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Een gastvrije ontvangst bij Flying Toys
De reis naar onze eerste stop bij Flying Toys in Numansdorp
verliep naar wens. We kwamen mooi op tijd aan! Het hele gezelschap werd gastvrij ontvangen door Bets en Bas Vogelaar en
bij binnenkomst werden we voorzien van koffie en een heerlijk
stuk gebak. De verzameling bleek het bekijken waard te zijn.
Een unieke collectie met een variatie aan tractoren, werktuigen,
vrachtwagens en landbouwwerktuigen. Ook was er gelegenheid
om de winkel te bekijken en modellen te kopen om je collectie
miniaturen eventueel aan te vullen.

Zeeuwse akkerbouw
Vervolgens werd de reis voortgezet naar Zeeuws Vlaanderen richting Biervliet. Een lange trip, die we onderweg onderbraken met
een kleine stop om wat te drinken en te eten. Na het versterken
van de inwendige mens zetten we de reis voort. We reden door
het Zeeuwse landschap en genoten van de vele akkerbouwers.
Deze waren op het land bezig om het land te bewerken voor de
winter en eventueel nog bieten te oogsten onder stralende weersomstandigheden.

Vervaet in Biervliet, al 50 jaar een begrip!
De rit door het Zeeuwse landschap eindigde in Biervliet, onze
hoofdbestemming van de dagtrip bij de Vervaet machine fabriek.
Hier kwamen we omstreeks één uur in de middag aan. Het reisgezelschap werd ontvangen door Robin Vervaet en enkele medewerkers van het bedrijf. Na de ontvangst werden we in twee groepen
gedeeld. De eerste groep begon met een presentatie en de
andere groep begon met een rondleiding door de fabriek. Na een
welkomstwoord door Robin Vervaet liet hij ons eerst een film zien
over het vijftigjarig jubileum van Vervaet. Onder het genot van een
kop koffie genoten wij van deze mooie presentatie over verleden,
heden en toekomst van de onderneming die zich bezighoudt met
het bouwen van bietenrooiers en Hydro trikes voor mestbewerking
met daarnaast het John Deere dealerschap voor de provincie
Zeeland. Na de film kregen we nog een uitleg over de negenrijïge
bietenrooier, de ‘Beet Eater’ en de ‘driewieler’ de Hydro trike en
als laatste uitleg over verschillende bietenrooisystemen.
Agritoy 1 - februari 2012 - 27

28 - Agritoy 1 - februari 2012

Bietenrooiers en Hydro Trikes
Na deze presentatie van ongeveer een uur werd het tijd om de fabriek
in te gaan om daar het productieproces te bekijken van de Hydro trikes
die in kleine aantallen worden gebouwd. Tijdens de rondgang in de
fabriek kregen we een goede uitleg door de werkplaatsleiding over
de fabricage en de assemblage van de Hydro trikes en kregen we de
gelegenheid om vragen te stellen en mochten waar dat mogelijk was
alles zelf goed bekijken. Dit was een interessante rondleiding met een
goede uitleg over het product dat ze maken. Vervaet staat niet voor
niets bekend om haar hoge kwaliteit en duurzaamheid, resulterend in
een export naar vele Europese landen en daar buiten. Bietenrooiers en
Hydro trikes van Nederlands fabrikaat waar wij als machinebouwers
best trots op mogen zijn!

En… John Deere dealer
Na afloop van de excursie werd als blijk van dank namens de deelnemers aan het bedrijfsbezoek van Vervaet door Martien van Driel een
beursmodel en enkele Agritoys aangeboden aan Robin Vervaet. Wij
kregen hierna de gelegenheid om het dealerschap van John Deere
aan de andere kant van de weg te bekijken. Het dealerschap van John
Deere omvat tractoren, werktuigen, machines en gazonmaaiers. Het
geheel zag er netjes en verzorgd uit.

En… de eigen oldtimer verzameling van Vervaet
Als afsluiter van het bezoek aan Vervaet mochten we de oldtimer
verzameling van het bedrijf bewonderen, een hele serie John Deere
tractoren die allemaal gerestaureerd waren. Een lust voor het oog om

te zien voor iedere tractor fanaat. Hierna werd het tijd om rond vier uur
de terugreis te aanvaarden richting Meerkerk.

Gezellig diner als afsluiting van de dag
Deze interessante reis werd afgesloten met een gezamenlijk diner in
Meerkerk. We lieten ons het eten goed smaken na deze lange dag. En
het was leuk om even met zijn allen bij te praten na deze waardevolle
en goed bestede dag, voor we de terugreis naar alle opstapplaatsen in
Nederland gingen ondernemen.
Wij kunnen met zijn allen met volle tevredenheid terugkijken op een
leerzame en interessante dag met veel goede indrukken over Vervaet
in Biervliet en de miniaturenverzamelaar en -handelaren Bas en Bets
Vogelaar in Numansdorp. Met daarbij een goede persoonlijke en tech
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