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Vielsalm 2015 
Nadat we in 2014 een geweldig mooi weekend 

hadden in de Belgische Ardennen was het maar 

afwachten of we dit succes konden evenaren. 

Maar op 10 mei konden degene die het weekend 

hebben georganiseerd meer dan opgelucht 

ademhalen. De 2015 editie overtreft die van 2014 

en er zijn al aanmeldingen voor 2016.  

 

Op vrijdagmiddag staan vaste campinggasten al 

op de uitkijk om de aankomst van de eerste 

vrachtwagens met trekkers niet te missen. 5 

vrachtwagen trekkers met  trailers,  een aantal 

bakwagens en aanhangers achter auto’s brengen 

de 30 trekkers naar het hotel –restaurant annex 

camping Aux Massotais nabij Baraque De 

Fraiture  gemeente Vielsalm waar we weer 

gastvrij zijn ontvangen. 

Onder de deelnemers ook twee broers, Huub en 

Guus Stoop uit Geertruidenberg. Zij zijn met een 

Guldner G45 en een G25 rijdend naar Vielsalm 

gereden. Op donderdag morgen vertrokken en op 

vrijdag komen ze tegen 19:00 aan. Totaal 17 uur 

gereden een gemiddelde van rond de 15 

kilometer per uur. 

 

 

 

Na het opstoken van de gloeikoppen laten de 

Pampa’s en een Lanz Bulldog de omgeving 

weten dat de Nederlanders zijn gearriveerd. Het 

eencilinder klap geluid is het gehele weekend in 

de wijde omgeving te horen.  

 

Veel glimlachende gezichten die het maar wat 

mooi vinden om de trekkers te zien rijden Om de 

sliert met trekkers niet te lang te maken werd de 

groep opgesplitst waarbij de een tegen de klok de 

route ging rijden en de andere groep 

tegenovergesteld. Het is in de Ardennen op de 

wegen lekker rustig maar dat wil niet zeggen dat 

de weggebruikers ook rustig rijden. 

 Zeker op de provinciale en wat bredere 

verbindings wegen wordt hard gereden. Opletten 

dus bij het oversteken en rijden op deze wegen. 
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Gelukkig hebben we ondersteuning gekregen van 

enkele lokale trekker vrienden en is de route zo 

gekozen dat er vooral aan de veiligheid is 

gedacht.  

 

We passeren tal van pittoreske dorpjes en rijden 

door een prachtig glooiend landschap. Het lijkt 

soms alsof de tijd hier echt heeft stil gestaan. 

Tijdens de ochtend stop raken we in gesprek met 

een Waal die in gebrekkig Nederlands verteld dat 

het niet meevalt om in deze omgeving te 

overleven. De huizen die leeg komen worden 

verkocht aan stedelingen uit Brussel of uit 

Luxenburg. De jeugd trekt weg, er is geen werk te 

vinden in de directe omgeving. In de weekenden 

en de vakantie periode is het drukker dan gaan 

de luiken open maar anders is het stil en verlaten. 

Om toch wat gezelligheid te hebben zoeken de 

dorpelingen elkaar vaak op en kijken in tot een 

kroeg omgebouwde woonkamer gezamenlijk naar 

de televisie. 

 

 

Bij de lunchstop ontmoeten de twee groepen 

elkaar op een parkeerplaats langs de oever van 

de Ourthe in het plaatsje La Rouche de Ardenne. 

Honderden kano’s wachten daar op groepen met 

kanoërs die vanaf deze plaats richting La Rouche 

kanoën. De oldtimer liefhebbers worden 

getrakteerd op een mooie groep, een vrijgezel die 

prachtig verkleed met de vriendinnen van zijn 

toekomstige echtgenoot zijn vrijgezelle dag door 

brengt. Met wie mag hij nu in de kano? Na 20 

meter is de kano al 3 keer vastgelopen tegen de 

oever. Tijd voor ons om weer verder te rijden 

richting Achouffe bekend van het kabouterbier. 

Daar is het even lastig om duidelijk te maken wat 

wij allemaal willen drinken. Er is maar een 

serveerster die een paar woorden  Nederlands 

machtig is en in onze groep maar enkele mensen 

die wat woorden Frans spreken.  Het gezicht van 

de serveerster klaart op als we overgaan op het 

Engels dat spreekt ze vloeiend en al snel staan 

de bolle glazen met achouffe bier op de tafels. 

 

In het dorpje staat de fabriek waar het Achouffe 

bier wordt gebrouwen we kunnen helaas op deze 

dag geen kijkje nemen in de brouwerij maar het 

bier smaakt goed. We rijden weer verder en 

passeren gehuchten en komen amper verkeer 

tegen. Prachtig ontspannen rijden en dan valt het 

water ineens met bakken uit de lucht. Prachtige 

regenboog aan de horizon en bellen op de weg 

van de grote druppels. De deelnemers deert dit 

niet, zelden zoveel lachende gezichten gezien 

tijdens een toertocht.  
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Terug bij het hotel/camping is iedereen 

opgetogen op een deelnemer na. Zijn trekker is 

onderweg stilgevallen. Vuil in het brandstof 

systeem. En dan zijn oldtimer liefhebbers op zijn 

best, vanuit de groep direct vele handen die 

zorgen dan het euvel snel is verholpen zodat de 

Allis Chalmers ook de zondag gewoon kan 

meerijden. 

Tijdens het avondprogramma een doorlopend 

warm/koud buffet waar veel ervaringen worden 

uitgewisseld. Aan de oogjes op zondag valt op te 

maken dat ook in het hotel de Aschouffe lekker 

was. Na het ontbijt heeft iedereen er weer zin in 

en rijden we naar Montleban. Een dorpje in de 

Ardennen waar door een groep lokale trekker 

liefhebbers een oldtimer dag wordt 

georganiseerd. Naast trekkers en werktuigen ook 

oude auto’s en bromfietsen. 

Mooi ruim opgesteld alleen de uitleg was 

natuurlijk in het Frans en daar hebben we niet 

veel van begrepen. 

 

In het dorp ook een grote brocante markt 

(rommelmarkt) en de aankomst van de 

Nederlandse trekkers trekt veel bekijks. 

We sluiten aan bij de toertocht die door de lokale 

groep is georganiseerd, we zijn een uurtje weg 

begrijpen we van de rap Frans pratende 

organisator.  

 

Het uurtje werd 3 uur, een prachtige tocht maar 

voor het trekker evenement de doodsteek. Wel 

logisch natuurlijk als je 25 kilometer gaan rijden 

en een van de trekkers haalt net 9 kilometer per 

uur. tijdens de tocht natuurlijk stoppen bij elke 

kroeg en dan haal je geen hoog gemiddelde.  

Er bleven maar een paar trekkers achter en dan 

valt er voor het publiek niet veel meer te bekijken. 

 

 

Bij de lokale deelnemers wel een aantal trekker 

merken en modellen die we in Nederland niet 

veel zien. Zo stonden er een Zwitserse Sulzer  

met een Deutz motor en een Ritscher.  
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Wat opvalt, is dat er veel Fritzmeier cabines zijn 

gemonteerd en dat veel oldtimers nog regelmatig 

in het werk worden gebruikt. 

 

Op de brocante markt een suikerspin kraampje 

waar ambachtelijk snoepgoed werd gemaakt. 

 

Het was een mooi weekend, veel gezien en erg 

ontspannen rondgereden. Volgend jaar weer in 

het laatste weekend voor hemelvaart. 

 

Kees Roovers 


