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Ruilbeurs 2016 

 
OTMV ruilbeurs steeds de laatste zondag van november 

 

Onze ruilbeurs op 27-11-2016 in Steenbergen werd 

het afgelopen jaar weer goed bezocht, het 

parkeerterrein was bijna te klein en vele oldtimer 

liefhebbers hebben gezocht en vaak gevonden bij de 

41 standhouders en voorlichting stands. Voor de 

veiling werden 60 kavel ingebracht waaronder 7 

trekkers. Uiteindelijk werden 35 kavels verkocht 

waaronder 3 trekkers. 

 

De OTMV Ruilbeurs in Steenbergen is de grootste in 

zijn soort die in het zuid westen van Nederland wordt 

georganiseerd. 

 
Het parkeerterrein stond goed vol. 

Wat wij wel merken is dat er steeds meer oldtimer 

liefhebbers onderdelen en gereedschappen zoeken 

via marktplaats. We zoeken dus naar mogelijkheden 

om de ruilbeurs voor de bezoekers en de handelaren 

interessant te houden. 

 

Natuurlijk zijn het op de eerste plaats de handelaren 

die waren moeten aanvoeren waar kopers interesse in 

hebben. De locatie en voorzieningen zijn goed dus dat 

houden we vast en we proberen er steeds een nieuw 

thema aan toe te voegen.  

 

Na afloop waren er handelaren die dik tevreden 

waren, zij hadden de juiste waren in de aanbieding 

andere waren minder optimistisch zeker als je merkt 

dat er in 3 stands dezelfde gereedschappen te koop 

worden aangeboden. 
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Plaatwerk 

 

Voor het thema plaatwerken waren 4 standhouders 

aangemeld, knap vervelend is dat op de laatste dag er 

3 afhaken en we maar een plaatwerk stand konden 

inrichten. Hier kun je als organisatie niet veel aan 

doen maar het is wel erg lastig. Gelukkig konden de 

bezoekers die voor het thema kwamen toch nog 

voldoende kennis opdoen bij het opknappen van 

plaatwerk. 

Voorlichting stands 

 
LCN Voorlichtingstand 

 

Nieuw op de ruilbeurs was trekkers kieken die de 

mooie reizen naar verre oorden met hoog gehalte 

trekkers toonde aan het publiek. Ook was de 

Landbouw miniaturen  Club Nederland (LCN) weer van 

de partij. Ook Harrie Visser en Dick Viel met hun 

OTMV promotie stand en Heidi van de Oever was druk 

in de weer met de OTMV promotie kleding. 

 

Veiling 

Voor de tweede keer werd er tijdens de ruilbeurs een 

veiling georganiseerd en dat gaat steeds beter. Maar 

liefst 7 trekkers werden er te koop aangeboden en 

uiteindelijk zijn er 3 verkocht. 

 
Mooi rijtje trekkers voor de veiling 

 

Publiek moet de veiling natuurlijk gaan kennen en 

beter waarderen, een eigenaar die een trekker gaat 

inbrengen verwacht er wel een normale marktprijs 

voor te krijgen en als er veel te laag wordt geboden 

dan zal de trekker of machine die is ingebracht niet 

verkocht worden. 

 

 
Veel bezoekers bij de veiling. 

 

 
De veilingmeester aan het werk 
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Vrijwilligers 
Ook in 2016 mochten we rekenen op een grote groep 

vrijwilligers die samen ervoor zorgen dat een 

dergelijke ruilbeurs ook te organiseren is. 

 
Vrijwilligers overleggen over de parkeerplaats 

 

 
Onze parkeerwachten 

 

Hieronder nog een aantal plaatjes van de ruilbeurs. 
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In 2017 is de Ruilbeurs op zondag 26 november 


