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Wedstrijd regelement Old- en Jongtimer trekkertrek 2 september 2022 

1. Algemeen: 

1.1 Deelname aan een wedstrijd is geheel voor eigen risico. Oldtimerclub “de Grebbetrekkers” kan niet 
aansprakelijk gesteld worden voor schade aan deelnemers, trekker en/of derden. Dit geldt zowel  
voor-, tijdens- als na afloop van de wedstrijd. 

1.2 Indien er schade ontstaat, dient de deelnemer de schade te vergoeden. 

1.3 De organisatie behoudt het recht om wijzigingen gedurende de dag zelf door te voeren, indien het 
regelement hierin niet voorziet. 

1.4 Niets uit dit regelement mag aangepast, overgenomen of openbaar gemaakt worden zonder 
schriftelijke toestemming van Oldtimerclub “de Grebbetrekkers”. 

2. Inschrijving: 

2.1 Via Sociale media en de website van Oldtimerclub “de Grebbetrekkers” wordt gecommuniceerd 
wanneer de aanmelding opengesteld wordt. 

2.2 Leden van Oldtimerclub “de Grebbetrekkers” kunnen meedoen aan de vooraanmelding en hebben 
daarmee voorrang boven niet-leden. 

2.3 Enkele dagen na de vooraanmelding start de aanmelding van niet-leden. 

2.4 De bestuurder van de trekker is de deelnemer en dient zich persoonlijk aan te melden. Na aanmelding, 
ook tijdens de wedstrijddag, is wisselen niet mogelijk. Dit i.v.m. de collectief afgesloten WA- Wedstrijd 
verzekering. 

2.5 Aanmelding komt bij Oldtimerclub “de Grebbetrekkers” pas binnen nadat het formulier volledig 
ingevuld is, de deelnemer akkoord gegaan is met dit regelement en nadat het inschrijfgeld én de 
premie voor de Collectieve Wedstrijd Verzekering d.m.v. een iDEAL betaling voldaan is. 

2.6 Binnen twee weken na uw aanmelding ontvangt u van Oldtimerclub “de Grebbetrekkers” bericht dat 
uw aanmelding omgezet is naar een inschrijving óf dat uw aanmelding afgewezen is. In het laatste 
geval wordt de reeds betaalde inschrijfgeld én de betaalde premie voor de WA Wedstrijd Verzekering 
terugbetaald.  

2.7 Tevens ontvangen ingeschreven deelnemers een voorbeeld formulier “ontheffing van 
aansprakelijkheid” t.b.v. de WA Wedstrijd Verzekering (zie 3.11). Tijdens de wedstrijddag ligt dit 
ingevuld formulier klaar om ondertekend te worden. (bij minderjarige door ouders/verzorgers). 
Daarbij ontvangt de deelnemer een polsbandje waarna hij als bestuurder met zijn trekker het 
evenementen terrein mag betreden. Alleen personen met dit polsbandje mogen wedstrijdtrekkers 
besturen. Dit geldt voor het gehele evenementen terrein. 

3. Deelname 

3.1 De deelnemer moet dit regelement ter kennis nemen en dient van het regelement goed op de hoogte 
te zijn. Voor inschrijving van de wedstrijd dient deelnemer hiervoor akkoord te gaan door op het 
digitale inschrijfformulier aan te vinken dat deelnemer op de hoogte is van dit regelement. Bij het niet 
navolgen van deze regels in het regelement heeft de organisatie het recht de deelnemer uit te sluiten 
van deelname en/of te diskwalificeren. 

3.2 De deelnemer dient te allen tijde, de instructies van de organisatie op te volgen. 
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3.3 Een deelnemer moet ten minste 16 jaar oud zijn en in het bezit van een geldig rijbewijs. Dit moet 
deelnemer tijdens het evenement op verzoek kunnen tonen. 

3.4 Per klasse kan slechts eenmaal met dezelfde trekker worden gereden. Een trekker mag in maximaal 
twee klassen meerijden. Indien het aantal aanmeldingen het maximum aantal deelnemers (per klasse)  
overstijgt, kan de organisatie besluiten de trekker slechts in één klasse in te delen. Elke gewichtsklasse 
wordt twee keer gereden, iedere deelnemer krijgt dus twee keer de gelegenheid om aan te haken bij 
de sleepwagen.  

3.5 Het is alleen de bestuurder toegestaan zich op een rijdend voertuig te bevinden. Meerijden is op het 
gehele wedstrijdterrein verboden. 

3.6 Het is de rijder en/of helper ten strengste verboden onder invloed van alcohol of andere stimulerende 
middelen aan de wedstrijd deel te nemen of zich op de baan of in het rennerskwartier te bevinden. Bij 
overtreding en/of constatering volgt diskwalificatie voor de gehele wedstrijddag. 

3.7 Een deelnemer kan door de organisatie van deelname worden uitgesloten wanneer deze zich 
onsportief gedraagt jegens een andere deelnemer, de organisatie of een toeschouwer. 

3.8 Iedere deelnemer dient met zijn trekker op eigen kracht voor de sleepwagen te komen en na de 
trekpoging op eigen kracht de baan te verlaten, tenzij er sprake is van materiaalbreuk. 

3.9. Het rijden op het gehele wedstrijdterrein dient stapvoets te geschieden, dit geld dus ook na de 
trekpoging bij het terugrijden naar het rennerskwartier. Bij overtreding en/of constatering volgt 
diskwalificatie voor de gehele wedstrijddag. 

3.10 De deelnemers in een gewichtsklasse dienen zich in startvolgorde op te stellen op aanwijzingen van de 
wedstrijdleider of daarvoor aangestelde functionaris. 

3.11 De trekker dient te allen tijde WA+ verzekerd te zijn. Omdat een standaard WA(+) verzekering 
schadevergoeding tijdens wedstrijden uitsluit heeft Oldtimerclub “de Grebbetrekkers” een collectieve 
WA Wedstrijd Verzekering afgesloten. Iedere deelnemer/trekker is verplicht hieraan deel te nemen. 
De kosten van deze verzekering dient door de deelnemer tijdens het inschrijven betaald te worden en 
bedraagt in 2022 €10,00.  

4. Klasse indeling en weeginstructies 

4.1. Klasse indeling  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Jongtimer klasse (Bouwjaar 1966 t/m 1985) 

 B1 : tot 2500 kg 

 B2 : 2501 t/m 3500 kg 

 B3 : 3501 t/m 4500 kg 

 B4 : 4501 t/m 5500 kg 

 B5 : 5501 t/m 7000 kg 

 

Oldtimer klasse (Bouwjaar 1965 of eerder) 

A1: tot 1500 kg 

A2: 1501 t/m 2000 kg 

A3: 2001 t/m 2500 kg 

A4 : 2501 t/m 3500 kg 

A5 :  3501 t/m 4500 kg 

 
Gloeikop klasse    C1 :  tot 3000 kg C2 : vanaf 3001 kg 

 



 
 

Oldtimerclub de “Grebbetrekkers”, www.grebbetrekkers.nl 
 

4.2 De trekker dient “wedstrijd klaar” te worden gewogen. De genoemde gewichten zijn dus inclusief 
deelnemer, olie, water, brandstof, extra gewichten en veiligheidsvoorzieningen. 

4.3 Voor iedere trekpoging wordt de trekker(opnieuw) gewogen.  

4.4 Indien de trekker “wedstrijd klaar” meer weegt dan waarvoor deelnemer zich opgegeven heeft kan 
deelnemer alleen, als een van de laatste in zijn opgegeven klasse, deelnemen buiten mededinging van 
prijzen.  

4.5 Na de weging en de keuring mag de trekker op geen enkele wijze worden verzwaard of aangepast. Bij 
overtreding en/of constatering wordt er niet aangehaakt en volgt diskwalificatie voor deze trekpoging. 

5. Veiligheid/Uitrusting trekker 

5.1  Steigerbegrenzing: 

a. De trekker dient te voorzien zijn van een deugdelijke steigerbegrenzing. 
b. De hefinrichting mag worden gebruikt op voorwaarde dat deze degelijk is geblokkeerd en  eventueel 

aanwezige snelkoppelingen degelijk zijn vergrendeld. 
c. Steigerbegrenzer en trekhaak mogen op geen enkele manier met elkaar zijn verbonden. 
d. De steigerbegrenzer moet het voertuig kunnen dragen in de zwaarste gewichtsklasse waarin het 

deelneemt. 
e. De begrenzervoeten dienen minimaal 50 cm uit elkaar te zitten. 
f. De afstand tussen laagste punt en de grond mag maximaal 25 cm zijn. 
g. Het laagste punt moet minimaal 60 cm uit de achteras zitten. 
h. Als begrenzer kunnen plaatjes van 10 x 15 cm of een rol dienen, de rol kan tussen de heflatten 

geplaatst worden mits de hefinrichting is geblokkeerd. 
 

5.2 Trekhaak:  
a. De trekhaak mag geen constructieve verbinding hebben met een punt hoger dan de hartlijn van de 

achteras. 
b. De trekhaak moet in alle richtingen spelingvrij gemonteerd zijn. 
c. De trekhaakhoogte van de oldtimers moet onder het hart van de achteras zijn. De trekhaakhoogte van 

de jongtimer mag maximaal 50cm zijn maar nooit hoger dan het hart van de achteras. Voor de 
gloeikopklasse wordt de hoogte bepaald door de standaard bouw van de trekker. 

d. Trekhaakhoogte wordt (bij twijfel) bij het aanhaken van de sleepwagen nogmaals gecontroleerd. Bij 
overtreding en/of constatering wordt er niet aangehaakt en volgt diskwalificatie voor deze trekpoging. 

5.3  De trekker moet een standaard landbouwtrekker zijn zonder wijzigingen. De trekker moet ooit door 
een fabriek of erkende importeur in deze staat zijn geleverd. Bij twijfel is het aan de deelnemer om de 
legaliteit van de trekker te bewijzen. 

5.4  Als brandstof mag alleen gebruik gemaakt worden van normale brandstof, behorend bij het type 
trekker. 

5.5  Wij gaan er van uit dat de trekkers technisch in goede staat zijn. Bij lekkage van brandstof of olie dient 
de deelnemer zelf te zorgen voor een deugdelijk zeil of milieumat. 

5.6 De banden mogen niet opgesneden of afgeschuind zijn. Pullerbanden zijn niet toegestaan. 

5.7 De totale breedte van de trekker mag niet meer dan 3000mm bedragen. 


