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Frankrijk

k een groep van
Op zaterdagmorgen 1 juni vertro
af opstapplaatsen
14 miniaturenverzamelaars van
zeldonk richting
in Wilp, Zwolle, Utrecht en Ha
miniaturenbeurs in
Frankrijk met als hoofddoel de
New Holland fabriek
Chartres en een bezoek aan de
in Zedelgem, België.

Frankrijk en maakten nog een paar stops om de benen te strekken. We
kwamen rond 18.00 uur bij het hotel in Chartres aan. Na ons diner in
een restaurant gedecoreerd met agrarische attributen zijn we naar het
centrum gegaan. Door de nauwe straatjes bereikten wij de prachtige
kathedraal van Chartres. Nadat we op een terras wat hebben gedronken was de dag voor de meesten voorbij, anderen hebben in de bar
van het hotel nog nagepraat.
Zondagochtend na ons ontbijt gingen we om half negen richting het beursgebouw ‘Chartrexpo’ waar de Franse club (ACA) haar 20ste beurs hield.

Bezoek miniaturenverzamelaar Johan Pluym
Onze reis had een tussenstop bij ons medelid Johan Pluym in België
om zijn indrukwekkende verzameling te bekijken. Johan heeft in zijn
hobbykamer een aantal grote vitrinekasten met meer dan 1100 miniaturen waarvan ruim 900 tractoren in de schaal 1/32 en eveneens een zeer
groot aantal werktuigen. De merken staan op alfabetische volgorde.
We zagen alle uitvoeringen Valmets in alle kleuren, veel kniktrekkers,
werkelijk teveel om op te noemen. Johan is van beroep operator in een
fabriek en in zijn vrije tijd helpt hij bij een loonwerker, vandaar de link
naar de miniaturen. Johan verzamelt al meer dan 30 jaar. In het begin
kocht hij zijn miniaturen van Britains en Siku in de grotere speelgoedwinkels, later gevolgd door de gespecialiseerde miniaturenhandelaren
(miniaturen van Ertl). Via deze contacten hoorde hij van de beurs in
Zwolle en is hij ook lid van de L.C.N. geworden.
De lunch genoten we bij Johan Pluym zodat we om beurten de
verzameling konden bekijken. Daarna vervolgden we onze weg naar
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Bezoek miniaturenbeurs Chartres
De beurs is ruim opgezet met ruime gangpaden. Het Expo gebouw is
ongeveer half zo groot als de IJsselhallen in Zwolle. De grote handelaren stonden langs de buitenkant en de kleinere op de tussenrijen.
De verhouding grote/kleine handelaren is hier minder groot als in
Zwolle. Verdeeld over de beurs zag je verscheidene leuke diorama’s
met veel zelfbouw hoofdzakelijk in 1/32. Promotiestands waren er
van onze L.C.N. en van de Zwitserse AMC Op hun stand stond hun
nieuwe clubmodel, de Bührer BC 6. Verder zag ik op hun stand ook de
Hürlimann modellen van MO (zie hiervoor de Agritoy van mei 2013).
Ik heb eerst de kleine stands bekeken waar je toch weer zeldzamere
modellen tegenkomt zoals van CIJ en Montblanc. Dat Frankrijk een
combine land is, zag je ook hier op de beurs. Ik zag hier verscheidene
combine modellen van Braud, Laverda, New Holland o.a. van Bourbon.
De kleinserie-fabrikanten zoals PMA, CG-Models en Autodrome waren

De kasten bij verzamelaar Johan Pluym zijn goed gevuld, maar
dat is geen wonder nu hij al ruim 30 jaar verzamelt. Alle modellen
staan op alfabetische volgorde gerangschikt. We zagen Valmets
in alle kleuren, veel kniktrekkers en de nodige werktuigen.

present alsmede de Franse bouwer van resin kits Manu-S (Emmanuel
Simonin) die bekend is van de Case IH Magnum modellen. Ik zelf heb
nog de Farmall FD 235 bij CG-Models gekocht.
De beurs van de ACA staat ook bekend om zijn leuke beursmodellen,
dit jaar was het een 1/32 International 946 met kipwagen van Replicagri
in een oplage van 2000 stuks voor de prijs van € 59,90 welke goed
verkocht werd.
Tijdens de beurs konden we elk uur onze modellen naar de wagens brengen, waar Anne-Marie klaar stond met koffie en krentenbrood. De wagens
raakten al aardig vol, waarbij het beursmodel wel de overhand had.
Zondagmiddag rond 16.00 uur vertrokken we weer richting België voor
de overnachting in een hotel in Brugge.

Bezoek oogstmachinefabriek New Holland
De volgende ochtend waren we om 9.00 uur in Zedelgem voor een bezoek
aan de oogstmachinefabriek van New Holland. In het ontvangstcentrum
en showroom stonden de grote combines, hakselaars en grootpakpersen
opgesteld. Na ontvangst met koffie kregen we eerst een bedrijfsfilm te
zien over de geschiedenis van New Holland waarna we een 6,5 km lange
rondleiding door de fabriek maakten. We zagen de gehele opbouw vanaf

het bewerken (draaien en frezen in bewerkingscentra ) van assen en
snaarschijven tot het plaatwerk dat met moderne lasersnijmachines, persen en zetbanken gemaakt wordt, waarbij veel met robots gewerkt wordt.
Voor het laswerk is een aparte hal met 450 lasplaatsen. We zagen het samenstellen van de wielassen en tandwielkasten. Vervolgens kwamen we
langs de lakstraat waarbij veel zwarte delen door een dompelbad gaan.
Plaatwerk in de gele kleur gaat door een poederlakstraat en onderdelen
die niet verhit mogen worden, worden gespoten.
We vervolgden de rondgang langs de assemblagelijn van de combines
waar in stappen de combine wordt opgebouwd. Men werkt hier met
het systeem van ‘Modelmix’ wat betekent dat verschillende modellen
door elkaar gemonteerd worden. Zijdelings worden de subcomponenten als dorstrommel, schudder-zeefcombinatie, motor met hydrauliekpomp gemonteerd en doorgeschoven naar de band. De motor
komt van FPT (Iveco) en de cabine van New Holland Frankrijk. De lijn
heeft een capaciteit van 20 combines per dag. De teller in de hal gaf
213.888 gemonteerde combines. Verder voerde de rondgang nog langs
de fabricage van de hakselaars en de grootpakpersen. Het was een
interessante rondleiding, die we goed konden volgen (met gebruik van
ontvanger met oortelefoon).
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De reis draaide natuurlijk om het beursbezoek.
Het vloeroppervlak van de beurs bedraagt de helft
van ‘Zwolle’, maar dat wil niet zeggen dat Chartres
daardoor minder interessant is. Er zijn veel diorama’s
te zien, zelfbouw van typische Franse machines en
natuurlijk is er het beursmodel te krijgen, dat elk jaar
weer wat bijzonders is.

De oogstmachinefabriek van New Holland
in Zedelgem is de grootste productielocatie van Case New Holland. In al die jaren
zijn er o.a. 213.888 combines van de band
gelopen, naast de hakselaars en persen.
Het is leuk om dan de ontwikkelingen te
zien van een kleine Claeys uit 1952 tot de
enorme capaciteitsmachines van nu.
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Spectaculaire afsluiter van deze L.C.N. reis vormde het bezoek aan de oldtimer collectie van dhr. Geldof in het Belgische Harelbeke. Begin jaren ’90 begon hij te verzamelen
en had al vrij snel de complete Deutz collectie bij elkaar. Later kwamen daar Lanz, Hanomag, John Deere, Vierzon en vele andere merken bij. Voor de liefhebbers zijn vooral
de Amerikaanse ‘prairietrekkers’ van begin vorige eeuw om van te watertanden.

De locatie Zedelgem is de grootste vestiging van CNH. Het complex is
36 ha groot waarvan 18 ha bebouwd. Het aantal werknemers van deze
vestiging ligt rond de 2800. De afdeling ‘Design en Testing’ die hier ook gevestigd is, bleef geheim voor ons. Na een groepsfoto gemaakt te hebben
voor een combine werd de rondleiding afgesloten met een goedverzorgde
warme lunch. Voordat we vertrokken, konden we nog even shoppen voor
modellen, kleding en souvenirs. Na afloop werd als blijk van dank voor het
bedrijfsbezoek door Martien van Driel -reiscoördinator namens de L.C.N.een beursmodel van de L.C.N. aangeboden. Onze gids Frank Boerman
kreeg zo een New Holland tractor en enkele Agritoys aangeboden.

stoomtrekker. We zien hier onder andere de IHC-Titan, Avery, Case, Hart
Parr, Heider en Rumely Oil Pull. Enkele hiervan zijn oliegekoeld. De meeste
tractoren zijn bij hem gerestaureerd. Voor het vernieuwen van het gietwerk
zijn gietmallen aangemaakt. De heer Geldof is gestopt met restaureren. Hij
is nu 81 en mist reeds zijn gepensioneerde monteur. Alleen gerestaureerde
exemplaren worden nu aangekocht. Na traktatie op een Belgisch biertje of
een glaasje fris mochten wij zijn miniaturenverzameling in zijn kantoor zien.
De meeste modellen waren Mercedes personenwagens in 1/18, maar ook
zeldzame John Deere modellen. Na de heer Geldof en zijn vrouw bedankt
te hebben, gingen wij richting Nederland.

Bezoek Geldof Tractoren

Afscheid diner in Hazeldonk

Maandagmiddag vervolgden wij onze tocht naar Harelbeke (België) waar
we een rondleiding kregen van de heer Geldof rond zijn collectie oldtimer
tractoren. De heer Geldof verzamelt al 25 jaar tractoren tot bouwjaar 1965.
Hij is begonnen met het verzamelen van Deutz tractoren, die hij nu vanaf
de watergekoelde MTZ220 -tot op twee na van de luchtgekoelde modellen
uit de 05-serie- compleet heeft. In een mooie hal staat verder een zeer uitgebreide verzameling met daarin onder andere van Lanz een stoomtractor,
stoomlocomobiel, een zeldzame Lanz Feldmotor (met viercilinder benzinemotor), de HL12 Ketting Buldog, HL8 Mops en HP Kniklenker tot aan de
D1506 uit 1950. Uit Hongarije staan een vijftal HSCS gloeikoptractoren, allen
op ijzeren wielen. Ook de gloeikoptractoren uit Italië ontbreken niet. Uit de
USA staat onder andere een hele rij John Deere tractoren. Maar meest bijzondere is het aantal ‘prairie’ tractoren; dit zijn de allereerste Amerikaanse
tractoren met een benzinemotor gebouwd op een onderstel van een

Deze gezellige reis werd afgesloten met een afscheidsdiner in Hazeldonk. We hebben hier heerlijk kunnen eten. We kunnen terugkijken op
een fantastische reis, goede hotels met heerlijke ontbijten. De lange
reis werd leuk onderbroken met meerdere tussenstops. Onze chauffeurs Anne-Marie Meijer en Martien van Driel waren onvermoeibaar.
Hierbij wil ik namens onze hechte groep Anne-Marie en Martien hartelijk danken voor de organisatie van deze geweldige reis.

Bert van Loon

Internet adressen voor verdere informatie:
www.newholland.com
www.geldof-tractors.com
www.agri-coll-association.com
www.trekkerskieken.nl
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