4e OTMV Brabant ruilbeurs
Op 30 november 2014 was het guur en koud maar dat
maakte de bezoekers aan de OTMV Brabant ruilbeurs
niet veel uit. Ruim 1200 bezoekers die langs de
kramen van 40 standhouders slenterden om te kijken
of dat laatste onderdeel er bij ligt.
Jammer was dat enkele standhouders het op het
allerlaatste moment zonder bericht lieten afweten.
Wij hadden dan meer binnen ruimte gehad voor de
standhouders die nu buiten stonden. Hier gaan we
voor de komende ruilbeurs zeker iets op bedenken.
Ook blijft het vreemd dat bij een ruilbeurs men liefst
al om 05.00 uur wil opbouwen en om 12.00 uur weer
vertrekken. Dit maakt de combinatie met van een
thema en ruilbeurs niet echt gelukkig en ook daar
gaan we mee aan de slag.

De standhouders brengen de gekste dingen mee om
te verkopen. Van gereedschap tot ploegen en ook
poppen, landbouwminiaturen en een koets waren te
koop. Ook tractoren en een Atlas Kraan. De kraan
werd tijdens de beurs verkocht en dat stemde de
eigenaar tevreden.
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Als thema was dit jaar gekozen voor zelfbouw en op
dat thema hadden we 13 inschrijvingen van eigenaren
met mini trekkers en diorama’s. Ook mooi zijn de op
schaal nagebouwde wagens en karren voor paarden
tractie van Dhr. Engels.

Gedetailleerd zijn de wagens gebouwd en alle
techniek is goed zichtbaar.

Gepassioneerd verteld Dhr. Engels hoe hij
gereedschappen aanpast om de karren te kunnen
bouwen. Hij verwerkt veel staal in de modellen zoals
het in het verleden ook door de wagenmakers en de
smeden werd toegepast. Ook met dit soort modellen
wordt ons historisch erfgoed bewaard. Ook de
diorama’s door een groep landbouwminiatuur
liefhebbers trekken veel belangstelling.
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Het zijn hier wel de nieuwere modellen die getoond
worden maar voor de bezoekers is hierbij goed uit te
leggen wat er allemaal gedaan moet worden om de
gewassen van het land te halen.

Onder deze trekkers twee pampa’s die om 07.00 in de
omliggende dorpen duidelijk lieten horen dat er wat
aan de hand was in de streek. In het klein stond er ook
een Pampa in de rij met minitrekkers.

Prachtig gebouwd en als je deze zo ziet veracht je dat
ze ooit uit de fabrieken van Steyr, Vierson,
International, Eicher of Pampa zijn gerold.
Mie tracteur had ook de moeite genomen om naar
Steenbergen af te reizen. Een mooie opstelling heeft
zijn gemaakt en op deze manier brengt Mie altijd iets
extra’s op de evenementen die zij bezoekt.

Ook dit jaar zijn er oldtimer liefhebbers die de kou
getrotseerd hebben en met hun trekkers naar de
ruilbeurs komen.

Ook deze vorm van oldtimer hobby mag rekenen op
veel belangstelling. Er was veel vraag naar
bouwtekeningen en bouwinformatie.
Ondanks de kou was het een zeer geslaagde ruilbeurs
en wij kijken nu al uit naar de 5e editie op 29
november 2015.

Kees Roovers
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