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Foto voorpagina:
Merk: Bolinder Munktel
Type: BM 320 Buster
Land van herkomst: Zweden
Motor / type: Perkins/Diesel
Vermogen: 37pk
Bouwjaar: 1959
Oplage: 16000 stuks
Eigenaar: Johan Elenbaas, Achterberg

Colofon
© 2011 Het grebbepraatje is een uitgave van Oldtimerclub “De Grebbetrekkers”
Redactie:Johan van Ginkel
Foto’s en tekst: beschikbaar gesteld door leden van Oldtimerclub “De
Grebbetrekkers”
Uitgeverij: Cunera, Rhenen
Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op
enige wijze zonder voorafgaande toestemming van de redactie van Oldtimerclub
“De Grebbetrekkers” te Achterberg.
Deze uitgave is met de groots mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Noch de
maker, noch uitgever is echter aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en/of
onvolledigheden in deze uitgave.
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Voorwoord
Beste leden,
We staan weer aan het begin van een nieuw seizoen. We hebben een druk
seizoen achter de rug. We kunnen tevreden terug kijken op de laatste
evenementen van de vereniging. De ruilbeurs, de gezellige avond, de
ledenvergadering en de busreis zijn goed verlopen.
Afgelopen januari werden we opgeschrikt door het overlijden van ons mede
bestuurslid, Maas van Ginkel. We zullen zijn inzet, gedrevenheid en
persoonlijkheid binnen de vereniging missen en denken aan hen die hij moest
achterlaten.
Op de activiteitenagenda staan weer tal van evenementen voor het komende
jaar. Kijk er vast naar en geef u vast op waar dat kan. Wij kunnen het niet zonder
jullie inzet en aanwezigheid. Dit geld ook voor het bestuur op zich. Er zijn nog
steeds een paar plaatsen beschikbaar, die we graag bezet zien.
We hopen jullie veel te zien op de komende evenementen, zodat we er met
elkaar weer een mooi ‘Grebbetrekkers’ jaar van kunnen maken.
Groeten,
Cornelis van Os
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Voorzitter: Cornelis van Os
Mahlerpad 13, 3906 ZM Veenendaal
Tel: 0318-501398 / c.van.os@hetnet.nl

P.R + 2e secretaris: Gerrit Drost
Zwijsbergen 45, 3921 DW Elst (Utr.)
Tel: 0318-471199 / gerrit-drost@hotmail.com

Penningmeester + Ledenadmin: Jan Veenbrink
Bosweg 21, 3922 GK Elst (Utr.)
Tel: 0318-478075 / Ledenadministratie@grebbetrekkers.nl

bestuurslid: Pieter treffers
Wilhelminastraat 17, 3901 DA Veenendaal
Tel: 0318-820416 (Na 18:00 uur)

2e Penningmeester: Bram Elenbaas
Cuneraweg 232, 3911 RS Achterberg
Tel: 0317-617855 / rhenen1@hotmail.com

Redactie: Johan van Ginkel. 0611433041 (na 19.00h)
redactie@grebbetrekkers.nl

Websitebeheer: Wim Hofs
Zuidelijke Meentsteeg 25, 3911 TD Achterberg
Tel:0317-616543 / website@grebbetrekkers.nl
Algemeen mail adres: info@grebbetrekkers.nl
Website:
www.grebbetrekkers.nl
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Clubartikelen
Deze zijn te verkrijgen bij de secretaris.
 Stickers: € 0,50 / st.
 Logo’s:€ 3,50 / st.
 Petten met het logo van “De Grebbetrekker”, prijs:€ 10,00 / st.
 Ballonnen met het logo van ‘De Grebbetrekkers”, prijs:€ 0,30 / st
Familieomstandigheden
Langs deze weg willen we alle leden en aanverwanten, die te maken hebben met
ziektes of andere omstandigheden, veel sterkte toewensen voor nu en de
komende tijd.
Redactie grebbbepraatje
Heeft u wat leuks of stukjes over evenementen te melden of foto’s dan kunt u
deze mailen of sturen naar de redactie.
Ledenadministratie
Opgave nieuwe leden, adreswijzigingen en afmeldingen gaarne doorgeven aan
Jan Veenbrink.
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Beste oldtimervrienden,
Zoals jullie misschien al wel gezien hebben, is enkele weken terug de vernieuwde
website van oldtimerclub “De Grebbetrekkers” gelanceerd.
www.grebbetrekkers.nl
Hierbij een opsomming en uitleg van de nieuwigheden per pagina:
•

ALGEMEEN, Nieuwe opzet van alle pagina’s, Nieuwe header slider,
Nieuwe banner slider. Boven- en onderaan is op elke pagina een link
naar onze Facebookpagina.

•

HOME, 3d buttons onderaan de pagina naar belangrijke onderdelen.

•

VERENIGING, Nieuwe buttons van de bestuursfuncties.

•

AGENDA, Nieuwe opzet, evenementen te selecteren in categorieën:
Grebbetrekkers/overige.
Veel meer gegevens beschikbaar per evenement. ( klik op “lees verder”
)

•
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FOTO’S en VIDEO’S, Als eerste staan er buttons naar de betreffende
fotoalbum.
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Makkelijk om meteen naar je favoriete fotoalbum te gaan. Met de
pijltjestoetsen in de album kun je navigeren naar de volgende/vorige
foto of met het kruisje rechtsboven afsluiten.
•

“HET GREBBEPRAATJE”, De Grebbepraatjes zijn mooier uitgelijnd
waardoor het makkelijker leesbaar is. Er staat een linkbutton ( lezen ) op
elk Grebbepraatje om te downloaden.

•

LINKS, op deze pagina is een klein gedeelte van de agenda zichtbaar.

Heeft u vragen of opmerkingen, stuur een bericht naar:
website@grebbetrekkers.nl
Met vriendelijke groet, Bestuur oldtimerclub “De Grebbetrekkers”.
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Grebbetrekkers activiteiten kalender 2018
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Han moet stoppen met het jureren
Op 10 maart krijg ik een mailtje van Han te Ronde uit het St. Antonius ziekenhuis
te Nieuwegein. Hij is daar opgenomen voor een hartoperatie. Nu hij daar aan het
revalideren is, schrijft hij dat dat niet vanzelf gaat. Het revalideren kan wel tot de
zomertijd duren. Daarna zal de vraag gesteld worden: “Wat kan je nog wel en
wat niet”.
Het lijkt hem verstandig om afscheid te nemen van het jureren van de jaarlijkse
ploegwedstrijd van De Grebbetrekkers. En, voegde hij hieraan toe, dat er
waarschijnlijk ook wel een jongere generatie zal zijn die dit met liefde wil
overnemen. In een mail vroeg ik hem nog eens extra of hij er echt een punt
achter ging zetten. Dat bevestigde hij. Hij vroeg mij ook of ik de leden van De
Grebbetrekkers wilde bedanken met onderstaande mail.
“Dank allen voor de plezierige contacten en dank speciaal aan Wout voor het feit
dat ik op de ploegdag zo kon indraaien met het beoordelen. Alles was door
iedereen goed geregeld. Ik hoefde alleen maar te komen en te genieten!”
Dat laatste hebben wij zeker gedaan. Als je zo terug kunt blikken, is dat heel
prachtig.
De eerste keer dat wij samen zijn gaan jureren was op zaterdag 19 september
2009 in Elst. Voor mij en de vereniging jammer dat Han na 9 jaar moet stoppen.
Wij wensen hem een voorspoedig herstel, kracht van Boven en alle goeds toe
voor zichzelf, vrouw en kinderen en verdere familie.
Namens De Grebbetrekkers,
Wout van Schaik
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Ploegdag 14 april 2018; we mogen weer!!
Beste (ploeg) leden,
Op 14 april as is het weer zover, dan hopen we onze jaarlijkse ploegdag weer te
beleven. Ook dit jaar ploegen we in Elst, t.w. aan de “Autoweg” nabij de
begraafplaats “de Larikshof” . De “Autoweg” is een zijweg van de Rijksweg 225, de
verbindingsweg tussen Rhenen en Elst. We hebben hier de beschikking over een
perceel van ca 10 Ha.
Je kunt dus deelnemen met je oldtimer tractor en bijbehorende ploeg. Deze ploeg
kan van het “heen-en weergaande” of “rondgaande” type zijn. Bij de rondgaande
ploegen wordt weer onderscheid gemaakt tussen hefploegen en getrokken
wielploegen. Opgeven kan vanaf heden tot uiterlijk 31 maart. Daarna wordt het
perceel opgedeeld in veldjes en kunnen we geen nieuwe deelnemers meer
inschrijven. De opgave en organisatie is dit jaar weer bij mij. Je kunt je telefonisch
opgeven bij Jan Veenbrink dus, via 0318-478075 (tussen 18:30 en 21:30) Per mail
inschrijven kan natuurlijk ook, mail je inschrijving met alle onderstaande gegevens
door naar penningmeester@grebbetrekkers.nl.
Naam, woonplaats, telefoon nr., merk trekker, type trekker , bouwjaar trekker,
merk ploeg, aantal scharen, type ploeg (rondgaand wiel; rondgaand hef; kantel ;
wentel; handhef) en wedstrijd of recreatief.
We starten de ploegdag om 08:30, tijd voor koffiedrinken en inschrijving. Om 09:00
uur is het “inleidend” praatje. De aanvang wedstrijd is om 09:30. Daarna heeft een
ieder 20 minuten de tijd om de opening voor te maken. Als de jury is geweest mag
er verder geploegd worden, echter iedereen moet om 14:30 uur klaar zijn met zijn
ploegwerk. Niet klaar kost punten!! Hierna kan de jury de laatste beoordelingen
maken. Uiteindelijk hopen we hierdoor om ca 15:30 uur klaar te zijn. Of dat
allemaal zo gaat lukken weten we niet maar we gaan ons best doen en rekenen op
jullie medewerking. We ploegen dit jaar volgens het nieuwe regelement. Het
verschil met het oude regelement is dat er 4 beoordelingspunten bij gekomen zijn,
-9-
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voornamelijk op het rechte voren ploegen. Nu dan is voor ons allen nooit
een probleem dus dat komt helemaal goed. Wout van Schaik zal vooraf aan
de wedstrijd nog even precies uitleggen hoe één en ander in elkaar zit.
Tot slot willen wij jullie er nog een keer op wijzen dat zij, die met de
wedstrijd mee doen, het ploeg- en meetwerk alleen moeten doen. Het nu
eenmaal een regel waar een iedereen zich aan houdt. Wil je samen ploegen,
dat kan ook maar schrijf je dan in voor het recreatieve ploegen.
(er zal een cultivator zijn voor wie zijn trekker wil laten werken maar geen
gelegenheid heeft om te ploegen. Heb je zelf een cultivator of iets dergelijks
om de grond te bewerken en wil je hier mee aan de slag, overleg even met
Jan Veenbrink)
Een ieder alvast van harte welkom, ook belangstelling van bezoekers vinden
we altijd leuk.
Met vriendelijke groet,
Jan Veenbrink
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Uit onze brievenbus
Ledenvergadering 23 januari 2018
Afgelopen januari was het weer zover, we mochten een avondje uit naar
Achterberg, ledenvergadering. Wat zou er nu weer voor nieuws zijn.
We worden welkom geheten met koffie en cake en gaan zitten om alles over ons
heen te laten komen.
We staan stil bij de leden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen en nieuwe
leden worden welkom geheten.
De evenementen voor het komende jaar worden besproken en we verheugen
ons al weer op mooie ritjes, ploegen en natuurlijk een heerlijk etentje die ons
tegen het einde van het jaar beloofd word. Weg goede voornemens om dit jaar
af te vallen!
Verder zijn er nog plaatsen vrij gekomen in het bestuur en is de redactie van dit
blaadje veranderd. Er zijn nog plaatsen beschikbaar in het bestuur dus wie
interesse heeft…………….. Een gehoord excuus was, ‘ik heb een vrouw getrouwd’.
Misschien de vrouw ook lid worden en samen in het bestuur? Ik zal het zelf thuis
maar niet voorstellen want ik denk dat de meningen daarover verschillen zullen.
Na de pauze die we met een hapje en drankje doorbrengen, begint de grote
verloting. Er worden weer een hoop spullen aan een nieuwe eigenaar gekoppeld
en de penningmeester kan tevreden zijn, hoop ik.
We hebben weer veel mensen gezien en gesproken en leven al weer helemaal
naar het volgende evenement toe. De busreis.
Groet, Johan van Ginkel
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Busreis
We zijn om zeven uur vertrokken uit Achterberg. De bus was vol. We hadden een
gezellige dag. De eerste museum waar we naartoe gingen was het Molenaars
oude tractoren. Daar stond een verzameling Mc Cormick tractoren-machines
opgesteld. Dat was in Berkel Roderijs. De tweede was een Holdermuseum van
familie Terboer. Daar stonden machines die klaar waren en een kas met sloop en
onderdelen waar hij tractoren van bouwden. Dat was in het plaatsje Mookhoek.
Daarna gingen we eten in de koningshoeve waar we eerst een kom soep kregen
en daarna een lopend buffet. Daar zat ook een akkerbouwbedrijf bij. Toen we
uitgegeten waren gingen we naar Kruisland waar we John Deere museum
hebben bezocht. Daar stonden allemaal gerestaureerde trekkers die klaar waren
en nog 2 tractoren in opbouw en waar we een rondleiding kregen.
Tot volgend jaar allemaal en bedankt voor de fijne dag.
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Dag uit 10 februari 2018
‘s Morgen al vroeg uit de veren en snel in de kleren.
Om kwart voor 6 beginnen en hop een broodje naar binnen.
Even na zessen de auto gestart en gaan we samen op pad.
Met z’n vieren naar Achterberg en wachten op de bus.
een dagje uitgaan is toch wel een beetje een vroege klus.
Op naar Berkel en Rodenrijs naar het museum.
Daar werd het wat rood voor de ogen toen we naar binnen bogen.

Mc Cormick mannen kwamen hier goed aan hun trekken
- 13 -
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De Internationals stonden hier mooi op diverse plekken.
Op naar het volgende adres die ons zou verwachten,

In Mookhoek staan de Holders op ons te wachten.
Veel mooi helemaal opgeknapt spul, wat een pracht
Sommigen waar je moest beginnen bij nul.
Een schuur vol Holders zoveel stonden er daar,
En in de kassen stonden er ook meer dan een paar.
Onderdelen en slooptrekkers te kust en te keur
Als je wat zoekt ben je daar aan de juiste deur.
Tussen de middag ja dat moeten we niet vergeten
- 14 -
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Konden we in Klaaswaal aanschuiven om te eten.
De Koningshof had zijn mensen volop paraat,
En de maaltijd maakten we met z’n allen soldaat.
Vervolgens de bus weer in naar het volgende adres,
En daar kregen we een geel groene uitgebreide les.
Een hele verzameling John Deere staat daar te kijk,
En verstand hebben ze er wel van zoals wel blijkt.
De rondleiding was echt wel de mooie waard
En zo zet je zo’n merk nog eens goed op de kaart.
Ook hier vandaan moesten we weer verder trekken
Richting huis moesten we toch weer gaan
En kwamen we in Achterberg ruim voor zevenen weer aan.
En mooie dag was ons weer aangeboden door de club,
Zo kan je zaterdag toch echt niet meer stuk!
Dank voor de organisatie van deze mooie dag,
Als het lukt gaan we de volgende keer weer mee als het mag.
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Busreis
Rond 6.45 uur stonden we op de bus te wachten bij het dorpshuis in Achterberg.
Hij was mooi op tijd zoals altijd de bus van Besseling met als chauffeur Bachir
Faouzi.
De bus was helemaal vol met 60 hobbyboeren.
Er waren er nog 4 personen die met de auto achter aan kwamen.
In de bus kregen we koffie met lekkere koek van de dochter van Brand van
Roekel want die was jarig.
Willy bedankt het was lekker.
Als eerste gingen we naar Museumhoeve Molenaar,Noordeindseweg 344 in
Berkel en Rodenrijs.
Hier stonden ongeveer 85 trekkers in 5 schuren.
De merken waren Cormick en International.
Tot 1940 waren ze grijs van kleur.
na 1940 werden ze rood omdat het drukker op de weg werd zodat ze beter op
zouden vallen.
De grootste trekker die er stond was een inter3588 uit 1979.
Deze had 4 wiel aandrijving met knikbesturing.
Daarna gingen we naar Stichting Behoud Historisch Materieel in Mookhoek bij
familie de Boer.
Hier hadden ze alleen maar Holders.
Dit waren bijna allemaal tuinbouwtrekkers.
Ook hadden ze een kas vol staan met onderdelen.
Toen we kwamen stond de koffie en cake al klaar.
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Hierna gingen we naar de Koningshof in Klaaswaal om te eten.
Dit was op de boven verdieping maar er was gelukkig een lift zodat Henk van
Ginkel met zijn rollator ook makkelijk boven kon komen.
Hier kregen we eerst soep met brood.
Daarna was er een buffet met diverse salades, verse friet en diverse
vleessoorten.
Tot slot kregen we lekker ijs aangeboden door de Koningshof.
Hierna gingen we naar het John Deere museum in Kruisland.
Hier ook eerst koffie met koek.
Daarna kregen we een rondleiding met uitleg door de eigenaar.
Er stonden ongeveer 70 John Deere van af 1930.
Ook waren er veel op ijzeren wielen.
De zwaarste was een John Deere 7020 met knikbesturing en dubbel lucht 4 wiel
aandrijving.
Ook stond er een combinetje van 1971.
Hierna gingen we voldaan naar huis waar we rond 18.30 uur in 8erberg
aankwamen.
Degenen die hier aan hebben meegewerkt met de voorbereiding hartelijk
bedankt.
Het was het geld meer dan waard.
Tot de volgende busreis.
Groeten de videoloog
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Hallo leden,
Hierbij een nieuwtje over een feestje.
12 april hoop ik te gaan trouwen met Eline!
Via deze weg worden jullie van harte uitgenodigd om dit met ons te vieren.
Van 15:00-16:30 uur is er receptie voor leden van de oldtimerclub de
Grebbetrekkers bij de Oude Duikenburg, Voorstraat 30 te Echteld.
We hopen tot dan.
Echt’n keruls kum’n op de trekker!
Groeten Gerrit Drost
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Oldtimer Festival Neder-Betuwe 2018.

Op zaterdag 21 april 2018 organiseren wij alweer voor de 5e keer het Oldtimer Festival
Neder-Betuwe. En omdat het de 5e keer is hopen wij er een bijzonder jaar van te maken.
Met ook dit jaar, een grote opkomst van voertuigen, een mooi horecaplein, een leuke
kinderhoek en markt.
Afgelopen jaar hebben wij het Festival gehouden op de Edisonring in Dodewaard en
hebben schitterend weer gehad, maar de locatie vonden wij niet helemaal super.
Daarom gaan we weer terug naar ons oude stekje aan de Vlasman in Dodewaard.
Dit is een mooi groot grasveld met ook een stuk verhard gedeelte.
Wat dit jaar ook een beetje anders is dan u van ons gewend bent is dat de deelnemende
voertuigen zich moeten inschrijven.
U kunt uw inschrijfformulier aanvragen via betuwscheoldtimerclub@gmail.com of
downloaden op onze website www.betuwscheoldtimerclub.nl
Alle voertuigen zijn van harte welkom! En ook zonder voertuig bent u natuurlijk van
harte welkom om een kijkje te komen nemen bij al het moois wat er op het Festival te
vinden is.
Ook voor het huren van een marktkraam kunt u bij ons terecht. Alle kramen staan op een
hoek.
Wilt u 1 marktkraam dan betaald u hiervoor € 30,Heeft u er liever 2 dan betaald u € 50,-
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Mocht u graag een grondplaats willen? Deze kost € 25,- en dan is 4 meter grond voor u.
Meer meters nodig? Dan is de prijs in overleg.
Opgeven bij Denise en Ilona via betuwscheoldtimerclub@gmail.com
Dus niet opgeven bij de Grebbetrekkers, dit is op eigen gelegenheid!
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Beste leden van De Grebbetrekkers,
Over een aantal weken is het weer zover, Koningsdag 2018. Een grote groep
vrijwilligers hebben de koppen bij elkaar gestoken om er gezamenlijk weer
een ouderwets gezellige dag van te maken. En wij kunnen u alvast
verklappen, Achterberg heeft dit jaar grootser uitgepakt dan ooit. Met als
thema “Achterberg als vanouds” wordt er hard gewerkt aan een heel mooi
en uitgebreid programma.
Een belangrijk onderdeel van Achterberg zijn uiteraard jullie “De
Grebbetrekkers”. Zonder jullie is Koningsdag voor Achterberg niet
compleet.
Via deze weg willen wij (Oranjecomité Achterberg) jullie dan ook vragen of
jullie bereid zijn met een mooi aantal deel te nemen aan de optocht en daar
aansluitend bij het welbekende onderdeel, ringsteken. De start van de
optocht zal omstreeks 11.30 uur zijn (11.00 uur opstellen) en vanaf +/- 14.00
uur zal er gestart worden met het ringsteken. Uiteraard kun je ook aan één
van de twee onderdelen deelnemen.
Wij van het Oranjecomité zullen jullie als eregasten verwelkomen en bieden
jullie na afloop van de optocht, een heerlijke lunch aan met daarbij
behorende versnaperingen. Na afloop van het ringsteken zullen er ook
munten voor jullie beschikbaar zijn om de eerste dorst te lessen.
Opgeven kun je doen door je aan te melden bij Cornelis van Os.
Wij hopen jullie tijdens deze bijzondere dag te mogen verwelkomen.
Het Oranjecomité Achterberg.
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Terug in de tijd
We gaan terug naar 1 juli 1976. De firma Brinkmann en Niemeijer heeft dat jaar
een miljoenenorder gekregen. De Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders heeft dat
jaar besloten om 24 stuks MF 1200 trekkers aan te schaffen. En op 1 juli worden
de eerste 16 afgeleverd, zie foto. De overige acht machines zijn later in dat jaar
gevolgd.

Deze order is een vervolg op de zes stuks in 1974 en de 38 stuks in 1975, zodat
er in totaal 68 van deze MF trekkers in gebruik zijn bij de Rijksdienst voor
IJsselmeerpolders. Het op één na grootste leverbare model op dat moment.
Niet alleen op het gebied van trekkers werkt men op het staatsbedrijf met groot
materieel. Ook de graanoogstmachines worden steeds groter. Zo werden er van
het type MF 760, toen de grootste maaidorser ter wereld, in die jaren 31 stuks
gekocht en ingezet.
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Oldtimerfestival

Op zaterdag 16 juni 2018 is er in Veenendaal een oldtimerfestival met een
tour tocht en een show. (markt, eten en drinken, kinderactiviteiten)
Wij van de Grebbetrekkers zijn gevraagd om mee te werken, om daar met
een grote opkomst van tractors te komen. Wij doen ‘s morgen een kleine
tour tocht. ‘s Middags is er in het Stadspark te Veenendaal een festival dan
is de bedoeling dat wij voor de kinderen een kinderrijbewijs doen, en is er
voor alle overige deelnemers een behendigheid activiteit.
Je hoeft geen lid te zijn van onze oldtimerclub de Grebbetrekkers of van
een andere club het is voor iedereen.
Je kunt op de website www.oldtimerveenendaal.nl voor meer informatie
over deze dag terecht en eventueel kun je je op die site ook opgeven.
Ook kun je je opgeven via Pieter Treffers (06-12285089) of Bram
Elenbaars (0317-617855) na 18.00 uur, of via de site
www.grebbetrekkers.nl
We hope jullie allemaal te zien, dat dit een mooi evenement mag worden.
Groet, Bram Elenbaars en Pieter Treffers.
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Van de redactie
Degenen die op de ledenvergadering geweest zijn zullen het wellicht
gehoord hebben. De redactie van ons clubblad is veranderd. De familie
Schimmel heeft besloten om er na een aantal jaren flinke inzet, mee te
stoppen. En eigenlijk is het boekje te mooi om dat te laten schieten.
Vandaar dat vanaf dit boekje een ander zijn energie in het Grebbepraatje
kwijt mag.
Het was niet helemaal vreemd voor me qua teksten, door af en toe in de
pen te klimmen en hier en daar een kop koffie te gaan drinken, heb ik
mijn steentje bij mogen dragen. Maar ik kan het niet alleen. Het is een
clubblad voor de hele vereniging. Dus ik vraag bij deze aan jullie allemaal,
heb je een foto, een stukje tekst, een oude foto met bijbehorende tekst of
wat dan ook, mail het naar me zodat het ook het Grebbepraatje van ons
allemaal blijft.
Wat de uitstraling betreft zal er waarschijnlijk niet veel veranderen. De
familie Schimmel heeft er een mooi concept van gemaakt de afgelopen
jaren, en daar borduren wij gewoon weer op verder. Iets wat mooi is en
goed moet je niet te veel willen veranderen.
Ik hoop op een bijgedragen steen, groot of klein van veel leden, zodat we
de komende jaren met z’n allen nog een leuk Grebbepraatje door de
brievenbus kunnen zien glijden.

Groeten, Johan van Ginkel
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Grebberit
7 Juli hopen we de jaarlijkse grebberit weer te gaan rijden. Hoe en wat is
nog niet helemaal bekend, dat zal in het volgende boekje verder te lezen
zijn.
Opgeven kan al wel bij Gerrit Drost 0633801130 of bij Rijk van Ginkel
0654920673.
We hopen op een mooie rit en een lange tocht van deelnemers.
We hopen op een mooie rit en

Grebberit 2010
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Uit de oude doos…….
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Vanuit het bestuur
Tijdens de afgelopen bestuursvergaderingen zijn er een aantal dingen
besproken die we alvast met jullie willen delen.
Er word in het bestuur nagedacht over een app groep of iets in die vorm
om last minute een ritje bijvoorbeeld ´s avonds o.i.d. te kunnen
organiseren. Dit zal een besloten groep zijn die we met een kort berichtje
willen uitnodigen. Dit zou via Whats app of per SMS kunnen. Hoe we het
precies gaan vorm geven weten we nog niet maar dat zal t.z.t. duidlijk
worden. Wat kunnen wij als leden er al aan doen:
Zorg dat de ledenadministratie zoveel mogelijk gegevens van je heeft, dus
naast je naam en adres ook een kloppend mailadres en mobiel nummer.
Dan kunnen we dit er allemaal in meenemen en kunnen we dit zo volledig
mogelijk vorm geven.
Verder zijn we als bestuur nog niet compleet en zoeken we nog
versterking om het reilen en zeilen van de vereniging in goede banen te
leiden.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur.
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Activiteiten 16 km club agenda 2018
16 km club
7
april
21
april
9
juni
4
augustus
1
september
6
Oktober
21
november
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wedstrijd ploegen
toertocht
grasmaaien onder voorbehoud zie de web-site
oogstfeest en ruilbeurs
toertocht
hobbyploegen onder voorbehoud zie de web-site
ledenvergadering
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Op de koffie bij Bram Elenbaas
Het is al lang besproken, binnenkort kom ik bij je op de koffie. Maar dan na
weken is het eindelijk ervan gekomen. Op een koude avond, de auto gestart en
op naar de Cuneraweg. Wie Bram Elenbaas zegt, zegt waarschijnlijk automatisch
Deutz. Bram is bij de meeste leden wel bekend denk ik als op en top Deutz man.
Maar ja, hoe zit dat eigenlijk allemaal? Nou dat is me met een bak koffie wel
aardig duidelijk geworden denk ik.

Bram is geboren en getogen aan de Cuneraweg. Op een boerderij met een aantal
koeien. Hielp mee met het werk en is toen hij van school af kwam erbij gaan
werken bij de lokale loonwerker Jan Rauw. Hier deed hij veel trekkerwerk,
ploegen, kilveren, noem maar op. Half Achterberg heeft hij in die tijd voor z’n
gevoel glad geschoven. De fotoboeken komen op tafel en we zien veel plaatjes
uit die tijd langs komen.
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De mooie verhalen van die tijd ook. Zo ook het verhaal van de eerste Fendt bij
Rauw. Er werd mais gehakseld met een Deutz met een 4 rij Kemper hakselaar in
de hef, dus achteruit rijden. Het jaar erop werd er bij de dealer in Achterveld een
Fendt gekocht. Daar moest die herfst mee gehakseld worden. Maar de Fendt
beurde de hakselaar niet. In de auto gesprongen naar Achterveld, want daar
stond de Deutz nog die ingerolen was, en die weer snel mee naar Achterberg om
de mais weg te werken.
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Verder zien we nog veel foto’s van onder andere inkuilen. Thuis werd het
inkuilen ook zelf gedaan. Met behulp van 2 andere boeren. Met z’n drieen
samen kuilden ze met en bij elkaar in. Dat was een mooie tijd. Deutz op de kuil,
of een Volvo BM met een enkelassige opraapwagen. Plaatjes die we
tegenwoordig niet snel meer in werkelijkheid zullen zien. Of de foto’s van de
PJGU trekkertrek in Achterberg. Veel foto’s van eind jaren tachtig. Elke boer uit
de buurt die een trekker had deed er aan mee. Prachtig om te zien.
En toen kwam het moment dat Bram helemaal thuis zou gaan boeren. De schuur
wat uitgebreid, een aantal koeien erbij. Maar dagelijks de koeien melken met
alles wat erbij hoort was niet geschikt voor de gezondheid van Bram. En zo
moest de knoop doorgehakt worden om te stoppen met de boerderij. De
machines op de boerderij werden ingerolen voor een trekker met een dumper
en zo is Bram ruim 17 jaar geleden voor zichzelf begonnen in het grondwerk.
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En zo doet Bram tegenwoordig zijn werk met trekker en kraan, en ja de jongste
trekker is ook Deutz. Op mijn vraag waarom nu Deutz? Ja gewoon omdat pa in
1959 het paard inruilde voor een Deutz trekker. En zo is de liefde voor Deutz
geboren. En dat zien we nog steeds, ook als we een rondje buiten gaan kijken. In
de schuren verspreid over het erf staan her en der ook nog een aantal Deutz
trekkers. De jongste voor het huidige werk, bij de overige machines voor het
dagelijkse werk, de kranen en kippers. En verder nog een nette Deutz waar de
toertochten mee gereden worden. En verder nog een aantal op te knappen
trekkers. Want dat doet Bram ook tussen het gewone werk door. Zo nu en dan
een trekker kopen en deze als het nodig is wat opknappen en doorverkopen. En
dat kun je meestal wel zien als je langs komt. Er staat meestal wel wat te koop
aan de weg.
Na de werkvoorraad die Bram nog heb staan bekeken te hebben, wordt het tijd
om naar huis te gaan en alle opgedane indrukken te gaan verwerken.
Bram nogmaals bedankt voor de koffie, je tijd, foto’s en verhalen.
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Reglement van Oldtimerclub “De Grebbetrekkers” te Achterberg
De contributie bedraagt €20,- per jaar, éénmaal per jaar wordt het automatisch
van uw rekening afgeschreven. Degene die nog geen machtiging heeft verleend
moe het bedrag voor 1 maart overmaken op bankrekeningnummer;
NL94RABO03670.87588 t.n.v. De Grebbetrekkers te Achterberg. Vermeld tevens
uw naam en lidnummer. Als de contributie niet voor 1 maart is overgemaakt wordt
u automatisch uitgeschreven.
Voor nieuwe leden of opnieuw inschrijven geldt; €20,- contributie + €5,inschrijfgeld welk geïnd zal worden middels een machtiging. Opzeggen van het
lidmaatschap moet schriftelijk en minimaal 4 weken voor het einde van een jaar
geschieden.
Voor en tijdens de activiteiten van “De Grebbetrekkers” geen overmatig gebruik
van alcohol. Tijdens de activiteiten van “De Grebbetrekker” moeten de
aanwijzingen van het bestuur opgevolgd worden. Als door een deelnemer,
gedurende het evenement een gevaarlijke ontstaat is het bestuur bevoegd
hem/haar van deelname uit te sluiten.
De trekker dient verzekerd te zijn tijdens de evenementen van “De
Grebbetrekkers”, anders geen deelname. Een ieder rijdt voor eigen risico. De
chauffeur dient minimaal 16 jaar oud, en in het bezit van een geldig
(trekker)rijbewijs te zijn.
Tijdens de activiteiten van “De Grebbetrekkers” moeten de deelnemers zorgen
voor opvang voor olie en diesel lekkage.
Voor de uitstraling van de club wordt van de leden enigszins verwacht dat tijdens
de evenementen iedereen in ouderwetse “boerenstijl” gekleed is.
Bloemstukken zijn niet verplicht, maar het is wel een mooier geheel als iedereen
die tijdens de evenementen van “De Grebbetrekkers” een bloemstuk op zijn
trekker heeft.
De trekker dient van voor 1975 te zijn, anders is het geen oldtimer meer.
Passagiers mogen alleen op een deugdelijke en veilige zitting mee vervoerd
worden! Wees u zich bewust van uw verantwoordelijkheid.
Voor deelname aan een evenement kunt u zich voor de uiterste inschrijfdatum
opgeven, na deze datum kan mogelijk uw inschrijving worden gehonoreerd.
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