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Het Trekkermuseum 
Van de Oldtimer Trekkers en Motorenclub Midden Zeeland te Nisse 

 
Seizoenopening:Seizoenopening:Seizoenopening:Seizoenopening:    
Op zaterdag 9 mei vond de traditionele opening plaats. De 
tractor- en miniaturen collectie was geheel vernieuwd zodat er 
weer veel moois te bezichtigen viel. Over belangstelling niet te 
klagen. Buitenom de tractors in het museum waren er op het 
buitenterrein van het museum nog eens 20 á 25 trekkers te 
bezichtigen. Een opmerkelijke verschijning was de Hart-Parr 
99 van Wim Weststrate die hij samen met de Ford NAA 
Golden Jubilee Red-Tiger had mee gebracht. Het bestuur had 
dit jaar niet speciaal iemand uitgenodigd om het museum te 
openen maar het toeval wilde dat onder de aanwezigen 
wethouder Mart de Bruine van de gemeente Borsele was en              Cockshutt Hart-Parr 99 van Wim Weststrate 
deze werd door de voorzitter gevraagd het museum te openen 
en de eerste ring te steken. Als afgevaardigden van de L.C.N. (Landbouwminiaturen Club Nederland) 
waren aanwezig Jan van der Zijden en Niels van Eekelen met een aantal tractorminiaturen.  
Een mooie gelegenheid voor Jan, mederedactielid van de Agritoy, (het clubblad van de L.C.N.)  om 
een mooi stukje over ons museum te schrijven met fraaie foto`s. 

 
Ringsteken:Ringsteken:Ringsteken:Ringsteken:    
Zoals voorgaande jaren werd ook dit jaar weer het clubkampioenschap ringsteken gehouden. Er waren 
16 deelnemers om de strijd aan te binden. Na een spannende wedstrijd was de uitslag als volgt:  Eén 
Chris Melio, 340 punten. Tweede werd Leo Zweemer met 320 punten en als derde eindigde Dennis 
Dorrepaal met 209 punten. 
 
Thema van het jaar:Thema van het jaar:Thema van het jaar:Thema van het jaar:                                    

Het thema was BM-Volvo, een trekker die bij de boeren in de jaren 50 en 60 van de vorige 
eeuw vooral bekendheid verwierf om zijn kracht en kwaliteit. De beroemde BM-350 mocht 
daarom zeker niet ontbreken. Aan de hand van de tractoren, miniaturen, folders en een 
informatieboek werd de geschiedenis van Bolinder-Munktell, Volvo, Valmet tot aan Valtra 
toe uiteen gezet. 

 
Een bijzondere gast:Een bijzondere gast:Een bijzondere gast:Een bijzondere gast:    
Evenals vorig jaar was ook dit jaar de Cockshutt 20 weer te bewonderen. Reden om de tractor nog een 
jaar te laten staan was mede omdat deze Cockshutts in Zeeland een belangrijke rol hebben gespeeld na 
de watersnood in 1953. Voor veel Zeeuwen een geschenk uit de hemel. 
 
Website: 
Voor degene die het nog niet weet, sinds vorig jaar hebben we een nieuwe website:  
www.trekkermuseum-otmmz.nl .  Op deze site zijn o.a. foto`s en verslagen te zien van OTMMZ 
evenementen,  informatie over het trekkermuseum en er is een rubriek te koop en te koop gevraagd. 
Voor meer informatie kun je terecht bij de webmaster Henk de Troije uit Arnemuiden:  
webmaster@trekkermuseum-otmmz.nl  
 
 



Taakverdeling: 
Voor alle duidelijkheid, naast het bestuur is een werkgroep van 4 mensen aanwezig die zich bezig 
houdt met activiteiten in en om het museum. Ieder heeft zijn eigen taak. Anita de Schipper 
coördineert de vrijwilligers die hun diensten in het museum draaien. Rinus Knuit en Peter Verhage 
houden zich bezig met het onderhoud van gebouwen, materiaal  en het terrein rondom het museum. 
Adrie Mol doet de inrichting van het museum en beheert mede het archief. Alle andere taken zoals 
organisatie, administratie en correspondentie liggen bij het bestuur. 
 
Vrijwilligers: 
Wij zoeken steeds vrijwilligers die tijdens de openingstijden bij toerbeurt het museum willen 
bemannen.  Zijn er mensen die als gastheer of vrouw op willen treden neem dan contact op met 
Anita de Schipper. Tel: 0113-343720  anilko@zeelandnet.nl . Ook voor het onderhoud van 
gebouwen, materiaal en het terrein zijn vrijwilligers van harte welkom. Is dat wat voor jou, meld je 
dan aan bij Rinus Knuit of Peter Verhage. Tel 0113- 561667 of 0113-212501 of 
peterverhage@zeelandnet.nl  Zijn er mensen die hun tractor of  miniaturen voor een seizoen 
beschikbaar willen stellen aan het museum, neem dan voor meer informatie contact op bij Adrie 
Mol. Tel 0113-649525 moldejonge@zeelandnet.nl. Langs deze weg willen wij iedereen bedanken 
die zich het afgelopen jaar voor het museum heeft ingezet,   
 
Schenkingen: 
Ook dit jaar kregen wij foto`s, werkplaatsboekjes en folders. De gulle gevers bedankt hiervoor. Voor 
de inrichting van het museum zijn wij altijd op zoek naar foto`s van vóór 1970 die betrekking 
hebben op de mechanisatie in de landbouw. Het is de bedoeling de analoge foto`s om te zetten naar 
digitaal zodat het originele exemplaar terug kan naar de eigenaar. 
 
Tot slot 
Het thema voor 2010 wordt Hanomag. Informatie over dit merk is van harte welkom. De loods die 
we van de Wilhelminapolder hebben gekregen is inmiddels afgebroken en als de vergunningen rond 
zijn, hopen wij deze achter het museum weer op te kunnen bouwen. Het museum wordt op die 
manier uitgebreid met een machineloods. In de Zak van Zuid-Beveland is een heel netwerk van 
wandelpaden aangelegd met verschillende stopplaatsen voor de wandelaars om even uit te rusten. 
Als de plannen niet wijzigen komt er bij het museum zo’n plek. Ook is het de bedoeling dat er een 
tramhalte van de SGB komt, zodat passagiers van de stoomtram in en uit kunnen stappen om een 
kijkje in het museum te nemen. Deze meerwaarde zal voor ons de nodige veranderingen met zich 
meebrengen. Iedereen een gezond en voorspoedig jaar toegewenst. 
 

                                                                                                                                W.T.M.W.T.M.W.T.M.W.T.M.  
                                                                                                                                 Adrie Mol     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  
                                                                                             


