruim 150 jaar gelden verbouwd tot een 

middenlangsdeeltype boerderij waarvan er 

meerdere te vinden zijn in de Hoekse Waard. 

Deze boerderijen behoorde aan boeren die veel 

land in gebruik hadden waardoor veel te oogsten 

en te bewaren.  In de schuur zijn 

gebruiksvoorwerpen en gereedschappen 

http://www.molenaarsoudetractoren.nl/
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tentoongesteld die in en om de boerderij werden 

gebruikt. Naast de boerderij een zo genaamd 

zomerhuis dat tijdens de drukke werkzaamheden 

op het land in gebruik was. 

 
Links de openhaard met oven en de droog en rookkast 

In het zomerhuis is een openhaard met 

daarachter een droog en een rookkast. Een groot 

aantal deelnemers herkende deze bouwvorm en 

de verhalen over hoe het was werden onderling 

weer goed gedeeld. 

Het Hof van Assendelft is een volledig 

gerestaureerd ambachtsherenhuis uit de 18e 

eeuw.  

 
Keuken in het herenhuis 

 

De kamers in dit huis zijn ingericht naar de stijl 

van de 18e eeuw en op de bovenverdieping het 

verhaal van de ambachtsvrouwe van Assendelft 

en hoe de Hoekse Waard is ontstaan. 

Rondom het huis een mooie tuin die, zeker in de 

zomer, de moeite waard is. 

 

De Hoekse Waard is ontstaan door ruim 60 

inpolderingen die vanaf de 15e eeuw zijn 

uitgevoerd. Met veel handarbeid is stukje bij 

stukje land gewonnen van de zee. Wie het 

museum wil bezoeken kan meer informatie 

vinden op : https://www.museumhw.nl/ 

Vanuit Heinenoord rijden we door de Hoekse 

Waard naar het dorp Mookhoek waar we op 

bezoek gaan bij de familie de Boer. 

Stichting Behoud Historisch Materieel 

“MookHoek” Fam. De Boer. 

De basis van deze stichting is gevormd door “Opa” 

Cornelis de Boer die in 1991 een Holder B12 na 

lang aandringen van een collega fruitteler kocht. 

In korte tijd werd de liefde voor Holder groter en 

groter en ontstond er een ware handel in 

gebruikte Holder trekkers en werktuigen. De 

liefde voor Holder trekkers heeft de gehele familie 

de Boer bereikt en er is in een oude tuinderschuur 

en een kassencomplex een ware verzameling van 

https://www.museumhw.nl/
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dit Duitse merk dat vooral in de tuinbouw bekend 

is. 

 
Holder motorspuit. 

 

De geschiedenis van Holder gaat terug naar 1888 

waar de Duitse broers Friedrich en Martin Holder 

een machinewerkplaats en magneetfabriek 

begonnen. Het bedrijf kende een flinke 

bloeiperiode en al in 1912 had men 100 

medewerkers. In 1913 begon men eigen 

producten te produceren en een van de eerste 

producten was een rugspuit.   

 
Motor rugspuiten van Holder 

 

In 1930 kwam een eenassige trekker op de markt 

voorzien van technieken die vele navolgers heeft 

gekregen. In 1950 werden door Holder kleine 

dieselmotoren ontwikkeld die op eenassige 

trekkers werden gebouwd. Het concept werd 

verkocht aan de motoren fabrikant Sachs en vanaf 

dat moment werd Sachs een van de belangrijkste 

toeleveranciers van Holder. In 1953 ontwikkelde 

Holder een 4 wielige trekker die als B10 en B12 

werd verkocht.  

 
B10 en B12 Holder  

 

In 1954 werd een nieuw concept toegevoegd, de 

A10 trekker die een knikbesturing heeft met echte 

4 wiel aandrijving. Deze Holder trekkers zijn er in 

verschillende uitvoeringen te zien bij de familie de 

Boer.  

Naast twee en vierwieltrekkers werd Holder ook 

specialist in het ontwikkelen, bouwen en leveren 

van tuinbouw spuiten voor zowel de tuinbouw als 

in de boomgaarden. Ook van deze spuiten zijn er 

tientallen te bewonderen in Mookhoek. Voor de 

belangstellende : http://www.holderservice.nl/  

Baselier Steenbergen 

Via de Moerdijkbrug komen we weer in Noord 

Brabant, en gaan we naar de Fa. Baselier in 

Steenbergen, voor mij een bekend bedrijf, wij 

woonden op 100 meter toen dit bedrijf nog in 

Kruisland was gevestigd, toch een beetje trots dat 

dit bedrijf is gegroeid naar wat het nu is. Met 

export van de producten over de hele wereld. 

Tijdens ons bezoek stond er een machine gereed 

voor verzending naar Japan. 

In 1951 begon T. Baselier in Kruisland een 

smederij en hij ontwikkelde rijenfrezen voor 

toepassing in de aardappelteelt. Na de rijenfrezen 

kwamen al snel rugvormers, volveldfrezen en 

loofklappers. In 1977 werd het bedrijf 

overgenomen door Piet Adriaansen en in 1986 

http://www.holderservice.nl/
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verhuisde het bedrijf naar de huidige locatie in 

Steenbergen. 

 

In de specifieke aardappelteelt behoort Baselier 

tot de 5 wereld merken en exporteert over de 

gehele wereld. 

Tijdens de rondleiding kregen we een mooi beeld 

van de verschillende technieken en het principe 

dat Baselier toepast bij de aandrijving door 

gebruik te maken van kettingen.  

 

Ook valt op dat er een flinke voorraad aan 

onderdelen is die in de maanden November t/m 

Maart worden omgezet naar machines tot 

werkbreedte van 7,3 meter. 

Meer informatie is te vinden op : 

https://baselier.com/ 

In de loodsen van Baselier zijn door OTMV leden 

uit de direct omgeving een aantal oldtimer 

trekkers neergezet waar vooral de vrienden uit 

België veel belangstelling voor hadden. 

 
Lanz van Henk Aalbregtse  

De Nederlandse modellen zijn vaak net iets anders 

dan de uitvoeringen die in België werden verkocht 

en de kenners zijn tuk op de details en kleine 

verschillen. 

De laatste etappe ging terug naar Hoeven waar 

een uitgebreid dinerbuffet op de hongerige 

deelnemers aan deze busreis stond te wachten. 

En dat ze honger hadden, ondanks het uitgebreid 

lunchpakket dat gedurende dag was verstrekt, 

was het buffet snel leeg. Tijdens het diner en de 

verdere avond was het gezellig nakletsen over de 

dag en de hobby die ons allemaal verbind. 

 

Ook dit jaar heb ik weer genoten en kijk al uit naar 

Oktober 2019 als we op bezoek gaan bij de 

Belgische vrienden van de Oude Trekker Club 

Roeselare. 

Peter Frijters, Kruisland 

Meer informatie en foto’s  over de musea, 

bedrijven en deze najaarsreis zijn te vinden op 

www.otmvbrabant.nl  

 

https://baselier.com/
http://www.otmvbrabant.nl/

