OTMV afd. Noord Brabant
/Oldtimer dag Prinsenbeek.
Op de laatste zondag van augustus wordt er door de
oldtimerclub manege Overbos elk jaar een oldtimer
dag georganiseerd.
Dit jaar viel dit samen met het lustrum van de OTMV
maar gelet op de overvolle agenda in het zuiden van
het land is besloten om de dag vast te houden en het
evenement door te laten gaan.
In deze rij met Internationals een aantal bijzondere
exemplaren, een W4 zie je in Nederland niet zo vaak
en ook een prachtige BMD met originele Atlaskraan
was hier te zien.

Zeker in het zuiden van Nederland zijn er door
Heesters Roosendaal of Heesters Haren tientallen
BMD’s met Atlas kranen geleverd. De oudere
bezoekers kunnen zich deze machines nog goed
herinneren. Graskuilen opzetten, mest laden en sloten
reinigen werd met deze machines gedaan en nam veel
zwaar hand werk weg op de landbouwbedrijven.
Naast de Internationals werden een 90 voertuigen van
andere merken tentoongesteld.
Wie over de A 16 langs Prinsenbeek rijdt de skyline
van Breda dan ziet iedereen direct de luchtmacht
toren. Op zondag 31 augustus werd dit beeld
doorbroken door een Farmall Cub, deze trekker hangt
in de kabels van een imposante telescoopkraan en
hierdoor was direct duidelijk dat er iets te beleven viel
bij manege Overbos
Als merken thema is in 2014 gekozen voor
International en van dit roemruchte merk waren 63
voertuigen aanwezig.
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Omdat we meer en meer merken dat tractor
liefhebbers ook andere voertuigen en machines
hebben werden ook bromfietsen en oldtimer auto’s
toegelaten.

Door Piet Hultermans werd een boomzaag
aangedreven door een stationaire motor
meegebracht. De machine zaagde op deze zondag een
mooie klamp planken en als er wat beweegt en lawaai
maakt blijven mensen kijken en komen de verhalen
los. Voor de oldtimer eigenaren die vele uren aan het
restaureren en werkbaar krijgen van de machines en
voertuigen hebben gewerkt het ultieme moment van
genot. Anderen genieten van het werk dat je hebt
geleverd en dat doet de mens goed.

En dan is het mooi dat er vanuit diverse kanten
groepen met oldtimerliefhebbers met hun hobby
voertuig het evenement komen bezoeken.

Met een kleine 1000 bezoekers en veel enthousiaste
deelnemers een mooi evenement onder de OTMV
afd. Noord Brabant vlag.

Ook imposant is de Vera Lynn, een replica van de
Garett-4CD showman locomotief van Rein de Jong uit
Etten Leur. Deze imposante machine is door Rein en
zijn vrouw geheel in eigen beheer nagebouwd. Zelfs
kenners vinden het een pracht machine en in
Prinsenbeek was het een echte publiekstrekker.
Ook een halftrac met daarop enkele lieren die
gebruikt werd om kabels te trekken is bijzonder en
mooi dat deze machine voor het nageslacht wordt
bewaard

Ook in 2015 zal op de laatste zondag van augustus een
oldtimer dag worden georganiseerd dus schrijf nu 30
augustus 2015 al in je agenda.
Kees Roovers.
( de foto’s in dit artikel zijn van Ad van de Berk)
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