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Foto voorpagina: 

Merk: Holder B10 
Vermogen: 10 PK 
Bouwjaar: 1953/1954 
Eigenaar: DJ van Dam 
We hebben al een holder b12 maar naar lang zoeken hebben we via me oom 
deze trekker in Horssen (gemeente maas en waal) gevonden. 

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 lezers, 

Voor jullie ligt alweer het vierde en laatste nummer van dit jaar. We kunnen het 
zien als de afsluiter van dit jaar want op het moment van dit schrijven hebben 
we net het laatste evenement van dit jaar achter de rug, de gezellige avond. 

We mogen terugkijken op een mooi oldtimerjaar met een mijlpaal voor ons als 
club, het jubileum. We hopen dat we met de inzet van de afgelopen jaren ook in 
de toekomst weer op elkaar kunnen rekenen. 

Ook voor het komende jaar staan er weer tal van activiteiten op de kalender. De 
nieuwe activiteiten voor het komende jaar, zover bekend, staan verderop in een 
nieuwe activiteitenkalender. 

Maar voordat het zover is staan eerst de feestdagen nog voor de deur. 

Vanuit het bestuur willen we jullie dan ook allemaal goede dagen toewensen en 
het lijkt nog ver weg, ook allemaal een goed en gezond 2020 toegewenst. 

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: 06-33801130 / 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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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: 06-33801130 / 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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20 januari 2020, ledenvergadering 
Locatie: Dorpshuis Achterberg. 

Op maandag 20 januari 2020 hopen we onze jaarlijkse ledenvergadering te 
houden.  
Zoals gebruikelijk zal dit gehouden worden in het Dorpshuis te Achterberg, 
Achterbergsestraatweg 184. 

Inloop vanaf 19:30uur en we beginnen om 20:00uur. 

We willen de vergadering afsluiten met een verloting. Wie ook nog geschikte 
spullen voor de verloting heeft kan deze ook meenemen. 

We hopen op een geweldige opkomst. 

Met vriendelijke groet, 
Het bestuur. 
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Uit de oude doos 
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8 februari, busreis 

Zet deze datum alvast in jullie agenda. Zaterdag 8 februari hopen we ons 
jaarlijks uitje te organiseren. We hopen weer veel moois te kunnen 
bewonderen bij collega verzamelaars/hobbyisten. 

De bestemming voor deze dag is nog niet bekend, maar suggesties zijn altijd 
welkom. 

We hopen in januari met de vergadering meer te weten. Mocht dat nu niet 
het geval zijn, gewoon instappen op 8 februari, het is de bedoeling dat de 
bus ons ’s avonds weer in Achterberg afzet. 
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Terug van weggeweest: het trekkerbord 

Hij is er weer, maar nu voor een betaalbare prijs. 

Tot enkele jaren geleden kon u via de club een “trekkerbord” 
bestellen, die was van messing en werd speciaal voor ons gefreesd.  
De laatste serie borden kosten meer dan € 100 per stuk, eigenlijk veel 
te gek en daarom zijn we er ook mee gestopt. 

Nu is het bord weer leverbaar echter we laten een folie printen, deze 
wordt geplakt op een trespa onderbord. De prijs van het bord komt nu 
op € 35,00 per stuk, thuis afgeleverd.  

U kunt het bord via de site bestellen, klikt bovenin de balk op “bekijk 
hier onze CLUBARTIKELEN” vul de gegevens in en volgt de instructies. 
Vervolgens wordt het bord per post thuisgestuurd.   

Hieronder ziet u een voorbeeld van het bord: 
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Wijziging contributie en wijziging algemeen reglement 

Beste leden, 

Wijziging contributie:  
Tijdens de afgelopen ledenvergadering is er door het bestuur voorgesteld 
de contributie te verhogen.  Na uitleg hebben de leden er unaniem mee 
ingestemd. Vanaf 2020 wordt de jaarcontributie gesteld op € 30,00. Echter, 
leden die een email adres beschikbaar stellen krijgen een korting van € 2,50 
per jaar.  Daarnaast start de vereniging met een spaarsysteem voor club 
gerelateerde producten. Elk lid ontvangt elk jaar een spaarkaart met daarop 
gelijk al 1 zegel, met een waarde van € 2,50.  Maakt u daar gebruik van en 
stelt u uw email adres beschikbaar aan de vereniging, dan kost de 
contributie u slechts € 25,00. Maar voor de duidelijkheid, wat wordt er eind 
januari 2020 geïncasseerd: 

Leden waarvan geen email adres bekend is bij de vereniging:        € 30,00 

Leden waarvan wel een email adres bekend is bij de vereniging:      € 27.50 

Hoe weet u nu of er een juist email adres bij de vereniging bekend is? Dat is 
heel eenvouding.  Als u de uitnodigingen voor de vergaderingen per post 
ontvangt, dan is er van u geen (werkend) email adres bekend.  Twijfelt u, 
geen punt, mail uw email adres door naar 
ledenadmininstratie@grebbetrekkers.nl Doe dit uiterlijk 4 januari 2020. dan 
maakt het ledenadministratie systeem de contributie berekeningen en 
daarna kan de € 2,50 korting niet meer verrekend worden.  

Wijziging Reglement 
Tot slot, het bestuur heeft ivm de contributieverhoging én ivm met de AVG 
wetgeving het Reglement nog eens tegen het daglicht gehouden.  Daar zijn 
nu wat zaken in veranderd. Wij vragen met klem daarnaar te kijken en 
kennis van te nemen want lid zijn of lid blijven betekend dat u instemt met 
het reglement "#$%. U vindt het nieuwe reglement op de laatste pagina van 
het “Grebbepraatje”.  
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Koningsdag Achterberg 

Koningsdag in Achterberg wordt alweer een aantal jaren gevierd met 
een aantal oude trekkers erbij. Nu is de laatste paar jaar Cornelis van 
Os de persoon geweest die klaar stond voor alle vragen die met de 
trekkers en koningsdag te maken hadden. Wat veel mensen vergeten 
is dat deze dag niet uitgaat van de Grebbetrekkers maar van het 
oranje vereniging in Achterberg. 

Voor het komende jaar zoeken we een tussenpersoon die het 
onderdeel ringsteken wil organiseren/begeleiden. Je bent de 
tussenpersoon tussen de oranje vereniging en de deelnemers die mee 
willen doen met de trekker.  

Voor vragen en/of aanmelden als tussenpersoon kun je wellicht bij de 
oranje vereniging of (nu nog bij) Cornelis terecht. 

- 12 - Twee en twintigste jaargang / Nr. 4/ December 2019  

Terdege zomerfair 

Vanuit de organisatie van de Terdegefair is ons als vereniging 
meegedeeld dat er komende jaar geen plaats is voor de 
Grebbetrekkers op deze beurs. Het is nog de vraag of en zo ja in 
welke vorm deze beurs door zal gaan.  

Voor de personen die de afgelopen jaren hier hun energie ingestoken 
hebben, dank. Voordeel is wel, in deze periode van vakantie kunnen 
jullie er nu zelf ook tussenuit. 
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Uit onze brievenbus 

Trekkertrek 6 september 
Vrijdagavond 6 september jl was de jaarlijkse oldtimer trekkertrek. We 
mogen terugkijken op een geslaagde avond. Het is voor de organisatie 
een hele puzzel geweest maar het resultaat was een fantastische avond 
waar veel mensen tevreden op terug kunnen kijken.  
Een paar avonden ervoor is er door een groep enthousiastelingen al veel 
voorbereid. De baan klaar maken, hekken plaatsen, vlaggenmasten, 
tenten, weegbrug en noem maar op. 
Het weer tijdens de wedstrijd viel ook enorm mee. De vooruitzichten 
waren eerst wat wisselvallig maar uiteindelijk bleef het op een klein buitje 
na droog. 
We hadden zelfs nog hoog bezoek op de baan. De burgemeester van 
Rhenen en Achterberg kwam ook polshoogte nemen en stapte zelf ook op 
de trekker. Onder begeleiding van 1 van de leden heeft hij de trekker ook 
de baan over gewerkt. 

Kijken jullie alvast in de agenda voor de data van inschrijven en trekken 
voor komend jaar? Dat wil je toch niet missen? 
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Uit onze brievenbus 

Trekkertrek 6 september 
Vrijdagavond 6 september jl was de jaarlijkse oldtimer trekkertrek. We 
mogen terugkijken op een geslaagde avond. Het is voor de organisatie 
een hele puzzel geweest maar het resultaat was een fantastische avond 
waar veel mensen tevreden op terug kunnen kijken.  
Een paar avonden ervoor is er door een groep enthousiastelingen al veel 
voorbereid. De baan klaar maken, hekken plaatsen, vlaggenmasten, 
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Najaarsvergadering 15 oktober 

Op 15 oktober jl was de najaarsvergadering. Deze werd deze keer 
gehouden in Ederveen. Hier was een zaaltje afgehuurd genaamd ‘De 
Boerewoage’. Het was een mooi zaaltje waar het wel en wee van de 
vereniging besproken werd. 
Het mooiste van deze avond was misschien wel het naastgelegen museum 
waar we na afloop van de vergadering in mochten schumen. Hier stond 
een gevarieerde verzameling van klein materieel en trekkers. Trekkers als 
Zetor, Deutz en een hele vreemde eend in de bijt, een trekker die bij 
weinig bekend was, een Skoda trekker. Bij de meeste is het merk alleen 
bekend als automerk maar in het verleden zijn er dus ook trekkers van 
gemaakt. 
Er stond een dorsmachine aan een Deutz gekoppeld en deze werd nog 
even in beweging gezet om in de stemming te komen deze avond. 

Voor een verdere impressie bekijk de foto’s hieronder maar. 
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Ruilbeurs 9 november 

9 november was de ruilbeurs. De opkomst was goed. Het bezoek leek wat 
later op gang te komen dan gewoonlijk. De standhouders waren tevreden 
dus grote kans dat we een aantal van hen volgend jaar weer kunnen 
ontmoeten. 
Zat hetgeen je zocht er niet bij? Kom dan gewoon een andere keer weer. 

Hieronder een aantal foto’s van deze dag. 
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Gezellige avond 22 november 

Intussen hebben we ons laatste evenement van 2019 ook weer achter de rug; de 
gezellige avond. Dit keer was de boerenschuur weer aan de beurt en hebben we 
Dik Gijsberts uit Lienden bereid gevonden zijn schuur ter beschikking te stellen.  
En dat had tie perfect geregeld.  Z’n trekkers mochten een nachtje buiten slapen, 
tenminste, op 1 trekker na, en de schuur had hij opgeruimd, vertelde hij.  Het zag 
er inderdaad keurig uit maar ik ben wel vaker bij hem geweest en dan was het 
ook netjes en opgeruimd. Maar goed, toen had hij geen kachels branden en geen 
kapstok hangen. Die had hij voor deze gelegenheid voor ons gemaakt. Je kunt 
toch niet iedereen hun jassen maar ergens overheen laten hangen vertelde Dik 
ons. Beste Dik en Vrouw Dik ( eh ik ben de naam ff kwijt): hartelijk dank voor het 
beschikbaar stellen van de werkplaats, de goede voorbereiding en verzorging.  

Maar nu ff over de avond zelf, de catering werd dit jaar verzorgt door “De Elstar” 
uit Barneveld. Dit als tegenprestatie voor het feit dat zij tijdens “De Terdege fair” 
de vereniging gesponsord hadden met de maaltijden voor de deelnemers. Dat 
eten was goed voor elkaar, maar, de sfeer deed er niet voor onder. Kortom, leuk 
om het jaar weer op deze manier af te sluiten.  

Ging dan alles goed, eh nee eigenlijk niet. Er hadden 48 deelnemers zich 
opgegeven, hiervan melden zich er 6 af omdat ze ziek waren, van twee 
deelnemers weten we dat er intern in het bestuur een miscommunicatie was 
maar 6 andere deelnemers komen gewoon niet opdagen. En als we hun er over 
benaderen geven ze gewoon “niet thuis”. Dat stoort mij wel, De catering koste 
dit jaar bijna € 30,00 per persoon, dus wel opgeven maar niet komen kost de 
vereniging in dit geval € 180,00.  Let wel, de personen die zich netjes afgemeld 
hebben gaven zelf al aan hun bijdrage wel te betalen, het gaat in bovenstaand 
geval om de personen die wel opgeven hebben, vervolgens niet op komen 
dagen.  Wellicht moeten we in de toekomst iedereen maar schriftelijk op laten 
geven…. 
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Het bestuur van de Grebbetrekkers wenst iedereen 
goede feestdagen en een goed en gezond 2020 toe 
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Reglement van Oldtimerclub “De Grebbetrekkers” Achterberg 

De contributie bedraagt € 30,00 per jaar, indien u ons een emailadres ter 
beschikking stelt waarmee wij met u kunnen communiceren, ontvangt u € 2,50 
korting.  De contributie wordt éénmaal per jaar automatisch van uw rekening 
afgeschreven. Voor nieuwe leden of leden die opnieuw inschrijven geldt: 
contributie + € 5,- inschrijfgeld. Degene die nog geen machtiging heeft verleend 
moet het bedrag voor 1 februari overmaken op bankrekeningnummer: 
NL94RABO036.70.87.588 t.n.v. Oldtimerclub “De Grebbetrekkers” te Achterberg. 
Opzeggen van het lidmaatschap moet schriftelijk en uiterlijk voor het eind van 
het voorgaande jaar plaats vinden. 

Door deelname aan evenementen kunt u sparen voor gratis club gerelateerde 
artikelen.  De spelregels daarvoor vindt u op de achterzijde van de spaarkaart die 
u jaarlijks, na betaling van de contributie ontvangt.

Voor en tijdens de activiteiten van Oldtimerclub “De Grebbetrekkers” 
Achterberg mag er door bestuurders en organisatoren geen alcohol genuttigd 
worden. Als door een deelnemer, gedurende het evenement, een gevaarlijke 
situatie ontstaat is het bestuur bevoegd hem/haar van deelname uit te sluiten. 
Tijdens de activiteiten van Oldtimerclub “De Grebbetrekkers” Achterberg 
moeten de aanwijzingen van het bestuur opgevolgd worden.  

De tractor dient verzekert te zijn tijdens de evenementen van Oldtimerclub “De 
Grebbetrekkers” Achterberg, anders geen deelname. Een ieder rijdt mee op 
eigen risico. De chauffeur dient in het bezit van een geldig (trekker)rijbewijs te 
zijn. 

Voor deelname aan een evenement kunt u zich tot een uiterste inschrijfdatum 
opgeven. Na deze datum is het niet meer mogelijk in te schrijven. Wilt u uw 
deelname annuleren; dat is mogelijk tot de inschrijfdatum. Als u na die datum 
annuleert, worden de deelname kosten wel in rekening gebracht. 

Voor de uitstraling van de club wordt van de leden enigszins verwacht dat tijdens 
evenementen iedereen in ouderwetse “boerenstijl” gekleed is.  

De tractor dient van vóór 1975 te zijn, anders is het geen oldtimer. Voor 
bepaalde evenementen kan het bestuur beslissen dat de tractoren van voor 
1965 dienen te zijn. Als dat het geval is zal daar vooraf duidelijk over  
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gecommuniceerd worden. Tijdens de activiteiten van Oldtimerclub “De 
Grebbetrekkers” Achterberg dient u te zorgen voor opvang van olie en/of 
diesellekkage. Passagiers mogen alleen op een deugdelijke en veilige zitting 
vervoerd worden, bent u bewust van uw verantwoordelijkheid. 

Informatie over ons privacy beleid vind u op onze website : 
https://www.grebbetrekkers.nl/privacy-en-cookieverklaring/  Tijdens 
evenementen kunnen er foto’s en/of video gemaakt worden. Oldtimerclub “De 
Grebbetrekkers” Achterberg is vrij om deze te publiceren op de website en/of 
facebook. Door deel te nemen aan een activiteit geeft u Oldtimerclub “De 
Grebbetrekkers” Achterberg expliciet toestemming deze te publiceren in ons 
clubblad “Grebbepraatje”, op de website en/of de facebook pagina, ons dan wel 
op enig ander aan de Oldtimerclub “De Grebbetrekkers” Achterberg gelinieerd 
media. 

Over alles, wat niet door het huishoudelijke regelement is geregeld beslist het 
bestuur. Correspondentie daarover is niet mogelijk. Voor sommige evenementen 
is er een aanvullend regelement van toepassing. 
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