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Foto voorpagina: 

Merk: Deutz 
Type: F2L612 
Motor: 2 cyl. diesel 
Aantal pk: 18
Cyl. Inhoud: 1526cc
Bouwjaar: 1959
Herkomst: Duitsland 
Eigenaar: Jan van Harn, 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”

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 clubleden, 

Dit is al weer het laatste boekje van dit jaar. We mogen terug kijken op een mooi 
jaar met weer een leuk aantal mooie evenementen. 

De ruilbeurs in novemeber is achter de rug, de weersomstandigheden waren niet 
slecht voor de handel en we hopen dat er weer veel goederen van eigenaar 
verwisseld zijn. 
Verder hebben we de gezellige avond gehad bij het wereldpaleis in Wageningen. 
We hadden een grote en gezellige groep van eters en we hopen dat het iedereen 
goed heeft mogen smaken. 

We wensen iedereen goede feestdagen toe en een goede jaarwisseling. En we 
hopen op een mooi en gezond 2019. Een bijzonder jaar voor ons als club. Het 
jaar dat we ons 25 jarig jubileum hopen te vieren. Meer hierover verder in dit 
boekje. 

Namens het bestuur, 
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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
Waalbandijk 43a, 6669 MB  Dodewaard
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 

2e Voorzitter: Teus Bunt 
Broekdijk 39, 4041 CT  Kesteren 
Tel: 0488-482973 / 06-49700594 / info@driesprongkesteren.nl 

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. 

App-beheer 
Aanmelden of wijzigen mobiel telefoonnummer voor deelname aan 
Grebbetrekkers Whats-app groep, graag doorgeven aan Jan Veenbrink 
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Ledenvergadering 

Geachte leden, 

Bij deze willen we jullie allemaal uitnodigen voor de ledenvergadering. Deze zal 
gehouden worden in het dorpshuis van Achterberg. Dit zal zijn op dinsdagavond 
22 januari 2019. Aanvang vergadering 20.00 uur. 

Zoals gebruikelijk willen we ook weer een verloting doen, dus wie bruikbare 
spullen voor de verloting heeft kan deze ook weer meenemen. 

Mvg Het bestuur 

najaarsvergadering oktober jl 
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wk 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 14 15 16 17 18
zo 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28
ma 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29
di 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30
wo 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24
do 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25
vr 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26
za 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27

wk 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27 27 28 29 30 31 31 32 33 34 35
zo 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25
ma 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26
di 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27
wo 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28
do 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29
vr 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30
za 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31

wk 36 37 38 39 40 40 41 42 43 44 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1
zo 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
ma 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
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Oldtimer fest. V'daal (bram/pieter)

26-dec
1 ste kerstdag
2 de kerstdag

9-jun
10-jun

1 ste pinksterdag
2 de pinksterdag

25-dec

hemelvaartsdag30-mei

27-apr koningsdag

1-jan
21-apr
22-apr

nieuwjaarsdag
1 ste paasdag
2 de paasdag

augustus

Grebbetrekkers activiteiten kalender 2019

februarijanuari

mei

maart

julijuni

9 febr
Bestuursvergadering

busreis                    (Cornelis)

november

22 jun
1 jun

ploegdag                   (gerrit) 6 april
Opbouwen jubileum   (bestuur)31-mei

22 nov gezellige avond            ( Jan )25 jaar jubileum              (bestuur)

september oktober december

ruilbeurs                   (Cornelis/bram)9 nov
6 sept

Terdege fair            (teus)31jul/3aug
Ledenvergadering  

trekkertrek                ( bestuur )
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Busreis 

Beste leden en oldtimerliefhebbers, 

Op zaterdag 9 februari willen we proberen om weer een bus vol 
enthousiaste liefhebbers van oude metalen bij elkaar te krijgen. Jullie 
snappen het al, de jaarlijkse busreis staat dan gepland. 
Waar we heen gaan is nog niet helemaal bekend. Er word al druk 
nagedacht en gepland over deze reis. Het lijkt erop dat we in het 
oosten van het land de grens over willen steken. We zullen ons maar 
gewoon laten verrassen.  

Vraag alvast vrij op het werk, of bij de vrouw of vraag ze gewoon mee 
uit en geef jullie op. We hopen op een grote en gezellig gevulde bus. 

Het is de bedoeling om ´s morgens rond 7.15 in Achterberg te 
vertrekken. De kosten van deze dag zijn momenteel nog niet bekend, 
we hopen jullie daar op de ledenvergadering verder over te kunnen 
informeren. 

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur. 
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Uit de oude doos 
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Jubileum ´de Grebbetrekkers´ 

Beste leden, 

Het jubileum van de club komt al snel dichterbij. Er wordt al druk vergaderd 
door het bestuur aangevuld met een werkgroep die het programma van deze 
dag kleur willen gaan geven. Het concrete programma is nog niet zover maar 
een tipje van de sluier die over alle ideen hangt kunnen we al wel oplichten. 

  jubileumvergadering 

Zoals het er nu naar uitziet wordt er gewerkt aan een gezamenlijk ontbijt om 
daarna onze stalen rossen te beklimmen voor een rit door de Achterbergse 
omgeving in hopelijk de eerste zonnestralen. Er wordt gewerkt aan een rit 
voor de trekkers en waarschijnlijk ook voor brommers, auto´s en vrachtauto´s. 

Wanneer de ritten gereden zullen zijn willen we proberen een officiele 
opening te laten plaatsvinden om daarna een mooi programma af te werken 
met veel behendigheid en oude ambachten.      
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jubileumimpressie (2014) 

Om deze dag soepel te laten verlopen zijn we ook afhankelijk van jullie. 
Uiteraard door jullie aanwezigheid, de presentatie van jullie tractoren, 
machines of wat dan ook, deelname aan de behendigheid en niet te vergeten 
een bijdrage als vrijwilliger. Vooraf met opbouwen en tijdens de dag zelf ook 
om alles in goede banen te leiden en niet te vergeten na afloop om alles 
opgeruimd achter te kunnen laten. 

Wil je je aanmelden als vrijwilliger of heb je nog leuke ideen voor deze dag? 
Laat het even weten aan de voorzitter. 

In het volgende boekje hopen we meer te kunnen meedelen over deze dag. 

Mvg, 

het bestuur 
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Uit onze brievenbus 

najaarsvergadering 16 oktober 

Deze keer hadden we de najaarsvergadering aan de andere zijde van de grote 
rivier, vanaf de zandzijde gezien dan. En wel bij Dierenspeciaalzaak de 
Driesprong.  
Daar aangekomen werden we welkom geheten met koffie en cake. De ruimte 
was al lekker gevuld met leden, dus snel aanschuiven maar en luisteren naar het 
wel en wee van de vereniging. 
Het was allemaal nog wel te overzien, de evenementen waren goed verlopen en 
voordat het jaar om is kunnen we onze buik nog dik eten bij het afsluitende 
evenement van het jaar, de gezellige avond. 
Het enige wat het bestuur niet lekker zit zijn de lege plaatsen aan de 
bestuurstafel. Gelukkig is er versterking gekomen want Teus Bunt komt het 
bestuur versterken. En nu maar hopen dat het spreekwoord van die schapen en 
de dam ook hier uitkomt. 

Tijdens de pauze worden onze gegevens verzameld voor een heuse appgroep. 
Jaja we gaan met de tijd mee. Na wat uitgeprobeer kunnen nu veel leden per 
app bereikt worden voor bijvoorbeeld een last minute ritje.  
En zo is deze vergadering ook weer bijna voorbij, maar niet voordat we de 
verzameling van Teus bekeken hebben. Auto´s, trekkers, radio´s noem maar op. 
Een paar foto´s geven een indruk van een mooie verzameling.
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Nieuw in het bestuur 

Hallo clubleden, 

Als nieuw bestuurslid is mij gevraagd om mezelf aan jullie voor te stellen. 

Ik ben Teus Bunt, geboren op 18 juli 1962 in Dodewaard. 

Mijn ouders hadden een boerderij, dus ik ben opgegroeid tussen de 
dieren en tractoren. 

Na de Middelbare Landbouwschool heb ik een opleiding gevolgd op het 
Groenhorstcollege in Barneveld. 

Inmiddels ben ik 31 jaar getrouwd met Erna Bunt-Zaaijer en hebben we 
samen 4 kinderen. Onze kinderen, 3 jongens en een meisje, zijn inmiddels 
ook getrouwd. We mogen ook al 3 kleinkinderen hebben, waar we erg 
van genieten! 

Mijn werk is in Kesteren, waar ik met mijn vrouw en zoon Stefan een 
dierenspeciaalzaak run.  
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Toen ik 16 jaar was kocht ik de eerste tractor, een Fendt Dieselross. 
Inmiddels  staan er diverse tractoren en oldtimer auto’s en bromfietsen in 
de schuur. De “oldtimer-hobby” is aardig uit de hand gelopen. Een hele 
verzameling oude spullen heb ik tentoongesteld. Op de vergadering heeft 
u al het één en ander kunnen bekijken. Hier ben ik graag mee bezig en
ben dan ook vaak op rommelmarkten te vinden om de verzameling weer
uit te kunnen breiden.

In Kesteren ben ik jaren actief geweest bij de oldtimerclub, maar die is 
helaas opgeheven. De komende periode hoop ik me, met plezier, in te 
zetten voor de “Grebbetrekkers”.  

We hopen op een goede samenwerking, want een club als deze moet wel 
gedragen worden door de leden en niet alleen door de bestuursleden. 

Tot ziens op de volgende vergadering of het volgende evenement! 

Teus Bunt 
Broekdijk 39 
4041 CT Kesteren 
0488-482973 
06-49700594
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Mijn werk is in Kesteren, waar ik met mijn vrouw en zoon Stefan een 
dierenspeciaalzaak run.  
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Toen ik 16 jaar was kocht ik de eerste tractor, een Fendt Dieselross. 
Inmiddels  staan er diverse tractoren en oldtimer auto’s en bromfietsen in 
de schuur. De “oldtimer-hobby” is aardig uit de hand gelopen. Een hele 
verzameling oude spullen heb ik tentoongesteld. Op de vergadering heeft 
u al het één en ander kunnen bekijken. Hier ben ik graag mee bezig en
ben dan ook vaak op rommelmarkten te vinden om de verzameling weer
uit te kunnen breiden.

In Kesteren ben ik jaren actief geweest bij de oldtimerclub, maar die is 
helaas opgeheven. De komende periode hoop ik me, met plezier, in te 
zetten voor de “Grebbetrekkers”.  

We hopen op een goede samenwerking, want een club als deze moet wel 
gedragen worden door de leden en niet alleen door de bestuursleden. 

Tot ziens op de volgende vergadering of het volgende evenement! 

Teus Bunt 
Broekdijk 39 
4041 CT Kesteren 
0488-482973 
06-49700594
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Ruilbeurs 10 november 

Een stukje schrijven van de ruibeurs vragen ze dan. Valt niet mee als je liever 
praat dan schrijft. Met wat hulp proberen we er wat van te maken. 
Voordat ik ging werd me al gevraagd wat foto´s te maken want de fotograaf 
meende dat hij zelf te druk was om te gaan. 
Een speciaal doel was er niet helemaal, wel hoop ik nog een keer tegen een setje 
mooie spatborden aan te lopen voor mijn Forson Super Dexta. Verder ben ik al 
jaren op zoek naar de 100.000, maar dat is ook deze keer weer niet gelukt. 
Ik was redelijk op tijd er waren nog een aantal gaten want niet alle standhouders 
waren op komen dagen. Het was nog rustig dus. Zoals ik begrepen heb is het 
later wel wat drukker geworden. 
Verder was het mooi droog weer, lekker warm rondom de vuurton en de 
catering was ook  goed geregeld. 

Tot een volgend evenement. 
Bert van Ginkel       
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Gezellige avond 23 november 

Dit jaar was de gezellige avond bij het wereldpaleis in Rhenen. Daar aangekomen 
zat er al een groep van zo’n 50 mensen, leden en aanhang van de 
Grebbetrekkers, druk met malende bewegingen. Er werd dan ook niet zo veel 
gepraat, want wie eet heeft daar meestal genoeg aan en niet veel tijd om te 
praten. 

Naarmate de buikjes verder gevuld raakten, werden de gesprekken meer en hier 
en daar luider. Het was weer een mooie avond waar we voldaan op terug 
kunnen kijken.  

We kijken al weer uit naar de volgende gezellige avond, want als het om eten 
gaat, zijn we er graag bij. 
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Terug in de tijd 

In de jaren 70 was er veel aandacht voor de landbouw in de Verenigde Staten 
van Amerika. Zo was er in 1976 een serie artikelen over machines en 
hulpmiddelen aldaar. Hieruit onderstaande passage. 

Evenals zijn Europese collega maakt de Amerikaanse boer vaak gebruik van de 
openbare wegen om met trekkers en machines van zijn bedrijf naar het land te 
komen en terug. Door het grote verschil in snelheid tussen het langzaam rijdende 
landbouwverkeer en het snelverkeer kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. 
Automobilisten zien de trekkers wel rijden, maar realiseren zich soms te laat dat 
deze langzaam rijden met het gevolg dat ze een noodstop moeten maken of zelfs 
niet meer op tijd kunnen remmen. 
In de VS heeft men dit probleem al jaren geleden niet alleen onderkend, maar 
ook wat aan gedaan. In 1960 is men aan de universiteit van Ohio begonnen met 
de een onderzoek naar de mogelijkheden langzaam rijdende voertuigen als 
zodanig herkenbaar te maken. Na een grondig onderzoek kwam men tot het 
zogenaamde SMV kenteken. (Slow Moving Vehicle). Dit kenteken is sindsdien in 
de meeste staten van de VS en provincies van Canada wettelijk voorgeschreven 
voor langzaam rijdende voertuigen die op de openbare weg komen. 
Het SMV kenteken bestaat uit een fluoriserende, oranje-gele driehoek met een 
donkerrode reflecterende rand. 

De Amerikaanse veiligheidsdriehoek is een effectief en eenvoudig middel om de 
veiligheid van het landbouwverkeer en van het snelverkeer te bevorderen. De 
kosten behoeven ook geen bezwaar te zijn, want de driehoeken kosten in 
Amerika maar een paar dollar. 

En zo zijn wij hier in Europa ook aan deze driehoeken gekomen. 
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Agenda 16 km club, 2019 

28 februari Filmavond in de Essenburcht 
30 maart Wedstrijdploegen in Stroe 
13 april  Voorjaarstoertocht 
15 juni  Grasmaaien onder voorbehoud (zie de website) 
3 augustus Oogstfeest in Stroe 
14 september Najaarstoertocht 
5 oktober Ploegen onder voorbehoud (zie de website) 
20 november Jaarvergadering in de Essenburcht 
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Op de koffie bij Gijs Dorrestijn 

Op een donkere regenachtige avond begin december op weg naar Lienden. Op 
weg naar Gijs Dorrestein. Ik had hem een paar keer gezien met een evenement 
van de Grebbetrekkers. Op een gezellige avond of de trekkertrek. En nu kwam 
het zo uit om daar mezelf maar eens uit te nodigen. En zo met senior maar eens 
die kant op om te kijken en te luisteren naar het oldtimergevoel wat Dorrestijn in 
Lienden heeft. 

Daar aangekomen rijden we het erf op van een oude maar zo te zien recent 
opgeknapte boerderij. Achter de boerderij staat een nieuwe open loods met een 
dicht gedeelte als werkplaats. In de loods staat een drietal VOLVO BM trekkers 
naast elkaar te stralen. En zo te zien word de loods van onder tot boven benut, 
want boven de trekkers hangt in de nok van de loods een cabine van een Volvo 
trekker. Bedoelt voor één van de trekkers waarvan de cabine in mindere staat is. 
Voordat ze aan de cabine toe zijn, zitten er nog andere plannen in de pen. Grote 
kans dat de cabine nog een poosje blijft hangen. 
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We kijken wat rond en zien nog een shoveltje in de loods staan. Gekocht voor de 
verbouwing en ondertussen eigenlijk onmisbaar. De familie Dorrestijn woonde al 
jaren een paar honderd meter verderop in een huisje met wat grond. Toen 
kwam deze boerderij te koop met wat meer grond erbij, alleen had de tijd in en 
om huis al 50 jaar stil gestaan. Er moest dus veel in en om huis geklust worden 
en dat is nog niet helemaal klaar. Maar het huis lijkt me aardig afgerond, voor 
zover ik dat in het donker kan beoordelen, en de loods is ook operationeel. Om 
loods en woning ligt verharding alleen achter de loods loop je de afgrond in. Het 
peil ligt daar een meter lager en het er zal vast nog wat gecultiveerd moeten 
worden daar. Het werk van de shovel is nog niet klaar dus. De shovel is gekocht 
in Amsterdam met een slechte motor. Een andere motor erin, 3 cyl. Perkins, en 
werken maar.  

We werpen nog een blik in het donker en zien her en der nog wat schimmen 
liggen. Wie weet komen we nog eens met daglicht langs en kunnen we bekijken 
wat de schimmen verder inhouden. Het wordt tijd om de koffie van familie 
Dorrestijn eens uit te proberen. We gaan naar binnen en laten ons een lekker 
bakkie voorzetten. Het blijkt dat we trouwe lezers van het Grebbepraatje treffen, 
want de voorkeur voor grote koeken, ooit eens genoemd, is hier ook opgevallen 
en onthouden. Dankjewel, ze waren super! 

Gijs is ondertussen een jaar of 5 lid van de Grebbetrekkers. Lid geworden toen 
de Volvo zijn intrede deed. Daarvoor hadden ze een Fendtje voor de klusjes om 
de deur. En waarom Volvo? Want bij Gijs thuis was het vroeger John Deere. Gijs 
is 30 jaar geleden begonnen met het werk in de bosbouw en zat toen op een 
Valmet met uitrijwagen. Schitterend werk, je zat midden in het bos en zag soms 
dagenlang geen enkel persoon. En omdat Volvo in het verleden opgegaan is in 
Valmet, komt daar eigenlijk de Volvo voorkeur vandaan. Maar het Volvo virus 
heeft lang onderhuids gezeten voordat het tot uiting kwam. Je weet wel, je 
trouwt, er komen kinderen en dan heeft de portemonnee soms eerst andere 
prioriteiten. Maar zo te zien is het goed gekomen. 

Het mooiste is de combinatie van de Volvo met de Vicon pers. Dit is ook een heel 
verhaal op zich. De geschiedenis van de Volvo is ook van voor tot achter bekend.  
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Donkersgoed uit Voorthuizen heeft de Volvo gekocht, het was een demo trekker 
met weinig uren. Zij hebben er 15.000 draaiuren bij opgezet voor de trekker 
verkocht werd. Daarna is de trekker bij een hobbyboer terecht gekomen waar er 
niet veel mee gewerkt. Vandaar verhuisde de trekker naar Lienden waar hij nu 
bij zijn 3e eigenaar logeert. In februari 1993 heeft de Volvo in een reportage van 
het blad Trekker en Werktuig gestaan. 

De trekker was toen nog van Donkersgoed en toen zat er al een kenmerkend 
deukje in de neus die er nog in zat toen Gijs de trekker kocht. Ondertussen is het 
deukje eruit, is de trekker volledig opnieuw gespoten en eigenlijk weer in 
showroomstaat. Alleen de handle om de hef te kunnen verstellen vanuit de 
cabine ontbreekt nog. Wie weet komen ze die ooit nog eens tegen. 
In de reportage zat er een Vicon pers achter de trekker en dat is ook de 
aanleiding geweest van de pers die Gijs nu heeft. Zoon Kees had de reportage 
gezien met daarachter de pers en toen de Volvo zijn intrede deed, leek hem de 
pers ook een leuk hebbedingetje. Op marktplaats een pers gezien, maar niet 
gekocht. Was nog niet interessant genoeg prijstechnisch. Later stond er weer 
een pers te koop bij Hamoen in Ameide. Deze kwam wel in bereik. Geen 
garantie, geen idee hoe die werkte. Alleen hulp bij het aankoppelen met ophalen 
en verder niet.  
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En zo naar Lienden en bij tijd en gelegenheid aan het persen. Het heeft een 
poosje geduurd voordat de juiste en beste werking van de pers duidelijk werd. 
Maar met wat hulp is het goed gekomen zover. Via via is Gijs nog in contact 
gekomen met de man die in het verleden bijna al deze persen verkocht heeft. En 
wat ook leuk om te vertellen is, in de buurt van Apeldoorn kwam Gijs nog een 
pers op het spoor, nabij een verlaten stuk bos. Hier is de trekhaak van gebroken 
en dus niet zo makkelijk meer te transporteren. Hier hebben ze nog een aantal 
onderdelen van afgehaald.  
En zo perst familie Dorrestijn er vrolijk op los als de gelegenheid zich voordoet. 
Een impressie hoe dit er uitziet is te zien op YouTube. Zoek op Volvo BM 810 
turbo + Vicon HP 1600 Baler en je kunt zien hoe dit in zijn werk gaat. 

Na het bekijken van veel foto’s en video’s wordt het weer tijd om de Rijn over te 
steken. We bedanken familie Dorrestijn voor de koffie, de grote koek, de tijd en 
het beeldmateriaal en hopen als de tijd het toelaat met daglicht ook eens langs 
te gaan. 

Grt, de van Ginkels 
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Het bestuur van de Grebbetrekkers wenst iedereen goede feestdagen en 
een goed en gezond 2019 
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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. 



- 25 -   Een en twintigste jaargang / Nr. 4 / December 2018 

Het bestuur van de Grebbetrekkers wenst iedereen goede feestdagen en 
een goed en gezond 2019 

- 26 -   Een en twintigste jaargang / Nr. 4 / December 2018 

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. 




