
OTMV afdeling Zuid – Holland Noord / Utrecht 
 

 
Beste hobbyist,          Benschop, januari 2021 
 
Om u tijdig te informeren over de komende evenementen ontvangt u ook dit jaar weer deze 
evenementenkalender zodat u alvast met de diverse data rekening kunt houden. Ook dit jaar vindt u de data in 
twee verschillende kleuren. Alle evenementen die onder de vlag van de OTMV georganiseerd worden, worden 
weergegeven in het groen. De andere evenementen worden weergegeven in het zwart.  
 

!!LET OP: Alle hieronder genoemde evenementen zijn onder voorbehoud van de 
Coronamaatregelen. Houdt hiervoor de website, facebookpagina en uw mail goed in de gaten!! 
 
Maart  Landelijke Algemene ledenvergadering OTMV. Zie pionier. 
18 april Onderdelenmarkt Midden Nederland. Adres: LMB Roeleveld-Bos, Tienboerenweg 15a te 

Mijdrecht. Inlichtingen en opgave bij Roel Zeldenrijk, 06-53683625 of mail naar: 
roelzeldenrijk@outlook.com  

Eind april Oefenploegen. Nabij Breeveld 18A, Woerden. Info en opgave Gerard Bom, Telefoonnummer: 
06-53317951, mailadres: allis-chalmers-bom@kpnmail.nl. 

7 mei Algemene jaarvergadering OTMV afd. ZHN/UT. Locatie: Hans Vendrig, Mastwijkerdijk 7, 
3417BP Montfoort. Aanvang: 20.00 uur.  

13 mei O.P.A. trekkerdag. Info en opgave: Margriet Looman. Telefoonnummer: 06-20548190 of via 
mailadres: info@opatrekkerdag.nl.  

Juni Technische avond. Locatie: Sturm Hofman Truck en Autoschade BV, Kruisweg 110, 2665 HD 
Bleiswijk. Informatie volgt, houd de website en de facebookpagina in de gaten. Info en opgave 
Theo Egberts: 06-51015701 of theo.egberts@hetnet.nl 

Juni Maaiwedstrijd Blokland, Montfoort. Info en opgave Gerard Bom, Telefoonnummer: 06-
53317951, mailadres: allis-chalmers-bom@kpnmail.nl. 

3 juli Rondrit incl. bbq leden afd. ZHN/UT. Informatie volgt via mail, pionier en website. Info en 
opgave: Ramona de Jong, telefoonnummer: 06-13546796, mailadres 
ramona_dejong@hotmail.com 

21-22 aug Historisch festival Vreeland. Voor meer informatie zie: www.historie-herleeft.nl Tel: 06-
13702538 

28 aug  Ploegwedstrijd te Moerkapelle. Info en opgave: Maarten Splinter. Tel: 079-5931190 of  
06-53770934 

4 sept  Oogstdag, Zevenhuizen, met oldtimers en braderie. Info en opgave Maarten Splinter Tel: 079-
5931190 of 06-53770934 

12 sept  Ploegwedstrijd te Haarzuilens. Info en opgave: Gerard Bom, 06-53317951.  
mailadres: allis-chalmers-bom@kpnmail.nl.  

16 okt  Ploegwedstrijd OTMV afd. ZHN/UT te Alphen a/d Rijn. Info en opgave: Maarten Splinter, Tel: 079-
5931190 of 06-53770934  

5 nov Praatavond OTMV afd. ZHN/UT. Informatie volgt. Houd de website en de facebookpagina in de 
gaten. Alle belangstellenden zijn welkom. 

 
Mochten er onverhoopt toch wijzigingen optreden zullen wij u via de Pionier, mail, facebook en de website van 
de OTMV, afd. ZHN/UT, op de hoogte brengen. Houdt deze dus regelmatig in de gaten. Wordt u nog niet op de 
hoogte gehouden via de mail maar wilt u dit wel? Stuur dan een mail naar: ramona_dejong@hotmail.com!!  
Het gehele bestuur van de afd. ZHN/UT wenst u ook dit jaar weer veel plezier met uw hobby.  
 
Hartelijke groeten en tot ziens bij de diverse evenementen. 
Ramona de Jong.  
Secretaris. 
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