
 
Beste OTV leden, 
 
Het is weer zover, de lente is in aantocht en de bolides kunnen weer uit de winterstalling gehaald  
worden! 
De eerste rit van de OTV staat weer in de startblokken. 
Natuurlijk zijn gastrijders ook weer van harte welkom om deel te nemen. 
 
Deze lenterit is uitgezet door Frits en Maria Spierings uit Rijkevoort. 
Het beloofd weer een hele mooie rit te worden door het prachtige gebied van “het land van Cuijk”! 
 
Inschrijven voor deze rit kan vanaf 10:30 uur op het onderstaande adres: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Café – Zaal - Cafetaria Groentjes 

Kapelstraat 3a, 5447AA Rijkevoort 

Tel: 0485 - 371 201 

 
De parkeergelegenheid bij Groentjes is niet zo groot, 

maar iets verderop is het grote kerkplein, waar alle andere bolides geparkeerd kunnen worden. 

 
Bij Groentjes is er koffie/ thee met vers appelgebak en slagroom. 

Ook kunt u bij terugkomst gebruik maken van de frituur in de zaal. 

 

We hopen op goed weer en een goede opkomst. 

 

https://www.bing.com/local?lid=YN8000x500480165&id=YN8000x500480165&q=Caf%c3%a9+Zaal+Groentjes&name=Caf%c3%a9+Zaal+Groentjes&cp=51.65620803833008%7e5.883590221405029&ppois=51.65620803833008_5.883590221405029_Caf%c3%a9+Zaal+Groentjes
tel:0485371201


 
 
 
 
 
De Pen 
 

Mijn naam is Stefan van der Kampen en woon samen met Lian en onze kinderen, Teun en Noud, in 

Someren-eind en ben werkzaam als monteur/tekenaar bij een fijnmechanische Frees- draaierij. 

Inmiddels ben ik 12 jaar lid van de/het OTV en ben medeorganisator van Koffie, Kletsen en Klassie-

kers. 

De oldtimer hobby is me nagenoeg met de paplepel ingegoten door m'n vader waarmee ik vanaf m'n 

12 jaar verschillende Tractoren en auto's heb gerestaureerd. 

Zelf heb ik Inmiddels enkele auto's onder mijn hoede maar eerlijkheidshalve beleef ik zeker zoveel 

plezier aan m'n tractoren, met name de restauratie. Ik denk dat, dat te maken heeft met het feit dat 

het met tractoren vooral om het mechanische draait en minder om uit omhulsel. 

Op het KK&K evenement kan je vaak mijn Lanz Bulldog zien staan en deze roept, merk ik, toch wel 

vaak enige vragen op. 

Dus een mooie kans om e.e.a. uit te leggen. 

Wat de mensen, die niet in de materie zitten, zien is een tractor met auto trekjes welke met een hoop 

rompslomp gestart moet worden (brander, starten met het stuur). Het rijden is allesbehalve luxe, ong. 

4ton zwaar zonder stuurbekrachtiging en een versnellingsbak waarbij men toch wel enige ervaring 

nodig heeft om alles soepel te laten gaan.  

(De rompslomp van het starten, die we liever een “ritueel’ noemen (met de muis op de “link” klikken, --
>; https://www.facebook.com/klassiekers1/videos/156062404932270 ) 
Eerst maar eens een uiterst beknopte geschiedenis van de Firma Lanz. 

De Firma Lanz was een van de grootste en leidende fabrikanten van Europa, waarbij het hoofddoel bij 

het agrarische lag zoals dorskasten, maaimachines, roomcentrifuses enz, maar ook fietsen en naai-

machines kwamen van deze firma. Eind 19e eeuw was het de grootse fabrikant van stoommachines 

van het vaste land van Europa, met kleine machines voor het dorsen van graan tot 1000pk machines 

die hele fabrieken draaiende hielden. De onderneming was niet vies van innovaties en had als eerste 

bedrijf in Europa een lopende band voor montage werk. 

Met de opkomst van de verbranding motor heeft Lanz een grote trekker ontwikkeld voor o.a. de enor-
me Russische landerijen en deze machines werden in de eerste wereldoorlog veel als artillerie trekker 
is gebruikt (zie https://fb.watch/iegUeDq03B/ ) 
Na de oorlog was Europa dermate veranderd dat voor deze machines geen markt meer was er werd 
een 12 pk tractor ontwikkeld met een bijzonder filosofie: wat er niet op zit, kan niet kapot. Dr. Fritz Hu-
ber (hoofd ontwikkeling bij Lanz) omschreef het als “een tractor kan niet één cilinderig genoeg zijn”. 
Wat deze machine bijzonder maakt is dat de motor volgens het 2-takt gloeikop principe werkt. Dit 
heeft enkele grote voordelen: geen kleppen, geen elektrische ontsteking en de motor loopt op vrijwel 
elke vloeibare brandstof (Diesel, plantaardige olie, afgewerkte olie enz). Door de relatief lage com-
pressie van een gloeikop, is geen gecompliceerde hogedruk brandstof pomp nodig. Hierdoor zijn pro-
blemen van haperende ontstekingen of dieselpompen niet aan de orde en de slechte/wisselende kwa-
liteit brandstof is geen probleem. 

 

https://www.facebook.com/klassiekers1/videos/156062404932270
https://fb.watch/iegUeDq03B/


 
 
De tractor is zo eenvoudig dat er maar één vooruit- niet eens een achteruit versnelling op zit, terug uit 
kan wel maar dan moet de draairichting van de motor worden gekeerd. https://youtu.be/eKTket0sK2I 
 
Deze tractor werd in het begin vooral als zelfrijdende-stationaire motor bedacht, maar gaandeweg 
steeds meer ingezet echte trekker en door de jaren heen ontwikkelde dit tot robuuste, breed inzetbare 
tractor in ongelooflijk veel uitvoeringen. De basis van deze trekkers werden twee typen motor n.l.  De 
10.3 liter gloeikop motor met een vermogen van 35pk bij 540 omw./min.tot 55 pk bij 950 omw./min. En 
een 4.7 liter met 20/25pk bij 850 toeren. Door de combinatie van de grootte cilinderinhoud en het lage 
toerental heeft dit type motor een zeer herkenbaar geluid. https://www.youtube.com/watch?
v=3N9yJmUYi8Q 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Één van de vele uitvoeringen is de Eil-bulldog zoals de mijne. 

De eil-bulldog heeft de 10.3 litermotor en een versnellingsbak met 2 achteruit versnellingen en 6 voor-

uit. Bijzonderheid is dat deze ontwikkeld is voor wegtransport en daarmee is voorzien van een z.g.n. eil

-gang oftewel een hogere snelheid: ruim 30km/h i.p.v. de standaard 20 km/h. Aangezien deze voorna-

melijk op paden en wegen gebruikt werd kreeg de trekker doorlopende spatborden om het regenwater, 

modder en dergelijke (nog veel paarden op de weg!) buiten de cabine te houden, en in het geval van 

mijn trekker is er ook een cabrio kap zodat ook je ook uit de regen/wind kan zitten.  

Hiermee krijgt de trekker veel overeenkomsten met de automobiel van die tijd. 

Dit type tractoren werd ingezet bij circussen/kermissen, bosbouw/hout transport, eigenlijk overal waar 

nu een vrachtwagen voor wordt gebruikt. Het is in moderne tijden moeilijk voor te stellen dat een trac-

tor voor wegtransport zou gebruiken maar de wegen waren niet zoals ze nu zijn en in de 30er en 40er 

jaren reden de vrachtwagens, buiten de sporadische autowegen, nauwelijks harder. 

De firma Lanz heeft halverwege de jaren 50 van de vorige eeuw het, inmiddels al lang achterhaalde, 

gloeikop principe vervangen voor diesel tractoren met nog steeds maar één cilinder. Ondanks goede 

verkoop was dit principe toch snel verouderd en na wat politiek gekonkel werd de firma Lanz overgeno-

men door het Amerikaanse John Deere. 

Bovenstaand is, zoals ik al zei, uiterst beknopt en ik heb vele hoofdstukken over de ontwikkeling van 
de trekkers overgeslagen maar er zijn over de geschiedenis van Lanz zijn vele boeken geschreven en 
ook op het internet is veel te vinden. De meeste eigenaren van deze tractoren zijn graag bereid om 
e.e.a. uit de doeken te doen, dus bij interesse: vragen staat vrij. 

 

https://youtu.be/eKTket0sK2I
https://www.youtube.com/watch?v=3N9yJmUYi8Q
https://www.youtube.com/watch?v=3N9yJmUYi8Q


 
Het is de bedoeling dat komend jaar op Koffie, Kletsen & Klassiekers ik m'n 2e Lanz Bulldog 
uit 1939 (zelfde bouwjaar als de andere) kan laten zien. (Voorbeeld: http://
www.schlepperfreunde-wd.de/galerie/Ausflug2014/Traktormuseum_15.jpg) Deze is een maat 
kleiner dan de Eil-bulldog (niet de miniatuur die er ook soms staat) nl de 4.7 liter in de akker 
uitvoering.  
 
De trekker heeft zijn werkzame leven in het voormalige Oostblok doorgebracht en is daar met 
(letterlijk) betonijzer, ijzerdraad en onderdelen van andere tractoren, lopend gehouden. Na het kapot-
lopen van de versnellingsbak heeft hij jaren aan de drijfriem gestaan met nauwelijks onderhoud en 
was daardoor extreem versleten.  
Dit gaf natuurlijk de nodige technische uitdagingen en vele uren aan mijn draai- freesbank hebben er-
voor gezorgd dat er nu een technisch volledig gereviseerde tractor staat. Optisch laat ik 'm in de oude 
staat, dat heeft ook wel wat vind ik. 
Om mijn persoonlijke verhaal met Lanz af te maken; de eerdergenoemde miniatuur is een gebaseerd 
op een eil-bulldog van een type ouder dan de mijne.  

Hiervoor heb ik een versnellingsbak van een 2CV en een grasmaaiermotor gebruikt. De achterwielen 
komen van een 45 km/u wagentje, de voorwielen van een industrieel karretje. De koplampenzijn oude 
fietslampen. Verder is alles eigenbouw waarbij ik gebruik heb gemaakt van allerlei afvalstukken me-
taal, maar ook een pollepel en stalen neuzen uit werkschoenen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zo...genoeg veren in eigen r**t, ik geef de pen door aan Sjef Meulendijks 

 

http://www.schlepperfreunde-wd.de/galerie/Ausflug2014/Traktormuseum_15.jpg
http://www.schlepperfreunde-wd.de/galerie/Ausflug2014/Traktormuseum_15.jpg


Praatavond van 13 maart 2023 j.l. 

 

De praatavond van 13 maart j.l., werd verzorgd door de sprekers “vader Ard en zoon Arnoud op de 
Weegh”, die een tweedelige lezing hebben gehouden over Het lot van de Slapende Schoonheden” en 
“Schlumpf” de affaire achter de mooiste autocollectie ter wereld. 
 
Zelf ben ik niet aanwezig geweest, maar uit meerdere bronnen heb ik begrepen dat het een zeer inte-

ressante en gezellige avond is geweest. 

De opkomst was gezellig druk en eenieder heeft zich goed vermaakt. 

Hieronder een paar foto’s voor de impressie van de avond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De praatavond van 10 april schuift een week op i.v.m. Pasen, deze zal zijn op 17 april 2023 aan-
vang 20:00 uur. 
Deze avond is er een fotopresentatie van Toon van Cranenbroek over de door hem bezochte automu-
sea in Estland, Letland en Litouwen 



Beste OTV leden, 

Hieronder een bericht van Toon Cranenbroek aangaande het Double Classic event 2023. 

Wij zijn erg blij dat we dit jaar weer als vanouds de volgende editie van Double Classics kunnen  
aankondigen. Corona was een spelbreker in 2020 en 2021. Afgelopen jaar 2022 konden wij door beper-
kingen nog slechts beperkt activiteiten aanbieden, maar het deed goed om toch enigszins te kunnen 
herstarten. Wij deden dat zowel in Mariënburght in Budel, maar betrokken daar toen voor het eerst ook 
zorgcentrum Marishof in Maarheeze bij. 
 
Dit jaar gaan wij op zaterdag 13 mei 2023 vanuit respectievelijk Budel en Maarheeze weer een mooie rit 
verzorgen voor de (hoog)bejaarde bewoners van de beide zorgcentra in de gemeente Cranendonck 
Dit wordt dus de achtste maal dat Double Classics wordt gehouden. In deze brief geven we jullie alvast 
enige informatie. De vraag is om ons te antwoorden of je (weer) bereid bent om hieraan mee te werken. 
 
Voorlopige informatie voor organisatie, deelnemers en helpers: 
Datum en tijd evenement Double Classics: zaterdag 13 mei 2023 van 11.00 – circa 17.00u 
Deze (voorlopige) tijden gelden zowel voor Budel als Maarheeze.  
Programma: v.a. 11.30u  Aankomst en opstellen voertuigen 
          12.00u  Ontvangst chauffeurs en verkeersregelaars/helpers voor de lunch 
          12.30u Briefing met uitleg door organisatie 
   v.a. 13.30u Instappen deelnemers en begeleiders, opstellen voor vertrek 
          14.00u  Vertrek voor toertocht (1e deel) 
          14.55u PAUZE 
          16.10u Vervolg toertocht vanaf pauzeplaats (2e deel) 
     ca 17.00u Terugkomst bij het zorgcentrum 
          17.00u  Terugblik en afsluiting 
 
Beide zorgcentra gaven aan dat zij elk ongeveer 15 ouderen hebben om aan de toertocht deel te  
nemen. Wij hebben dus in totaal ongeveer 30 oldtimers met chauffeur nodig. Ook zijn enkele  
reservevoertuigen nodig. Elke oudere deelnemer wordt begeleid door een zorgmedewerker of familielid. 
Daarnaast zet de organisatie weer een auto-ambulance in, een voertuig voor vervoer van rollators en 
rolstoelen; ook rijden er enkele voertuigen mee met (medisch) begeleidend personeel. 
We rijden de toertocht weer in één colonne. Doordat we vanaf twee zorgcentra rijden, hebben we zeker 
het aantal verkeersregelaars nodig als voorgaande jaren. Immers het eerste en het laatste gedeelte van 
de toertocht zal de colonne even gesplitst rijden. 
 
Dit bericht wordt tegelijkertijd verzonden naar alle betrokkenen, die voorgaande jaren ook meededen. 
Wil s.v.p. in je antwoord aangeven of we ook dit jaar op je medewerking mogen rekenen. 
Voor deelnemende oldtimerchauffeurs is het verzoek om daarbij aan te geven met welke oldtimer je 
komt. Chauffeurs graag alle volgende gegevens doorgeven:  
* Naam/adres/woonplaats, telefoonnummer, emailadres, merk/type, bouwjaar, kenteken, 2- of 4-
deurs. Graag de reacties doorgeven via email van Frits:  fcranenbroek@kpnplanet.nl  
N.B.: we gaan in principe uit van oldtimers van vóór 1970. Geen legervoertuigen, geen vrachtauto’s, ca-
brio’s alleen met gesloten dak. 
Zoals vorige jaren is toegestaan dat de partner van de oldtimerchauffeur meekomt (max 1 persoon) die 
tegen een kleine bijdrage ook aan de lunch kan deelnemen. Wel vooraf opgeven bij aanmelding s.v.p. 
Zodra meer bekend zullen wij jullie daarover nog tijdig en definitief informeren. 
 
Met vriendelijke groet, 
De organisatoren: 
Frits van Cranenbroek 06-53366322 
Simon Brugmans 06-14968448 
Toon van Cranenbroek 06-50996706 
 
Let op! Als u interesse heeft, wacht dan niet te lang met reageren want; Vol is Vol! 

mailto:fcranenbroek@kpnplanet.nl

