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           Het Trekkermuseum 
         Van de Oldtimer Trekkers en Motorenclub Midden Zeeland te `s Gravenpolder 

 

Seizoenopening: 

Op Zaterdag 19 mei vond dit jaar de opening van het museum plaats. De voorzitter Rinus van ’t 

Westeinde heette iedereen welkom op deze prachtige dag. Rinus liet doorschemeren dat we nog 

wel een aardig centje konden gebruiken voor de te bouwen loods. Jan Zandee de wethouder van 

de Gemeente Borsele die de opening zou 

verrichten, doormiddel van de eerste ring te 

steken, ging daarop niet in. Het kampioenschap 

ringsteken werd dit jaar gewonnen door Corné 

op ’t Hof , de tweede plaats werd bezet door 

Bas Martens en Adrie Dorrepaal eindigde als 

derde. Na de middag kregen wij bezoek van de 

Ford A Club die met een schitterende collectie 

A Fordjes kwamen aangereden. Voor de 

tweede. keer hield de afdeling Zeeland van de 

L.C.N hun jaarlijkse regiodag hier bij ons. Er 

werden verschillende miniaturen uitgestald, 

waaronder  een  fraaie  met  de  hand  gemaakte  

County 4000 gebouwd door Chiel Kole.  Al met  

al een mooie  dag. 

 

Thema:                 

 Dit   jaar  was  het  thema  Massey-Ferguson.  Daar   horen  natuurlijk   ook 

 Massey-Harris  en  Ferguson  bij.  Namen  van   fabrikanten  die vanaf 1953   

 gingen  samenwerken  en van  waaruit een naam  is ontstaan tot wat  het nu 

 nog is, Massey-Ferguson,. Prachtige exemplaren waren er te bezichtigen. Er 

 stond o.a een Ford-Ferguson 9 NAN, die nog stamt uit de tijd van de 

samen-werking met Ford en een Amerikaanse MF 95 Super met een M&M motor. De voor 

toch bijna  iedereen bekende T.E.F-20, de 

Goudbuik en de rode  MF-35, 65 en 135 

waren dan ook allemaal aanwezig. Vanuit de 

Massey-Harris familie was er een Franse 

Massey-Harris Pony 812 met een Simca 

benzinemotor  duidelijk bedoeld voor het 

lichte werk. Aan de hand van het boek 

Massey Ferguson, folders en een DVD die te 

zien was tijdens de bezoekuren was de hele 

geschiedenis van dit merk te volgen. Ook in 

de vitrinekasten waar de miniaturen stonden 

was het thema duidelijk aanwezig.       

 

 

 

  

 

 

Dat de wethouder beter is met de pen dan met 

de lans blijkt uit het feit dat hij verschillende 

keren de ring miste. 

     Prachtige exemplaren waren er te bezichtigen 



 

 

Een bijzondere gast: 

Een bijzondere trekker die dit jaar in het museum stond was toch wel de Opel autotrekker van 

Melis van de Hoek. Autotrekkers werden meestal gebouwd door de plaatselijke smid. Auto’s 

werden zodanig omgebouwd dat ze als tractor dienst konden doen op het land. Dit exemplaar 

uit 1933 is voorzien van twee versnellings-

bakken, één voor op het veld en één voor 

op de weg. Echt handig waren die dingen 

niet om over de kwaliteit maar te zwijgen 

 

Schenkingen: 

Via deze weg willen wij de mensen  

bedanken die dit jaar iets aan het museum 

geschonken hebben. Foto`s van voor 1970 

die betrekking hebben op de landbouw zijn 

nog steeds welkom. De foto`s worden van 

analoog omgezet naar digitaal, zodat het 

origineel exemplaar terug kan naar de 

eigenaar als hij of zij daar prijs op stelt. 

  

Vrijwilligers: 
Wij zoeken steeds weer 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 dit 

iets voor jou, meld je dan bij Peter Verhage. Tel.0113-212501 of peterverhage@zeelandnet.nl  

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken die zich het afgelopen jaar voor het museum 

heeft ingezet.  

 

Website: 

Wil je meer weten over ons museum. We hebben ook een eigen website  www.trekkermuseum-

otmmz.nl  Voor meer informatie kun je terecht bij  de webmaster Henk de Troye uit 

Arnemuiden:  webmaster@trekkermuseum-otmmz.nl 

 

Tot slot: 

Het thema voor 2013 is Ford.  Zijn er  mensen   die  hun  tractor  of  miniaturen  voor  

een seizoen beschikbaar willen stellen aan het museum, neem dan voor meer informatie 

contact op met Adrie Mol. Tel 0113-649525 moldejonge@zeelandnet.nl  

 

 

 

 

De Opel autotrekker 

                                             Het thema voor het volgend jaar is Ford(son)                                   W.T.M.N . 
                                                                                                                                                   Adrie Mol   
 

  Iedereen een gezond en voorspoedig 2013 toegewenst.                                             
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