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Ruilbeurs in Steenbergen 

Op 24 november 2013 heeft de OTMV afd. Noord 

Brabant haar 3e ruilbeurs georganiseerd. 

Om de ruilbeurs voor een breder publiek interessant 

te maken proberen we steeds een thema te koppelen 

aan de ruilbeurs. Dit jaar was het thema:  bromfiets. 

 

In een van de hallen is een podium gebouwd en 

daarop zijn door Alfons Tummers een aantal oldtimer 

bromfietsen van het merk Berini tentoongesteld. Veel 

bezoekers haalde herinneringen op bij het zien van 

deze nostalgische vervoersmiddelen. Ook de Etten 

Bromfiets vrienden gaven gehoor aan het thema 

bromfiets. Met een 10 tal Kreidler, Zundapp en Puch 

bromfietsen zijn de brommer liefhebbers door de 

mistige zondagmorgen gereden om hun prachtig 

gerestaureerde modellen te showen. 

Ook deze groep had aan belangstelling niet te klagen 

en de oude strijd tussen de liefhebbers van de 

verschillende merken laaide met de nodige lach 

salvo’s weer op. 

In de gesprekken vingen we veel geluiden op dat veel 

oldtimer tractor liefhebbers ook wel een of twee oude 

bromfietsen in de verzameling hebben. Op zich niet zo 

gek natuurlijk omdat gelijktijdig met de komst van de 

trekker ook de bromfiets zijn intrede heeft gedaan. 

Enkele weken voor de ruilbeurs melde, de vooral in 

België en het zuiden van Nederland bekende, Mie 

Tracteur zich om met haar rijdend Sinten museum 

naar de ruilbeurs te komen. Omdat we ook altijd een 

aantal standhouders die curiosa aanbieden mogen 

verwelkomen paste dit museum echt bij deze kramen. 

 

Mie kwam met haar museum getrokken door een 

Landini gloeikop trekker naar Steenbergen, een rit van 

2 ½ uur. 
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Mie was verast om tijdens haar rit zoveel vriendelijke 

Nederlanders te mogen ontmoeten die het prachtig 

vinden dat zij de geschiedenis van de Sint in een 

rijdend museum heeft ondergebracht. 

Ook de sint en pieten kwamen langs om te kijken of er 

nog onderdelen te vinden waren voor de trekkers van 

de sint en natuurlijk konden ook zij genieten van het 

Sintenmuseum. 

Een van de pieten is lid geworden van de OTMV en de 

Pionier wordt nu dus ook in Spanje gelezen. 

 

De inschrijving van dit speciale OTMV lid werd 

verzorgd door Harrie Visser die weer present was om 

de OTMV te promoten! Harrie is een echte promotor 

van de vereniging en hij weer met zijn stralende 

glimlach vele bezoekers aan zijn informatie stand te 

binden. 

 

Natuurlijk blijft het hoofddoel de ruilbeurs en met 43 

standhouders hebben we een mooie ruilbeurs kunnen 

neerzetten. Er zijn ruim 1100 bezoekers geweest en 

dat waren er meer dan in 2012. 

 

 

Helaas blijkt dat een ruilbeurs na 13.00 gewoon 

leegloopt, althans de standhouders begonnen in te 

pakken en een aantal was al vertrokken toen er nog 

bezoekers kwamen. Dat is natuurlijk jammer en 

eigenlijk niet de bedoeling. We gaan kijken op welke 

manier we dit kunnen verbeteren. 

In 2014 is de ruilbeurs wederom op de laatste zondag 

van November (30-11) 


