Op de trekker naar de
Ardennen.
OTMV afd. Noord Brabant organiseerde voor
het derde jaar een trekker weekend in de
Ardennen.

Ook dit jaar was de uitvalsbasis bij het
hotel/camping Aux Massotais in het plaatsje
Baraque De Fraiture totaal 26 trekkers en 15
bijrijders op dit evenement.

autoambulance of per vrachtwagen naar Aux
Massotais vervoeren is op zich al een
beleving. De snelweg bij Luik is stijl en de
snelheid van de trucks loopt daar sterk terug.
Al bij aankomst op vrijdagmiddag / avond zat
de stemming er goed in en ondanks de
slechte weersvoorspellingen ( sneeuw en
rond het vriespunt) bleef het lang gezellig in
het hotel.

Baraque de Fraiture is een van de hoogste
plaatsen van de Ardennen en de dagen
beginnen daar vaak mistig omdat je in feite in
de wolken bent. Dat maakt het natuurlijk wel
koud zodat thermo ondergoed, dubbele
sokken, regenkleding en een hoed of pet
geen overbodige luxe is. Gelukkig bleven de
sneeuwbuien weg en was het nog een groot
deel van de zaterdag droog. Dat het weer
minder was konden we ook zien op de wegen
en in de dorpen. Het was erg rustig, hier en
daar, achter een gordijntje, keken de
bewoners naar de bonte stoet met trekkers.

4 deelnemers zijn vanuit Zeeland en Brabant
met de trekker naar het evenement gereden.
Die jongens maken er gewoon vakantie van
want drie dagen heen, het evenement en dan
via een omweg nog een dag of vier terug naar
huis rijden. De trekkers maken dan toch 1000
kilometer en bij een snelheid van 20 km per
uur is het toch ruim 50 uur achter het stuur.
En dat in de koudste april week in jaren en
dan gewoon blijven lachen.
Lachen deden de overige trekker liefhebbers
ook. De trekker achter de auto op een
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De route voerde voornamelijk via bospaden
en minder verharde wegen door de heuvels
van de Ardennen. Mooie uitzichten en veel
kabbelende beekjes die het water van de
heuvels richting de Ourthe laat lopen.

nieuwe en gebruikte landbouwwerktuigen,
machines en trekkers van verschillende
merken. In een hal kraampjes met
streekgerechten (wijn, ham en worst) en ook
gebruiksvoorwerpen uit hout.

De Ourthe is een snelstromend riviertje dat op
twee plaatsen ontspringt. Bij Libramont in
Wallonië en bij Ourthe in Luxemburg. De twee
stromen komen bij Nisramont bij elkaar en
vandaaruit loopt de Ourthe via o.a. La Rocheen-Ardenne en Dubuy naar Luik waar de
Ourthe uitstoomt op de Maas.

De Ardennen zijn vooral bekend om de mooie
heuvels waarop vele toerfietsgroepen hun
“tour” rijden, de bossen waar je heerlijk kunt
mountain biken en wandelen en van het
kanovaren in de Ourthe.
Op zaterdag was de groep in tweeën gesplitst
die in tegengestelde richting dezelfde route
reden. Rond het middaguur komt iedereen
weer bij elkaar voor de lunch. En konden we
in 2015 lekker buiten in de zon genieten van
de broodjes, in 2016 waren we blij dat we een
kantine vonden die bereid was om op
zaterdagmiddag open te gaan en de kachel
liet branden.
Even lekker warm worden en bijpraten over
wat in de ochtend te zien was en de kou en
regen was snel vergeten en iedereen wilde
weer snel verder rijden. Langs de route
bezochten we ook een landbouw show. Op
een terrein van een aannemer stonden
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Heel bijzonder ballpoints van hout geheel met
de hand gemaakt. De voertaal op de show
was voornamelijk Frans maar hier en daar viel
een woord Nederlands of Engels en al met
deze bezoekers raakte de trekker liefhebbers
met elkaar in gesprek. Ook dan blijkt weer dat
de liefde voor oude trekkers overal te vinden
is. Om echt iets anders te doen met je trekker
liep de route van zaterdag door een
snelstromend beekje en daar stond het water
een 70 centimeter hoog.

Mooi om te zien hoe de verschillende
deelnemers deze hindernis nemen. De een
heel behoedzaam en de ander op volle
snelheid erdoorheen. Een echt hoogtepunt
van de zaterdag en de filmpjes die hiervan
gemaakt zijn werden inmiddels door
honderden vrienden van de OTMV Brabant
facebookpagina bekeken.
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Tijdens het buffet op zaterdagavond blikte
iedereen terug op de mooie dag en vol
verwachting over wat we op zondag gaan
doen vertrok iedereen op tijd naar zijn bed.

Bij het ontbijt op de zondag stonden een
aantal gezichten op bedrukt. Aux Massotais
was gehuld in dikke nevel en de opmerking
dat dit altijd zo is in de Ardennen vond maar
weinig gehoor. In een colonne vertrokken de
trekkers en volgers richting Buisson waar de
jaarlijkse Brocante markt ( rommelmarkt)
werd gehouden.

Na enkele kilometers rijden werd de mist
minder en de zon begon door te komen de
bedrukte gezichten kregen spontaan een
mooie grijns De uitdaging van de ochtend was
de oversteek van de Ourthe bij Maboge en de
steile helling direct na de oversteek. Bij een
aantal trekkers gaf dit problemen. Een te hoge
versnelling gekozen en terug schakelen op
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een heling lukt niet, deze ervaring liet een
aantal chauffeurs en bijrijders even zweten en
de kou op de trekker was ineens weg.
Gelukkig bereikte iedereen veilig de top van
de heuvel en de beloning was een prachtig
vergezicht over de heuvels van de Ardennen.

De wind was nog wel koud maar de zon
scheen volop toen de trekkers stopte op een
landweggetje bij Buisson waar de Brocante
markt werd gehouden. Het dorpje Buisson
hoort bij de gemeente La Roche-de –Ardenne
het is erg pittoresk met op het kleine
dorpspleintje een feesttent met de
onvermijdelijke braadworsten op de barbecue.
De brandweer groep uit Oosterland hoopte op
een vlam in de pan zodat ze hun bluskunsten
konden tonen

De BBQ rookte flink maar daar bleef het dan
ook bij. Dan maar de keel smeren met een
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Belgisch speciaal bier en met het zonnetje
aan de hemel smaakte het prima. De
Brocante markten zijn in deze streek erg
gewild, alles wat oud is of lijkt wordt buiten
uitgestald en te koop aangeboden. Al snel
was het voor veel Nederlanders kijken en niet
kopen want de prijzen waren hoog dit jaar. Op
het markt pleintje een klein kerkje en de deur
stond wagenwijd open. Achter de deur een
touw en dat was de uitnodiging voor de
klokkenluider van Flakee om de aanwezigen
op de Brocante markt te laten weten dat de
OTMV nadrukkelijk aanwezig was.

Om de beleving maar ook het risico van de
steile helling bij afdalen te vermijden werd
besloten de middagroute om te leiden. Via
Orthe en Hives rijden we naar de ook bij
Nederlands bekende La Roche-de Ardenne.
In deze plaats kronkelt de Ourthe door het dal
en een kasteel ruïne op de heuvel geeft aan
dat La Roche-de-Ardenne van oudsher een
belangrijke plaats is geweest.

Ook in de 2e wereldoorlog is hier flink
gevochten en in een museum is hierover erg
veel te vinden.

De doorkomst van de trekkers op de
zondagmiddag liet de honderden toeristen
stilstaan en vol verwondering werden de
trekkers en chauffeurs bekeken. Een aantal
Nederlandse toeristen herkende de
kentekenplaten en begonnen te roepen naar
de chauffeurs en dat gaf een geweldige kick.
Even wat extra gas een pluimpje uit de uitlaat
en tientallen telefoons en camera’s hebben
onze doortocht vastgelegd. Om de ervaring
van de morgen te herhalen werd in La Roche
een steile helling met haarspeldbocht van 180
graden beklommen. De les van de ochtend
was goed geleerd, iedereen kwam zonder
problemen boven en hiermee werd deze
beklimming een echte beleving die je in
Nederland niet meemaakt.

Na een mooie rit over de heuvels terug naar
de uitvalsbasis en daar staan de
vrachtwagens te wachten die een aantal
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trekkers weer terug naar Nederland brengen.
na het laden nog wat drinken en een prachtig
weekend zit er weer op. Ook nu hebben we al
aanmeldingen voor 2017 en het Ardennen
weekend blijft dus zeker op de agenda.
Kees Roovers
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