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en interessante L.C.N. dag
Als vervolg op de gezellige
seerde de L.C.N. 19 oktober
bij Vervaet in Zeeland organi
fabriek in Steenwijk en
een dagtrip naar de Agrifac
seum van Jan Drenthe.
het Tractor en Werktuigen Mu
een bezoek gebracht aan de
Vervolgens werd er ook nog
opman. De dag werd zoals
privé collectie van Egbert Ko
ellig gezamenlijk diner.
altijd afgesloten met een gez
1

Vooral de kwaliteit en het innovatieve karakter van dit bedrijf kwamen
duidelijk voor het voetlicht. Daarna kregen we uitleg over ‘Agrifac For
Growers’ en de Condor zelfrijdende spuitmachine met luchtondersteuning en de Clearance met twee meter doorrij hoogte. Agrifac had net
een opdracht binnen om 21 zelfrijdende spuitmachines te exporteren
naar Turkije. Na de presentatie werd het tijd om met zijn allen de fabriek in te gaan om daar de assemblage van de Condor spuiten te gaan
bekijken. Gedurende een uur kregen we alle gelegenheid om alles van
dichtbij te bekijken en vragen te stellen. Agrifac exporteert machines
over de gehele wereld en houdt zich ook bezig met de productie van
zelfrijdende aardappel- en bietenrooiers. Martien van Driel gaf als
dank voor de mooie rondleiding een beursmodel en enkele Agritoys
aan Lars Stadman van Agrifac.

Tractor en Werktuigen Museum Jan Drenthe
Op diverse opstapplaatsen in Nederland werden L.C.N. leden, niet-leden
en één deelnemer uit België opgehaald met drie busjes. Het reisgezelschap bestond uit 26 liefhebbers van miniaturen, tractoren en landbouwmachines. De organisatie was in handen van Martien van Driel,
reiscoördinator van de L.C.N. in samenwerking met Trekkerskieken.nl.

Een gastvrije ontvangst bij Agrifac te Steenwijk
Het reisgezelschap werd door Lars Stadman van Agrifac gastvrij
ontvangen met een welkomstwoord. Onder het genot van koffie/thee
met een goed stuk cake keken we naar een PowerPoint presentatie
over Agrifac en de machines die in deze fabriek geproduceerd worden.
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Na een mooie rit door het mooie vlakke Drentse akkerbouwlandschap
bereikten we na een goed verzorgde lunch het tractor- en werktuigenmuseum van Jan Drenthe in Valthermond. Bij aankomst werden
we hartelijk door Jan Drenthe ontvangen en kregen we uitleg over de
historie van het bedrijf en de verzameling Farmall tractoren. Deze zijn na
de Tweede Wereldoorlog gebruikt om tussen 1947 en 1950 het Marshall
plan ten uitvoer te brengen. Ook kregen we uitleg over de wederopbouw
van Nederland en het ontstaan van het tractor- en werktuigenmuseum
en de smederij. Vervolgens hadden we alle gelegenheid om het museum
zelf te bekijken met een toelichting door Jan zelf. De 87 jaar oude museumeigenaar vertelde met veel passie over het bedrijf en het huidige
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museum. Juist dat maakt zo’n bezoek aan dit museum heel interessant.
Het museum bevat een zeer complete verzameling van Farmall tractoren
en een fraaie collectie I.H.C. McCormick Deering landbouwmachines.
Een complete en werkende smederij met veel zelf gemaakte ploegen en
andere werktuigen voor dit Drentse veengebied en een bijzondere verzameling miniaturen zijn eveneens onderdeel van de collectie. De miniaturen bevatten ook modellen die alleen als dealer model in die tijd door
de importeur werden uitgegeven. Het museum bestaat uit drie schuren
waarvan twee destijds in gebruik zijn geweest door het landbouwmechanisatiebedrijf. Eén schuur staat vol trekkers uit de periode van het
Marshall Plan. De mooiste trekker van de collectie is de McCormick
W-4. De tweede schuur is de smederij en ziet er uit als vroeger. De sfeer
is geweldig. Het is alsof zo’n 25 jaar geleden de deur op slot is gedraaid
en nu weer open gaat. In de smederij staan vooral de oude ploegen. In
de derde schuur staan de overige machines en een bijzondere Osborn
graanmaaier (de voorloper van de McCormick graanmaaier).

Koninklijke onderscheiding voor Museum Jan Drenthe
Tijdens een bezoek aan een boeldag bleef Jan hangen aan een
McCormick W-4 trekker, nu één van de mooiste exemplaren van
zijn collectie. Het echte verzamelen en het restaureren is begonnen
toen Jan met zijn landbouwmechanisatiebedrijf is gestopt. Alles wat
verband houdt met McCormick -vooral uit de periode jaren twintig tot
de jaren zestig- verzamelt hij. “Het idee om het museum op te richten
is ontstaan tijdens het 150-jarige bestaan van Valthermond. Iedereen
werd gevraagd om materiaal ten toon te stellen uit de jaren vijftig en
bij ons stond al het materiaal in de schuur. Niemand wist het bestaan
hiervan” vertelt Jan Drenthe. “Er zijn musea met meer en mooiere
trekkers die zijn opgeknapt. Maar ik vind dat je oude trekkers niet te
mooi moet maken, want zo mooi zijn ze nooit uit de fabriek gekomen”.
Het museum wordt bezocht door mensen uit binnen- en buitenland en

trekt zeker vierduizend bezoekers per jaar! De familie Drenthe heeft
hiervoor onlangs een koninklijke onderscheiding ontvangen.

Eigen verzameling van Egbert Koopman
Na het museum van Jan Drenthe gingen we op bezoek bij verzamelaar
Egbert Koopman in Nieuw Amsterdam. Na een hartelijke ontvangst
met koffie en cake, geschonken door Gretha Koopman en buurvrouw
Marianne bekeken we zijn oude Buick uit Amerika met een V8 motor uit de
jaren vijftig. Een juweeltje om te zien. De verzameling bevatte verder John
Deere tractoren en enkele oude tractoren en werktuigen. Wat mij nog
opviel in deze verzameling was een Lanz gloeikop uit het jaar 1938 met een
Nederlandse nummerplaat erop, een soort kentekenbewijs in de vorm van
een belastingkaart. Die zie je nog maar heel weinig bij de verzamelaars.
Buurman Bennie presenteerde ook zijn verzameling miniaturen in de grote
werkplaats. Iedereen had de gelegenheid om met Egbert over zijn verzameling te praten en ervaringen uit te wisselen, wat het tot een interessant
en ontspannen bezoek maakte. Ook Egberts legergroene Normag type
NG 22 van 1942 voorzien van een maaibalk en een bomenwagen erachter
met eiken bomen erop, trok veel bekijks. Egbert werd bedankt met een
beursmodel uit handen van Martien van Driel. Deze interessante en gezellige dag werd afgesloten met een uitgebreide warme maaltijd in de Raket
te Rogat waarna we de thuisreis weer aanvaardden.
Wim Peters
1. Eén van de hoogtepunten van de dag was het bezoek aan Agrifac
2. Het reisgezelschap bij de Normag van Egbert Koopman
3. Reiscoördinator Martien van Driel overhandigt Lars Stadman
van Agrifac enkele Agritoys
4. Jan Drenthe in zijn museum
5. Eén van de loodsen vol met oude machines
6. Bij Jan Drenthe zie je vooral Farmalls
7. Natuurlijk staan ze er ook op schaal
8. Miniaturen kijken bij Egbert Koopman
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