OTMV afd. Noord Brabant naar
Vielsalm in de Ardennen
“Zo maar eens iets anders”, dat is de gedachte
achter de uitdaging die een aantal oldtimer
liefhebbers voor ogen hadden bij het organiseren
van een Nederlands Oldtimer Tractoren weekend
in de Belgische Ardennen.
Al begin 2012 speelde Ad de Bruijn met de
gedachte om zijn MAN trekker eens een heuvel
op te sturen. Het project bleef tot eind 2013 in de
ijskast. En zoals zo vaak krijgt een idee zomaar
ineens een versnelling. Tijdens vrijwilligers avond
van de OTMV Brabant werd het idee gedeeld en
een van de aanwezige vrijwilligers, Jos de Groot,
vertelde dat hij kennissen in de Ardennen heeft
met een camping, hotel en ervaring met groepen
fietsers.

Bij Luik heeft men de afgelopen jaren flink
gewerkt aan de rondweg maar er zijn een aantal
scherpe bochten in snelweg en flinke hellingen.
Een personenauto heeft daar weinig last van
maar de vrachtwagens met daarop de trekkers
vallen terug naar 40 tot 50 kilometer per uur.
Na Luik (Liege) ben je in feite in de Ardennen.
Glooiende heuvels, gele brem op de hellingen, en
vleeskoeien in de weilanden.

Op basis van deze informatie zijn Ad de Bruijn,
Henk Aalbregtse en Jos de Groot een aantal
malen naar het plaatsje Vielsalm gereden en daar
werden afspraken gemaakt voor een mooi
weekend van 23 t/m 25 mei 2014. Hieronder het
verslag van het weekend.
Vrijdag
De tassen in de auto, camera ingepakt,
voldoende memory cards, tomtom ingesteld, volle
tank en we rijden onder een stralende zon richting
Antwerpen. Het is relatief rustig op de vrijdag
middag, geen files gemeld maar dat kan natuurlijk
snel veranderen. De eerste waarschuwingen over
kans op file zien we snel maar gelukkig de file is
in noordelijke richting ruim 10 kilometer stilstaand
voor wegwerkzaamheden. Op de ring van
Antwerpen is het altijd druk, na het sportpaleis
volgen we de richting Luik en dan is het meer dan
80 kilometer doorrijden. Langs deze weg zie je
veel industrie en bij Westeloo passeren we de
assen en de cabine fabriek van DAF trucks. Altijd
mooi om een stukje nationale trots te zien.
Na Westeloo zie je het landschap veranderen, er
komen meer heuvels en de plaatsnaam
aanduidingen veranderen van Nederlands naar
Frans.
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De plaatsjes zijn klein en hebben namen die je
tegenkomt in boeken over de slag van de
Ardennen. Malmedy, Houffalize, Bastogne en La
Rouche en Ardenne in elke plaats een klein
museum en monumenten die verwijzen naar de
oorlog die in deze streek een heel diepe wond
heeft achtergelaten.

De Camping met Hotel is in de plaats Vielsalm,
een van de hoogste punten van de Ardennen. De
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Camping wordt beheerd door Henny en Christa,
Nederlanders die al ruim 15 jaar geleden het roer
omgegooid hebben en naar de Ardennen zijn
vertrokken.
Vielsalm is een plaats en gemeente in de
Provincie Luxemburg in België. De naam dateert
al uit de Romeinse tijd. Het betekent: Oude Salm,
naar de gelijknamige rivier de Salm.

Na een prima diner vroeg onder de wol en rond
een uur of 2 klaar wakker, de regen valt met
bakken uit de lucht en het dakraam is als het vel
van een trommel.
Zaterdag

Als we de parkeerplaats van de camping oprijden
worden de eerste trekkers gelost. De temperatuur
is goed, de zon schijnt en iedereen heeft er zin in.
Als ook de Pampa’s met hun kenmerkende geluid
de vrachtwagen afrijden willen degene die er al
zijn al een rondje gaan rijden.

Snel improviseren en op aanwijzingen van Henny
en onder begeleiding van Jos de Groot op zijn
quad vertrekken 12 trekkers voor de 1e ronde
door de Ardennen.
2 oldtimer liefhebbers blijven achter op het terras,
de vrachtwagen met hun trekkers is er nog niet.
Als het geluid van de Pampa’s is verdwenen stopt
een DAF 95 van Oerlemans uit Hoogerheide en
die heeft 3 trekkers op de trailer. Het terras veert
op want hun trots is nu ook in Vielsalm.
Vielsalm 2014 KR

De zaterdagmorgen begint mistig en vochtig maar
na het ontbijt begint het op te klaren en we hopen
er het beste van. Jos de Groot en Kees Roovers
gaan de route nog maar eens verkennen en
stuiten op een kudde Limousin koeien. Jos jaagt
ze van het pad af maar een wil niet erg. Dat blijkt
een stier die het er niet mee eens is dat we zijn
koeien de wei injagen. Na een minuut of 5 besluit
de stier toch te bewegen en hebben we het hek
kunnen sluiten. Gelukkig geen Ardenner ham op
de motorkap.

Bij terugkomst in het hotel drinken we een kop
koffie en het is de hoogste tijd om de trekkers te
starten. Henny heeft samen met een vrijwilliger op
een aantal plaatsen waarschuwingsborden
geplaatst. Ja, een toertocht in België is even wat
anders dan in Nederland. En we zijn niet alleen,
er rijden ook een kleine 4000 wielrenners die een
toer rit rijden van 119 of 179 kilometer.
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De zaterdag rit gaat voornamelijk over bospaden
en door de heuvels.

Hier komen we niemand tegen en het is genieten
van het uitzicht en de natuur. De zon breekt door
en dat maakt de dag een stuk gezelliger na een
afdaling over een bospad bereiken we de eerste
stop.

Een bergmeertje waar een groep zwanen,
waaronder een zwarte, hun thuis hebben. Alle
deelnemers hebben het naar de zin en voor de
begeleiding is dat goed om te zien. Voor de
eerste keer een trekker toertocht uitzetten in de
heuvels is toch een flinke puzzel. Jos, Ad en
Henk hebben hun best gedaan en dat blijkt ook
na de stop. Een mooie helling tussen de gele
brem, de trekkers moeten er flink aan sleuren om
boven te komen.
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We passeren een dorpje en spontaan sluiten
twee Waalse oldtimer liefhebbers met hun Lanz
trekkers aan om een stuk mee te rijden.

Op weg naar de lunch die we buiten nuttigen bij
John Versluis, een Nederlander die een jaar of 5
geleden gestart is met het kweken van
kersbomen.

Hij heeft een aantal wijnbouwmachines
aangepast aan de kerstboomteelt en deze
machines heeft hij buiten opgesteld zodat de
techneuten kunnen zien wat John heeft gemaakt.
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Als we wat rondkijken, komt er uit het niets een
Belg met een Farmall D217. Volledig gaaf,
originele lak en loopt prima. De eigenaar gebruikt
de trekker van 1960 nog wekelijks en is vol lof
over zijn trekker. Het initiatief van de OTMV vindt
hij prachtig, mooi toeren door de Ardennen. Hij
heeft geen tijd om mee te rijden en na een au
revoir tuft de 2 cilinder de berg af.
Na de lunch wordt het weer nog beter, de zon
schijnt nu volop en we rijden door mooie bos en
heuvelpaden door de Ardennen. Op enig moment
passeren we de route van de wielrenners aan
hun flinke tocht. Zowel de vrijwilligers van de
OTMV als van de fietsersclub weten dit in goede
banen te leiden en er valt geen overtogen woord.
De verassing van de dag is een pad door de
weilanden, dat uitkomt op een beekje. Het water
dat in de nacht is gevallen heeft het waterpeil met
een centimeter of 10 verhoogd. Het doorwaden
van dit beekje is een mooie afwisseling en totaal
rijden we de middag 3 keer door deze beek.

Het dorpje, 2 straten rondom een kerk, leeft van
de landbouw en veeteelt. De gerestaureerde
oldtimers oogsten vol lof. En bij een rondje door
het dorp blijkt dat de tijd daar heeft stilgestaan.
De trekkers waar men het werk doet zijn zeker
toe aan een opknap beurt het ziet er allemaal
armoedig uit.
Na deze middagstop rijden we via een weg over
de heuvels met mooie vergezichten terug naar
Vielsalm waar de barbecue wacht.
Zondag
De zondagmorgen start met een gezamenlijk
ontbijt en dat is eigenlijk de afsluiting van de 1e
Ardennen toertocht. De deelnemers hebben
echter zin in nog een tocht omdat de
vrachtwagens pas in de middag geladen worden
vertrekken om een uur of 10.00 voor de 3e rit in
dit weekend. We blijven deze dag op
geasfalteerde wegen en na een klein uurtje
komen we de eerste hindernis tegen. We komen
bij een wegomleiding vanwege een rommelmarkt.
Snel overleg en we besluiten deze rommelmarkt
te bezoeken.

De middagpauze is in Bihain. De komst van de 17
trekkers uit Nederland laat de huizen leegstromen

Vielsalm 2014 KR

Pagina 4

In het dorpje Willogne, 2 straten en een kerk,
heeft de plaatselijke bevolking krampjes ingericht
en bij het horen van de Pampa geluiden beginnen
de organisatoren te glunderen. Een stoet trekkers
die de braderie opleuken dat had men niet in het
draaiboek staan maar het brengt leven in het dorp
voordat alle trekkers geparkeerd zijn loopt de hele
straat vol mensen. De koffieketel in het dorpshuis
maakt ineens overuren en wij lopen langs de
kramen waar hier en daar ook wat voor de
oldtimer liefhebber te vinden is.

hartelijk welkom geheten in de lokale kroeg annex
feestzaal.

We bezetten het terras en delen de ervaringen
van de zondagtocht. Het klokje tikt door en we
zijn een uur achter op het schema.

Na een uurtje houden we het voor gezien en
vervolgen onze route. Op een T splitsing kiezen
we voor linksaf en rijden al dalend na een
kwartiertje La Chouffe binnen. Het dorpje bekend
van het kabouterbier waar de terrassen en
zaaltjes vol zitten met toeristen. Door het trekker
geluid kijkt iedereen vol bewondering naar de
weg. De duimen gaan omhoog en er is zelfs
applaus.

Waar we linksaf gegaan zijn hadden we rechtsaf
gemoeten dus we draaien in La Chouffe en tuffen
de heuvelweg weer op . Na een 30 minuten
komen we in het dorpje Wibrin. Daar worden we
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Snel een rondje door het dorpje. Bij de kerk staat
een Sherman tank die aan een kant open is. De
aandrijving en het geschut zit er nog in en je kunt
voorstellen wat deze techniek heeft betekend in
de WOII

Op de weg naar Tailles passeren we een
beverburcht, goed zichtbaar hoe de dammen
gebouwd worden en de burchten tot stand
komen. Bevers hebben we niet gezien
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waarschijnlijk ondergedoken bij het horen van de
trekkers.

Op het laatste stuk richting hotel/camping zit een
weg met een lange klim en een aantal
haarspeldbochten. Iedereen heeft het naar de zin,
hiervoor is men naar de Ardennen gekomen.

Na aankomst op de parkeerplaats splist de groep
zich. De meeste laden de trekkers op en
vertrekken naar huis.

Een 4 tal trekkers blijven nog een nachtje
genieten in de Ardennen.
Al met al een zeer geslaagd weekend waar we
nieuwe mogelijkheden en uitdagingen hebben
ontdekt. OTMV afd. Noord Brabant gaat dit
evenement evalueren en kijken of een dergelijke
meerdaagse trekker tocht opnieuw georganiseerd
kan worden. Aan de deelnemers zal het niet
liggen die waren vol lof en praten nu al over een
vervolg.
Kees Roovers
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