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Foto voorpagina: 

Merk:   Fordson 
Type:  Super major new performance 
Vermogen: 52 PK 
Bouwjaar:  ca 1963 
Motor:  Ford 
Eigenaar:  vanaf 1979 tot circa heden van Ginkel sr, vanaf heden ongeveer 
van Ginkel junior (Bert) deze heeft er ondertussen de opgebouwde veldspuit 
afgehaald om er weer een ‘normale’ trekker van te maken. 
Van Ginkel sr heeft met deze combinatie jaren mais gespoten in de wijde 
omgeving, de laatste paar jaar was de trekker vrij van dienst omdat de baas niet 
meer kon vanwege de gezondheid en de spuit ook langzaam maar zeker door 
zijn economische levensduur was. Na al die jaren is het nog steeds tikken en 
lopen. De trekker heeft al die jaren ook niet meer onderhoud nodig gehad dan 
een tube vet en een paar liter olie. Verder hebben er nog geen mankementen 
plaats 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 het tweede boekje van dit seizoen. Ik denk dat we niet eerder een 
boekje hebben gehad zoals deze. Op het moment van dit schrijven schijnt de zon 
en is het zomers warm. Je kunt je dan niet voorstellen dat een virus ons allemaal 
zo in de greep kan houden en zoveel ellende kan veroorzaken. 

Als bestuur hebben we de afgelopen maanden regelmatig contact gehad, 
allemaal online/digitaal omdat we ook niet met z’n allen zoals gebruikelijk aan 1 
tafel konden vergaderen. Met de maatregelen die er genomen zijn hebben we 
dan ook besloten dat er veel evenementen niet door kunnen gaan. Verderop in 
dit boekje vinden jullie dan ook een aangepaste agenda. 

Hopelijk heeft het coronavirus bij jullie thuis of in de omgeving zijn sporen niet 
achter gelaten. We wensen jullie allemaal veel sterkte, gezondheid en geduld in 
deze bijzondere tijd. We hopen elkaar dan ook zo snel als mogelijk is in goede 
gezondheid te kunnen ontmoeten. 

Namens het bestuur, 
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Voorzitter: Cornelis van Os  
Mahlerpad 13, 3906 ZM Veenendaal  
Tel: 0318-501398 / c.van.os@hetnet.nl 

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 / teusbunt@hotmail.com 

   Redactie: Johan van Ginkel, redactie@grebbetrekkers.nl 

P.R.: Diederik van Hasselaar
Nieuweweg 173, 3905 LK Veenendaal
pr@grebbetrekkers.nl

              Websitebeheer: Wim Hofs 
              Zuidelijke Meentsteeg 25, 3911 TD Achterberg 
              Tel:0317-616543 / website@grebbetrekkers.nl 
              Algemeen mailadres: info@grebbetrekkers.nl 
              Website:              www.grebbetrekkers.nl 
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1 
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.
• Trekkerbord voorzien van eigen gegevens: € 35,00/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 grebbepraatje 
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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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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Agenda 2020: 

Datum: Omschrijving: Status: 
Za 6   juni Grebberit AFGELAST 
Di 9   juni Trekkertrek inschrijfavond AFGELAST 
Za 20 juni Oldtimerdag veenendaal AFGELAST 
Vr 4   sept Trekkertrek AFGELAST 
Di 13 Okt Ledenvergadering * 
Za 7   Nov Ruilbeurs 
Vr 20 Nov Gezellige avond * 

*Alleen voor leden. 

Onder voorbehoud van evt. Wijzigingen. 

Kijk altijd vooraf op onze website: www.grebbetrekkers.nl 

Of volg onze facebookpagina: @degrebbetrekkers 
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Agenda 2020 

Bij oldtimerclub De grebbetrekkers hebben we net als vele andere verenigingen 
en clubs te maken met de nu geldende maatregelen in verband met het corona 
virus.  

Wij volgen daarom de richtlijnen van het RIVM op. 

Hierdoor hebben we al een deel van onze geplande evenementen af moeten 
lasten.  
Onderstaand een update van onze geplande evenementen met de actuele 
status.  

We hopen dat zaterdag 7 November onze jaarlijkse ruilbeurs wel door mag gaan. 
Op onze website en facebook pagina zullen we jullie op de hoogte houden. 

We wensen iedereen sterkte en gezondheid in deze bijzondere tijd. 

Namens het bestuur van Oldtimerclub De Grebbetrekkers. 
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Wanneer we door Ederveen rijden wordt de lucht alleen maar dikker en 
donkerder en als we in de buurt van de Glind zijn siert een enorme mooie 
regenboog de donkere lucht achter ons, regen in de lucht dus. Nog even 
denk ik bij mezelf dat we er nopg behoorlijk vanaf lijken te komen maar 
die gedachte is van korte duur. Voordat we Achterveld nadereren gaan de 
hemelsluizen open en zitten we midden in een enorme regenbui. Hier kan 
geen regenpak tegenop. Voordat we ook maar kunnen bedenken om 
ergens te schuilen zijn we allemaal al doornat!! 

We besluiten om de kortste route richting huis te nemen en gaan vanaf 
Achterveld in de kortste lijn richting Scherpenzeel, hier splitsen er al een 
paar af omdat ze sneller in de droge kleren hopen te komen dan de 
anderen.  Ondertussen komt het zonnetje er al weer door en eindigt de rit 
toch nog in wat zonneschijn. 

We eindigen weer bij het startpunt en kunnen daarvandaan weer naar 
huis om bij te komen van zo’n eerste trekkerrit. 
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Avondrit 

Op vrijdagavond 12 juni hebben we met een aantal leden dan ‘eindelijk’ 
de eerste trekkerrit van dit jaar kunnen rijden en dat hebben we geweten! 
Het bestuur heeft van tevoren een tijdje nagedacht hoe of dit mogelijk 
was in deze tijd van beperkingen en corona. Uiteindelijk is er een rit 
georganiseerd met inachtneming van de RIVM regels. Zo waren we met 
nog geen 30 personen en hebben we allemaal afstand gehouden door op 
de trekker te blijven zitten. 

Maar dan over de rit zelf: 
We zijn gestart (na een uitnodiging en aanmelding via de app) in 
Veenendaal bij van Os thuis. Voor vertrek nog even de bjienradar bekeken 
maar gelukkig lijkt al de regen precies langs ons op te gaan. 
We rijden via Renswoude, Ederveen richting Barneveld en de Glind. We 
genieten enorm met een 18 tal trekkers en een paar bijrijders. Onder 
andere Diederik Hasselaar vergezeld ons met de brommer en weet ons op 
diverse plaatsen op de foto vast te leggen.  
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Nou ik  kan zeggen, het was een mooie ervaring. Al denk je daar 
onderweg soms even wat anders over. Positieve van de regen was dat het 
land en alles om ons heen er flink aan toe waren, dat hebben we met de 
rit wel kunnen zien.  
En zeg nou zelf, levert zo’n bui in de lucht nou geen geweldige plaatjes 
op? 
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Waarom heb ik geen bericht ontvangen?? 

Vrijdagavond 12 juni hebben we een avond rit gereden.  We kregen daarna 
van verschillende de reactie ” waarom wisten wij dat niet”, we hadden 
graag meegedaan.

Voor deze rit hebben we via de evenementen telefoon een uitnodiging 
verzonden. Als je die niet ontvangen heb,  kan dat drie oorzaken hebben. 

1. Je heb jezelf niet opgegeven voor deze evenementen whatsapp
groep.

2. Of je heb het mobile nummer van de evenementen telefoon niet
opgeslagen in de contactenlijst van je eigen mobile telefoon

3. Of je heb dit allemaal wel geregeld echter je heb het oude nummer
opgeslagen.

Wij versturen de berichten alleen naar de leden die zich hiervoor 
opgegeven hebben, Echter indien je jezelf wel opgegeven heb maar het 
nummer van de evenementen telefoon niet bij je contacten opslaat, dan 
ziet je telefoon het bericht van ons als spam en laat hij het niet zien.  

Wat moet je doen om die berichten wel te ontvangen: 

1. (indien nog niet gedaan) jezelf opgeven als lid van de whatsapp
groep. Opgeven kan via de site, op de pagina “vereniging” en dan
naar beneden scrollen. https://www.grebbetrekkers.nl/vereniging/.

2. Het juiste nummer van de evenementen telefoon in je eigen
telefoon opslaan bij je contacten. Het juiste nummer is 06-
41768692
Heb je dit nummer in je telefoon staan: 06-19766092 ? Dan moet je
dat verwijderen want die is niet meer in gebruik.

Namens het bestuur. 
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4 
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5 

 

Foto’s gevraagd!! 

We hebben deze oproep al eerder eens gedaan. We zoeken nog foto’s 
van trekkers van de leden met wat achtergrond informatie. De 
strekking van deze informatie kun je zien op de eerste pagina van dit 
boekje, als model, bouwjaar, eigenaar etc. 

Wie is er in de gelegenheid om een foto/foto’s van zijn/haar trekker te 
maken en deze door te sturen?  

Graag zien we deze foto’s, met bijbehorende informatie, van hoge 
kwaliteit/resolutie opgestuurd naar: redactie@grebbetrekkers.nl 

Met jullie foto’s kunnen we hopelijk weer een tijd de voorkanten van 
de komende grebbepraatjes sieren. 

Bedankt alvast! 

- 14 - Drie en twintigste jaargang / Nr. 2/Juni 2020 

Uit de oude doos 
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Trekkerekenteken 

We hebben er wellicht al een aantal keer over gehoord of gelezen, het 
trekkerkenteken. Nu lijkt er dan eindelijk duidelijkheid te zijn nadat de 
Eerste Kamer eind mei de gewijzigde Wegenverkeerswet heeft 
goedgekeurd. Met dit besluit gaan trekkers, mobiele kranen, shovels en 
meerdere Motorvoertuigen met Beperkte Snelheid dus een kenteken 
dragen. 

Er ontstaan met deze wet meerdere groepen, we zullen er een aantal 
opnoemen waar wij wellicht mee te maken hebben of krijgen: 

Zo zijn er de trekkers die maximaal 25 km/uur rijden, deze trekkers 
moeten geregistreerd worden en krijgen op papier een kenteken met een 
bijbehorend kentekenbewijs. Het is niet verplicht om de kentekenplaat op 
het voertuig te dragen. Een APK is niet nodig. 

Dan is er de categorie van trekkers die maximaal 40 km/uur rijden. Deze 
trekkers krijgen een kenteken en worden verplicht om dit kenteken te 
voeren, APK is niet nodig en de maximale snelheid is dan ook 40km/uur 

Dan is er nog de categorie trekkers die harder kunnen dan 40km/uur. 
Deze trekkers krijgen een kenteken, moeten dit kenteken ook voeren en 
worden APK plichtig. De maximale snelheid op de openbare weg blijft 
40km/uur. 

Er zijn al trekkers met kenteken, de zogenaamde GV kentekens. Deze 
trekkers moeten wel opnieuw geregistreerd worden maar kunnen dat 
kenteken wel houden. 
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Verder weten we al dat trekkers van voor 1978 nog blauwe 
kentekenplaten kunnen krijgen. De kentekenregistratie gaat net als alle 
andere voertuigen via het RDW. Wanneer dit allemaal gaat gebeuren is 
nog niet helemaal duidelijk. Er wordt hier en daar genoemd dat het 
allemaal geregeld moet zijn vanaf 2025.  
Er komt dus een overgangsperiode waarin eenvoudig je trekker/kenteken 
kunt registreren. Na deze periode gaat het allemaal via het RDW lopen 
wat zeer waarschijnlijk moeizamer en duurder zal zijn. Sommige van ons 
zullen dit wel herkennen van de invoering van het brommerkenteken. 

Dan hebben we de aanhangers nog, hiervoor gaat het volgende gelden, 
tot 25km/uur een witte volgplaat en vanaf 25km/uur tot 40km/uur 
moeten de aanhangers een eigen kenteken gaan voeren. 

Velen zullen dan zich afvragen, wat gaat dat kosten? 
Navraag hier en daar geeft de volgende (voorlopige) prijzen: 
Registratie en tenaamstelling 18 euro 
Kentekenplaat 12 euro. 

Bij nieuwe trekkers kost de registratie en tenaamstelling rond de 50 euro 
tel de plaat daarbij op dan kost dat al snel zo’n 60 euro. 

We zullen de komende jaren de resultaten wel gaan zien in het 
straatbeeld en tijdens de evenementen. 
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Ploegen 

Was het op 4 mei jl stil op de grebbeberg, zo niet twee dagen later.  
Enkele leden van de vereniging hebben twee keer per jaar een 
ploegdag.  De eerst ging helaas dit jaar niet door maar hun “eigen” 
ploegdag moest wel doorgaan, De mais moest erin.  
Elk jaar ploegen Arie Zaayer, Jan van Dam en Gert van Ginkel de akker pal 
naast de erebegraafplaats op de Grebbeberg.  

Ik kwam erlangs en heb een paar foto’s geschoten en even met de 
“broeders” gesproken uiteraard.  Maar niet te lang, het perceel moest die 
dag om.  En zoals je wel op de foto kunt zien, ze hielden netjes (ruim) 1,5 
meter afstand van elkaar; niets van te zeggen.  

Jan Veenbrink 
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Sponsoren 

Het is al weer ruim een jaar geleden dat we als vereniging ons jubileum vierden. 
Een gebeurtenis waar we goede herinneringen aan overhouden. 
Vergelijkbare evenementen zoals trekkertrek kunnen we momenteel helaas niet 
houden. Wat we vooral niet moeten vergeten dat dit de evenementen zijn waar 
menig ondernemer ook een steentje aan bijdraagt op wat voor manier dan ook. 
Ook al hebben we geen evenement, vergeten doen we ze niet. Daarom 
hieronder nogmaals een overzicht van alle sponsoren van het afgelopen 
jubileum. 

Wisserhof Hoveniers De Weide 8 3911 XV  Rhenen 

Gert Klein Buiteninrichting De Horst 72 3911 SZ  Rhenen 

Hijnekamp Kozijnen Steenoven 6 3911 TR  Rhenen 

Cluistra Aanhangwagens Rondweg West 242 3905 LV  Veenendaal 

Finagri Vlietskant 37 4141 CK Leerdam 

Budding Tuinberegening Smalle Zijde 56 3903 LR Veenendaal 

Van Dam Grondverzet Nude 1 3911 VK Rhenen 

Oliehandel van de Scheur Cuneraweg 100 3911 RN  Rhenen 

Revarco Veehandel  Postbus 144 3925ZJ Scherpenzeel 

Van Pommeren Bobinestraat 44 3903KG Veenendaal 

ABN AMRO BANK 

G.J. Budding Meentwallen 1 3911 SW  Achterberg 

Bouwbedrijf Hijnekamp Achterbergsestraatweg 126 3911 CX  Achterberg 

Bakkerij Huibers Cuneraweg 94 3911 RN  Achterberg 

J.H. Wisserhof Zuidelijk Meentsteeg  30 3911 TD  Achterberg 

Hado Groentechniek Munnikenweg 155 3927 EA  Renswoude 

Henken Sierbestrating Kernreactorstraat 26 3903 LG  Veenendaal 

VOF van Haren Dickenesweg 1A 6721 MZ  Bennekom 

Van Dijk Groenvoorziening Munnikenweg 94 3905 MJ  Veenendaal 

Doornenbal Reinigingssystemen Kruisboog 41 3905 TE  Veenendaal 

BRB Staalbouw Haarweg 62 3956 KP  Leersum 

Korpershoek Electronica Cuneraweg 173 a 3911 RH  Achterberg 

Loonbedrijf Rauw Cuneraweg 129 3911 RG Achterberg 

Van Hattem Infra BV Boslandweg 35 3911 VD  Rhenen 

Vlechttechniek Nederland Planckstraat 12 3902 HS Veenendaal 
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GarDsign Hogesteeg 33 3911 VT  Rhenen 

Bouwbedrijf Van Swaay Lawickse Allee 77-79 6700 AC Wageningen 

Timmerfabriek de Grebbe Remmerden 19F 3911 TZ  Rhenen 

De Jong Handelsonderneming Achterbergsestraatweg 130 A 3911 CX  Achterberg 

Dikkenberg vd Kraats Remmerden 36 3911 TZ  Rhenen 

BBA van Beek vof Cuneraweg 391 3911 RL  Rhenen 

MKB Business Care BV Bobinestraat 7-4 3903 KE  Veenendaal 

Autobedrijf de Groot Cuneraweg 194 3911 RS  Rhenen 

Bert Schreuder Bestratingen Cuneraweg 118 3911 RP  Rhenen 

ASB bv Schietboom 8 3905 TD  Veenendaal 

Meijer Tweewielers Cuneraweg 227 3911 RJ  Achterberg 

E van Laar Loonbedrijf  

Hoenderdaal Fasteners Wageningselaan 18 3903 LA Veenendaal 

Albert Meeuwsen  

Coöp Duijzer Schoneveld 35 3911 XR  Rhenen 

Fam van de Westereng Cuneraweg 20 3911 XR  Rhenen 

Fam van Laar Cuneraweg 38 3911 XR  Rhenen 

Drukkerij Cunera Utrechtsestraatweg 200 3911 TX  Rhenen 

Rijksen Transport Antennestraat 10 3903 LZ Veenendaal 
Van Lienden en Kooistra 
Accountants Achterbergsestraatweg 179 3911 CS  Rhenen 

van de Wardt hekwerken Kerkstraat 49 6669 DB Dodewaard 

VPVA Notarissen Stationsweg 36 6711 PS Ede 

LMB van Os Cuneraweg 24 3911 RN  Rhenen 

Aalbers zeilmakerij Boylestraat 40 6718 XM Ede 

Dierenspeciaalzaak de Driesprong Broekdijk 37 4041 CT Kesteren 

Drost Dodewaard Waalbanddijk 43a 6669 MB Dodewaard 
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Wie goed opgelet heeft tijdens het lezen/bladeren heeft wellicht een aantal 
foto;s gezien met een nummertje eronder. Nu we wat minder recente beelden 
hebben door de huidige omstandigheden hebben we wat oude koeien uit de sloot 
gehaald. Sommige mensen zijn bijna onveranderd in die tijd, andere zijn met de 
tijd mee veranderd, kijk nog maar eens. 

1) 10 jarig jubileum 2004 pag.4
2) Ploegwedstrijd 2006 pag. 6
3) Puzzeltocht 2005 pag. 12
4) Busreis 2007 pag.12
5) Naar buiten 2008 pag.13
6) Oogstfeest Cothen 2009 pag.16
7) 25 jarig jubileum 2019 pag. 21
8) 25 jarig jubileum 2019 pag.21
9) Maaien Koerheuvel 2012 pag. 22
10) Middagrit 2014 pag. 22
11) Grebberit 2016 pag.23
12) Ruilbeurs 2018 pag.26 
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Zomaar een plaatje van weleer 
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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 vindt 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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