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Foto voorpagina: 

Merk: Nuffield 
Type: 460 
Vermogen: 57 PK 
Bouwjaar: 1962 
Motor: 4 cyl. diesel 
Eigenaar: Gert van Yperenburg 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 lezers, 

Graag hadden we hier geschreven dat we een lastige tijd achter ons hebben 
gelaten en we weer uit kunnen kijken naar een mooi seizoen Grebbetrekkers. 
Helaas zijn de omstandigheden momenteel van dien aard dat dit nog allemaal 
weer verder weg lijkt dan twee maanden geleden. 

Ondanks dat kunnen we alsnog wel tevreden terugkijken op twee evenementen 
die we het afgelopen kwartaal wel hebben kunnen houden. De 
najaarsvergadering en de ruilbeurs. Meer hierover verderop in dit boekje. 

Ook hebben we de nieuwe agenda als bestuur opgesteld. We hopen dat we het 
komende jaar genoeg mogelijkheden biedt om deze activiteiten tot een mooi 
einde te brengen. 

Verder denken we ook aan de leden die zelf of dicht bij te maken hebben gehad 
met ziekte of wat dan ook. We wensen jullie ook kracht en sterkte toe in deze 
omstandigheden. 

We zijn nu aangekomen in de laatste maand van dit jaar, ook wel de feestmaand 
genoemd. We wensen jullie dan ook allemaal goede en waardevolle dagen toe. 

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 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: € 2,50/st.
• Petten/mutsen met het logo van “De Grebbetrekker”, prijs: € 10,00/st.
• Trekkerbord voorzien van eigen gegevens: € 35,00/st
• Grebbetrekkers driehoek € 10,00/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 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



- 3 - Drie en twintigste jaargang / Nr. 4/december 2021

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 mail adres: info@grebbetrekkers.nl
              Website:                       www.grebbetrekkers.nl  

- 3 - Drie en twintigste jaargang / Nr. 4/december 2021

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 mail adres: info@grebbetrekkers.nl
Website: www.grebbetrekkers.nl

- 4 - Drie en twintigste jaargang / Nr. 4/december 2021

Clubartikelen
Deze zijn te verkrijgen bij de secretaris.

• Stickers: € 0,50/st.
• Logo’s: € 2,50/st.
• Petten/mutsen met het logo van “De Grebbetrekker”, prijs: € 10,00/st.
• Trekkerbord voorzien van eigen gegevens: € 35,00/st
• Grebbetrekkers driehoek € 10,00/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 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



- 5 - Drie en twintigste jaargang / Nr. 4/december 2021  

1
wk 52 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13
zo 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27
ma 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28
di 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29
wo 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30
do 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31
vr 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25
za 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26

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

3
wk 26 27 28 29 30 31 31 32 33 34 35 35 36 37 38 39
zo 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25
ma 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26
di 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27
wo 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28
do 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29
vr 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30
za 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24

4
wk 39 40 41 42 43 44 44 45 46 47 48 48 49 50 51 52
zo 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
ma 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
di 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
wo 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
do 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
vr 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
za 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31

Grebbetrekkers activiteiten kalender 2022

18-nov

November

koningsdag
6-jun

25-dec

Snertrit

26-dec

Ledenvergadering 

1-jan
17-apr
18-apr

12-febr
12-mrt

11-juni

..-juli 

1e paasdag

27-apr

..-aug
2-sept
5-nov

5-jun

Maart

JuniMei

Augustus September

Januari Februari

DecemberOktober

Juli

April

Bestuursvergadering

Pieter
Bram

2-apr Ploegdag
..-mei Middag/avond rit(via app)

Dag uitje

Grebberit

nieuwjaarsdag

2e paasdag

Teus
Jan

Bestuur
Cornelis
Diederik

hemelvaartsdag
1e pinksterdag
2e pinksterdag

26-mei

1e kerstdag
2e kerstdag

Trekkertrek
Ruilbeurs
Gezellige avond

Middag/avond rit(via app)
Middag/avond rit(via app)Johan

Cornelis
Gerrit
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Uit de oude doos 
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Komende evenementen

Het komende kwartaal staan er weer een drietal evenementen op de agenda.
Deze allen zijn onder voorbehoud van de dan geldende wet en regelgeving.

Houd onze website en facebook in de gaten voor de laatste ontwikkelingen 
omtrent de evenementen.

Ledenvergadering 18 januari 2022

Dinsdagavond 18 januari 2022 staat de Ledenvergadering gepland. Dit hopen 
we zoals gebruikelijk in het dorpshuis te Achterberg te houden.
Nadere informatie wordt bekend gemaakt en zal ook te zien zijn op website 
en facebook.

Ledenvergadering 26 oktober jl
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Snertrit 12 februari 2022 

Indien mogelijk hopen we 12 februari een snertrit te rijden. In hoofdlijnen is 
de rit voorbereid. We willen starten in Overberg en hopen voordat we aan de 
snert schuiven een leuke rit te rijden. Onderweg passeren we nog een schuur 
met oude tractoren waar we dan een spreekwoordelijke blik op/in hopen te 
werpen. 
Verdere details zullen volgen zodra we weten of ook dit doorgang kan 
vinden. 

Winterrit 2010 

Daguitje 12 maart 2022 

Binnen het bestuur hebben we gesproken over een alternatief voor de 
busreis. Met z’n allen in de bus zitten, met mondkapjes e.d. leek ons als 
bestuur nog niet zo’n aantrekkelijk idee. 
We hebben de optie genoemd om eventueel per auto locaties te bezoeken. 
Meer als dit hebben we nog niet besproken maar indien mogelijk zullen we 
dit verder uitwerken. 
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Prijslijst clubartikelen De Grebbetrekkers. 

Omschrijving: Per: Foto: Prijs: Spaarzegels: 

Grebbetrekkers 
Sticker 

Afm.: 8 x 4,5 cm 

5 Stuks € 2,50 1x 

Grebbetrekkers Borduur 
embleem 

Afm.: 8 x 5 cm 

Stuk € 2,50 1x 

Grebbetrekkers klomp 
Voor Boeren zakdoek 

Voorzien van gravering. 
Van uw naam 

of trekkermerk. 

stuk € 5,00 2x 

Grebbetrekkers 
Muts 

1 Maat 

Stuk € 10,00 4x 

Grebbetrekkers 
Pet 

1 Maat 

Stuk € 10,00 4x 

Grebbetrekkers 
Afgeknotte driehoek  

Klein formaat 

Afm.: 23 x 20 cm 

Stuk € 10,00 4x 

Grebbetrekkers 
Trekkerbord 

Afm.: 27 x 23 cm 

Stuk € 35,00 14x 

Clubartikelen zijn te koop voor de bovenstaande prijzen, of inwisselbaar voor spaarzegels. (evt. + bijbetaling.) 
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Ledenvergadering/najaarsvergadering

26 oktober jl hebben we na lange tijd weer een ledenvergadering kunnen 
houden. We waren weer op het vertrouwde adres in het dorpshuis te
Achterberg. Tijdens deze vergadering hebben we met een toch wel behoorlijke
opkomst het jaar 2020 besproken en een deel van 2021. De sfeer was weer als vanouds en we hebben weer lekker bij kunnen praten met onze ‘collega’ liefhebbers. Nadat we alle praktische dingen hadden doorgenomen was er weer
een verloting. We hebben weer veel mensen met een tevreden blik naar huis 
zien gaan.

Hieronder nog wat foto’s van deze avond.
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Ruilbeurs 6 november 

Op zaterdag 6 november hebben we met inachtneming van de coronaregels, 
toch een ruilbeurs kunnen houden. Het was voor sommigen misschien wel vroeg 
opstaan, maar toch de moeite waard. Dit voor de handel, de verkoop, de koffie 
of de aanleiding om er toch even opuit te kunnen.

De beelden spreken voor zich.
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Woord van dank 

Op 9 september is op 75 jarige leeftijd Henk van Ginkel overleden. Nadat een 
herseninfarct in 2014 het dagelijkse leven van Henk ingrijpend veranderde, wist
hij op zijn manier er toch nog op een bijzondere manier mee om te gaan. Dit 
hebben we afgelopen jaren ook wel gezien tijdens diverse evenementen. Helaas 
kwam er op 14 augustus een volgend infarct wat uiteindelijk leidde tot het 
overlijden van Henk.

Op verzoek van zijn vrouw (en familie) willen ze langs deze weg een ieder 
bedanken, die op welke wijze dan ook, een blijk van medeleven heeft 
achtergelaten de afgelopen periode. Ze mochten onder andere veel kaarten 
ontvangen van leden en aanverwanten van de Grebbetrekkers. Nogmaals dank 
hiervoor!!

Hieronder een paar foto’s die uit het archief sprongen en voor velen herkenbaar 
zijn.
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Trekkerkenteken 

Wellicht is dit schrijven voor velen overbodig maar uiterlijk 31 december moeten 
alle landbouwvoertuigen in Nederland voorzien zijn van een eigen kenteken. Ook 
trekkers met het kenteken voor grensverkeer, het zogenaamde GV kenteken 
zullen opnieuw voorzien moeten worden van een trekkerkenteken. Er zijn een 
paar uitzonderingen zie hiervoor de website van het RDW. 

Tot uiterlijk 31 december kunnen de aanvragen hiervoor gedaan worden via de 
website van het RDW. Dit geldt dus ook voor onze oldtimers waarmee we 
aanwezig zijn tijdens de evenementen van de Grebbetrekkers. Nadat het 
kenteken voor bijvoorbeeld de trekker is vrijgegeven is deze trekker ook 
verzekeringsplichtig.  

Heb je een trekker die eigenlijk nooit op de weg kun je overwegen om er geen 
kenteken voor aan te vragen. Bedenk wel, een aanvraag kost tot eind van dit jaar 
18 euro en zal nadien een veelvoud hiervan gaan kosten omdat voertuigen dan 
bij het RDW gekeurd moet worden. Wellicht is het dan verstandig om het 
kenteken nu aan te vragen en daarna dit kenteken te schorsen. Dit kan voor de 
toekomst een hoop kosten en moeite besparen. 

Mooie bijkomstigheid, oldtimers tot 1978 kunnen een oldtimerplaat dwz een 
blauwe plaat krijgen. 

Zie voor uitgebreide informatie hierover www.rdw.nl en wacht niet te lang!! 
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Terug in de tijd 
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Vervolg verslag Arie van der Velde

Hoe komt een Vollast-fabrieksgrafiek tot stand?
In fig.19 zien we een fabrieksgrafiek 
over het Draaimoment, Vermogen en 
het Specifiek brandstofverbruik van 
een FENDT 309C uit omstreeks 
2001, zoals in de toenmalige folder
stond aangegeven. Deze trekker was 
uitgerust met een DEUTZ 4 cil.
turbomotor met Interkoeling, 3,2 liter
inhoud en elektronische inspuiting. 
Vóór inbouw wordt meestal elke
nieuwe motor op de fabriek op een 
proefstand getest en eventueel kort
ingedraaid. De test bestaat dus uit 
een Moment (koppel) meting.
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In moderne testkabines worden deze 
waarden op Europese OESO-Norm
constant gehouden op 20° C en 1013 
millibar luchtdruk. Deze waarden
hebben grote invloed op de prestaties 
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bevat dus per liter meer zuurstof dan warme lucht. Dit geldt eveneens 
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“vol” gezet. Bij deze dieselmotor wordt het onbelaste max. toerental
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De rem wordt langzaam opgeschroefd en we zien dan het draaimoment
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Dit is het moment, dat de brandstofpomp op “volle” opbrengst komt te 
staan.  
De motor wordt nu verder belast tot 2200 omw/min. Het draaimoment is 
nu ca. 320 Nm. De motor wordt steeds 200 t/min verder belast en de 
momentwaarden genoteerd. Zo worden de volgende metingen verricht: 
Zie tabel I.  
We lezen dus eigenlijk de grafiek van rechts naar links. 
Met deze meetgegevens van Draaimoment en Toerental (Md en n) kan 
men dan de vermogens (P) bij de bijbehorende toerentallen berekenen. 
 Uit de tabel kunnen we duidelijk opmaken, dat bij deze motor het max. 

draaimoment ligt zo rond de 1400 tot 
1600 omw/min. (Het groene gebied 
fig.19) en het max. vermogen rond 
2000 en 2300 omw/min. (Het gele
gebied fig.19).
Het Specifiek Draaimoment van 
deze motor is: 𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑	(𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵)

𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑	(𝟑𝟑𝟑𝟑)
 = 121 Nm/l. 

Opmerking: 
De grafiekwaarden in een 
fabrieksfolder worden meestal zeer 

onnauwkeurig weergegeven. Daarom is het soms wel een beetje schatten 
bij het aflezen. 

VRAAG:  We zien dus in de Tabel I en in de bovenste grafiek van fig.19, 
dat het draaimoment toeneemt bij aflopend toerental. Hoe komt dit nou?  

ANTWOORD:  Hiervoor moeten we ons inleven in de gasstroming van 
inlaat- en uitlaatgassen. Deze worden gecommandeerd door de 
openingstijden van de in- en uitlaatkleppen. Bij de meeste dieselmotoren 
liggen deze vast in de nokvorm van de nokkenas. Deze nokvorm wordt 
door de fabrikant zodanig gekozen, dat de motor de beste cilindervulling 
krijgt in een bepaald toerengebied. Bij hoog toerental staan de kleppen 
eigenlijk te kort open en zal er dus minder lucht binnenstromen. Bij dalend 
toerental door toenemende belasting kruipt het toerental langzaam naar 
de ideale waarde, waarbij de openings- en sluitingstijden van de kleppen 
een maximale cilindervulling toestaan. In dit toerengebied zal de  

 

n (omw/min) Md (Nm) Md x n P (kW) 9550 
2300 302   73,5 
2200 320   73,7 
2000 350   73,3 
1800 370 69,7 
1600 385 64,5 
1500 387 60,8 
1400 380 55,7 
1200 360 Tabel I 45,2 
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verbranding boven de zuigers optimaal verlopen en de motor zijn 
maximum trekkracht ontwikkelen. In ons voorbeeld zo rond de 1500 
omw/min. Zakt het toerental nog verder, dan wordt de vullingsgraad weer
minder en daalt de trekkracht. De kleppen staan dan eigenlijk te lang 
open, waardoor de cilindervulling ook weer minder wordt.

Brandstofverbruiksmeting:
In de fig.19 zien we in het onderste grafiekje het verbruik aangegeven bij
diverse gemeten waarden. Dit verbruik wordt aangegeven in Grammen
per Kilowattuur. Dus voor elke kW vermogen verbruikt de motor zoveel
gram brandstof per uur.

Waarom in grammen en niet in liters?
Ook bij deze meting spelen Temperatuur en Luchtdruk een belangrijke rol.
Een liter brandstof zal bij een hoge temperatuur minder gewicht hebben,
dan bij
lage temperatuur. Echter een koude gram brandstof blijft ook een gram
warme brandstof.
Als de fabrieksmetingen volgens OESO-Norm verlopen kan de brandstof
ook in volumevorm worden gemeten. Het aantal liters moet dan 
omgerekend worden. We moeten dan gebruikmaken van de Soortelijke 
Massa van Dieselbrandstof. Deze waarden kunnen we vinden in 
tabellenboekjes of op Google. Voor dieselbrandstof is dit 0,84 kg/liter of
0,84 gr/cm³ bij  20° C en 1013 millibar.
Wanneer er tegelijk met meten van het draaimoment ook het
brandstofverbruik gemeten wordt en de waarden in gr/kWh omgerekend 
worden, dan valt ons op, dat het minimum verbruik ligt in het groene 
gebied, dus in de buurt van het max. draaimomentstoerental. De oorzaak 
hiervan ligt in het feit, dat in dit toerengebied zoals eerder genoemd, de in-
en uitlaatstroming en de verbranding boven de zuigers optimaal verlopen.
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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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