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OTMV bij de Brabant Stoet 
 

Op zondagmiddag 16 september 2018 trok door de 

historische binnenstad van Bergen op Zoom de 

Brabant Stoet. Dit was de grootste optocht die er ooit 

in Brabant is georganiseerd. In de Brabant Stoet liepen 

en reden meer dan honderd voorbeelden mee van 

lopende en rijdende cultuur. De deelnemers kwamen 

uit Noord Brabant en uit de Belgische Brabant- 

provincies Antwerpen en Vlaams Brabant.  

 
Reuzen in Bergen op Zoom 

Nooit eerder is een dergelijk evenement georganiseerd 

en er zal waarschijnlijk geen tweede keer komen. De 

Brabant stoet was dus iets unieks. Aan de Brabant 

Stoet werd meegedaan door 2500 deelnemers en 

groepen uit een groot gebied. Uit het vroegere 

Groothertogdom Brabant met Brussel als hoofdstad en 

van Brussel tot Antwerpen en van Bergen op Zoom tot 

Den Bosch kwamen de deelnemers samen om dit 

unieke cultureel evenement te houden.  

Het was een aaneenschakeling van lopende en 

rijdende cultuur, die kenmerkend is voor Zuid 

Nederland. Er waren reuzen, majorettes, fanfares, 

gilden, carnaval, straattheater, ommegangen, 

bokkenwagens, bierwagens en nog veel meer. En  wij 

van OTMV waren met 10 tractoren en 2 huifkarren.  

Het was een week voor het evenement toen onze 

zoon Mark Frijters zei, dat Loek Geluk gevraagd had of 

we willen meerijden in de Brabant Stoet. 

 

Dat wilden we wel en Mark wilde graag de vlag van 

OTMV op de trekker monteren, omdat het een mooi 

evenement was." Geen probleem,  ik maak wel een 

hulpstuk om de vlag te monteren"  zei ik en een paar 

dagen later kwam hij met de vlag.  

 
Deutz met OTMV vlag 

Hij heeft  hem eerst maar eens uitgewassen,  want het 

moet er wel netjes uitzien. 

Zondag 16 september. Het was een prachtige dag,23 

graden en volop zon. Afspraak was om tien uur 

verzamelen bij de rotonde in Steenbergen zuid. 

 
Loek Geluk met zijn John Deere 

Gezien het goede weer hebben eerst we nog een 

mooie route gereden richting Nieuw Vossemeer over 

de dijken en door de West Brabantse polders.  
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De stoet ging o.a. langs de gevangenenpoort 

Nieuw Vossemeer is het meest westelijk gelegen dorp 

van Noord Brabant en tijdens de watersnoodramp van 

1953 zwaar getroffen. Voor de gemeentelijke 

herindeling was Nieuw Vossemeer een zelfstandige 

gemeente, gelegen tegen het Schelde-Rijnkanaal. 

Voor 1975 heette het water tussen het Brabantse 

vasteland en het Zeeuwse eiland Tholen de 

Eendracht. Van daar zijn we onder langs de dijk van 

het kanaal gaan rijden. Tot 1980 was het nog een 

getijdekanaal zodoende dat de dijk zeer zwaar is 

gebouwd zogenaamd op Deltahoogte. Na een paar km 

hadden we een koffiestop met lekkere koeken, in een 

van de huifkarren werd muziek gemaakt en de sfeer 

was weer prima. Na ruim een half uur zijn we weer 

vertrokken en is Paul van de Zande met zijn Pampa 

Gloeikopper voorop gaan rijden, via de oude 

Thoolseweg naar Halsteren en zo naar Bergen op 

Zoom.  

 

Tegen half een waren we op het verzamelpunt 

aangekomen waar we ons meldden in het Arsenaal en 

daar stond een geweldige lunch op ons te wachten. 

Daar kregen we ook ons startnummer en wanneer en 

waar we zouden starten. Onze start was om half drie 

op de gedempte haven. Rondom ons liep het intussen 

vol met deelnemers aan de stoet. Wij hadden een 

begeleider die ons aanwijzingen gaf tijdens de optocht 

en zo moesten we op een bepaald moment startpositie 

innemen. Toen was daar nog een leuk voorval. Er 

kwam een wat oudere man naar mij toe en vroeg of 

deze Deutz van mij was. Deze is van mijn zoon en die 

man zei dat hij op afstand hoorde dat het het geluid 

was van een 1 cilinder Deutz en het deed hem 

terugdenken aan zijn jeugd. Zijn opa had ook zo'n 

tractor en als klein jongentje mocht hij  daar op zijn 

boerderij weleens mee rijden, dat wil zeggen sturen en 

gas geven want schakelen kon hij niet en hij liep rond 

de tractor. oh ja, dat is de dorspoelie en daar de 

handgas en zo stond hij daar te luisteren naar het 

heldere tikken van de Deutz F1L514, en ineens was hij 

weg.  

 

Ruim een half uur te laat vertrokken we, stapvoets 

reden we door de straten van Bergen op Zoom,  zo 

konden we eindelijk eens zien hoe een prachtige stad 

Bergen op zoom is. Langs de Gevangenenpoort en het 

Markiezenhof en dan op de grote markt met oude 

stadhuis en de Gertrudiskerk, de kerk die door de 

echte Bergenaren de Peperbus wordt genoemd.  Op 

de grote markt stonden de camera's van omroep 

Brabant, die deze optocht rechtstreeks uitzond op TV 

en ook stond daar een podium met hoogwaardigheid 

bekleders,  waaronder alle burgemeesters uit de regio 

en de Commissaris van de Koning  Dhr. Wim van de 

Donk. En daar rijden wij dan met ons tractortje met de 

OTMV vlag. Rond vijf uur waren we aan het einde van 

de route. Wat we naderhand hoorden zouden er 30 tot 

40duizend bezoekers zijn geweest. Het was een 

geweldige beleving. Zo zie je maar, waar je met zo'n 

oud tractortje terecht komt. 

Peter Frijters, Kruisland 

Hieronder nog een aantal foto’s en kijk ook op de 

website voor filmpjes. 



OTMV bij de Brabant Stoet 2018 Peter Frijters Pagina 3 
 

 
De stoet trok ook langs “de Peperbus” 
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Hoogwaardigheid bekleders, pers en tussen de 30 en 40.000 bezoekers zagen 2500 deelnemers voorbij trekken 

tijdens de Brabant Stoet

 


