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Foto voorpagina:

Merk: Hanomag
Type: Brillant 600
Vermogen: 50 PK
Bouwjaar: 1964 
Motor: 4 cyl. 2800 cc diesel
Eigenaar: Adri van Reenen, Wageningen

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, 

Daar is het eerste boekje weer voor 2022. Weer een nieuw jaar waarvan we nog 
niet weten wat die ons brengen zal. 

Op het moment van dit schrijven hebben we net ons eerste evenement van dit 
jaar achter de rug. De winterrit. We kijken uit naar een jaar vol van mooie 
evenementen. Dit gevoel wordt ook nog eens extra benadrukt door de 
versoepelingen die op het moment van dit schrijven net aangekondigd zijn. 
Laten we hopen dat dit het einde van een moeilijke tijd mag zijn. 

Ook voor dit jaar hebben we dus weer een mooie agenda opgesteld. Maar om 
deze agenda tot een geslaagde uitvoering te brengen hebben we jullie hulp 
uiteraard nodig. Er zijn evenementen waar veel voorbereiding aan zit en waar in 
verhouding dan toch vrij weinig animo voor is. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de 
ploegdag. Daarom hebben we als bestuur besloten dit door te laten gaan met 
een minimaal aantal deelnemers. Hierover meer verderop in dit boekje. 

We hopen jullie weer regelmatig te kunnen ontmoeten tijdens onze 
evenementen. 

Namens het bestuur, 
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Clubartikelen
Deze zijn te verkrijgen bij de secretaris.

• Stickers: 5 voor € 2,50
• 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 € 17,50/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. redactie@grebbetrekkers.nl 

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

Secretaris: Gerrit Drost
Waalbandijk 43a, 6669 MB  Dodewaard
Tel: 06-33801130 / info@grebbetrekkers.nl

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 - Vijf en twintigste jaargang / Nr. 1/maart 2022

Clubartikelen
Deze zijn te verkrijgen bij de secretaris.

• Stickers: 5 voor € 2,50
• 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 € 17,50/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. redactie@grebbetrekkers.nl 

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 - Vijf en twintigste jaargang / Nr. 1/maart 2022

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 / info@grebbetrekkers.nl

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  



- 5 - Vijf en twintigste jaargang / Nr. 1/maart 2022 

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

Gerrit
Cornelis Bram

28/29-juni Inschrijven trekketrek(online)

koningsdag
6-jun

25-dec
26-dec

Ledenvergadering 

1-jan
17-apr
18-apr

12-mrt

..-juni

2-juli 

1e paasdag

27-apr

..-aug
2-sept
5-nov

5-jun

Maart

JuniMei

Augustus September

Januari Februari

DecemberOktober

Juli

April

Bestuursvergadering

Pieter

Bestuur

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

Dag uitje

Middag/avond rit(via app)

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)
Grebberit
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Uit de oude doos 
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2 april ploegdag

Beste leden,

Op zaterdag 2 april staat onze ploegdag gepland. Na een paar jaar niet geploegd 
te kunnen hebben wordt weer tijd om de ploeg uit het vet te halen en onze 
kunsten te tonen.

We mogen dit jaar weer ploegen op het perceel aan de autoweg te Rhenen waar 
we voorgaande jaren ook regelmatig zijn geweest. Nabij begraafplaats Larikshof.

Helaas hebben we tijdens de laatste ploegwedstrijden gezien dat het aantal 
deelnemers tijdens deze dag lijkt af te nemen. Dit betreuren wij als bestuur ten 
zeerste, vooral ook dat deze dag veel voorbereiding en energie kost. 

Daarom hebben we dit jaar als bestuur besloten dat we met een minimaal aantal 
deelnemers aan de slag willen. We hebben besloten om met minimaal 35 
deelnemers een ploegwedstrijd met jury te houden. Halen we dit aantal niet, dan 
kunnen we alsnog gaan ploegen maar dan doen we het recreatief dus zonder 
jury. In dat geval willen we met minimaal 20 deelnemers kunnen beginnen.

Kortom: tot 20 aanmeldingen geen ploegdag. Van 20 tot 35 aanmeldingen: 
recreatief ploegen. 35 aanmeldingen of meer: een ploegwedstrijd.

Dus wil je graag ploegen geef massaal op VOOR 18 MAART zodat ook dit 
evenement een geslaagde dag wordt.

Opgeven kan middels het opgave formulier op www.grebbetrekkers.nl

Geen mogelijkheid om online op te geven? Dan opgeven bij Gerrit Drost. 
0633801130
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Inschrijven trekkertrek 28 juni 

Het is misschien nog ver weg maar vrijdag 2 september hopen we weer de 
trekkertrek te organiseren. De voorbereidingen zijn ondertussen al 
begonnen. 

Voordat het zover is hebben we eerst de inschrijfronde. Deze staat gepland 
op dinsdag 28 en woensdag 29 juni voor de leden. Daarna zal inschrijven ook 
mogelijk worden voor niet leden.  

In tegenstelling tot de vorige inschrijvingen zal het dit jaar digitaal gebeuren. 
Dit om het organiseren te vereenvoudigen. Inschrijven kan dan eenvoudig via 
de website waar vanaf die datum een aanmeldformulier online zal staan. 
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Grebberit, 2 Juli (DATUM GEWIJZIGD) 

Beste leden, 

Op zaterdag 2 Juli hopen we de Grebberit te gaan rijden. Dit is een 
andere datum die eerder genoemd is. Reden hiervoor is dat de 
oldtimerdag Ederveen anders tegelijk zou komen te vallen met onze 
Grebberit. Met deze wijziging kunnen de liefhebbers er een dag extra 
op uit. 

Dus let op: Grebberit 2022 zaterdag 2 Juli 

Nadere informatie zal volgen 

Grebberit 2008 
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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  

medium formaat 

Afm.: 29 x 25 cm 

Stuk € 17,50 7x 

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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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  

medium formaat 

Afm.: 29 x 25 cm 

Stuk € 17,50 7x 

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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Grebberit, 2 Juli (DATUM GEWIJZIGD) 

Beste leden, 

Op zaterdag 2 Juli hopen we de Grebberit te gaan rijden. Dit is een 
andere datum die eerder genoemd is. Reden hiervoor is dat de 
oldtimerdag Ederveen anders tegelijk zou komen te vallen met onze 
Grebberit. Met deze wijziging kunnen de liefhebbers er een dag extra 
op uit. 

Dus let op: Grebberit 2022 zaterdag 2 Juli 

Nadere informatie zal volgen 

Grebberit 2008 
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Snertrit/Winterrit 12 februari

Op zaterdag 12 februari hebben we weer een winterrit gereden. De laatste 
winterrit was ondertussen al weer zo’n 10 jaar geleden dus werd het weer tijd 
voor een snertrit vond Bert van Ginkel tijdens de laatste ledenvergadering. Dit 
was geen probleem vanuit het bestuur: Bert, regel het maar!

Dat heeft hij dus gedaan. Het was een mooie ochtend, een paar graden 
nachtvorst maar zonnig en droog. Ideale omstandigheden voor een snertrit. Na 
een bak koffie zijn we vertrokken vanaf de Haarweg in Overberg. We zijn wat 
door Overberg geslingerd, waar ze naar wat nu blijkt meer wegen hebben dan 
alleen de Haarweg en zijn de berg overgetrokken naar Amerongen. Zelf reed ik 
achteraan en zag dat een aantal tractoren alle pk’s nodig hadden om boven te 
komen. De stikstofdoeleinden zijn deze dag in de regio Overberg niet gehaald.

Via de berg naar Amerongen zijn we naar Leersum gereden, waar we de berg 
weer over gingen richting Overberg/Woudenberg. Een fraaie bosrijke omgeving 
die weer overging naar een landelijke omgeving. In Woudenberg hadden we een 
tussenstop bij de schuur van een verzamelaar. Hier konden we even de benen 
strekken, een beetje stampvoeten voor de bloedsomloop en de plantjes 
watergeven die dit ondanks de natte februarimaand toch vocht nodig leken te 
hebben volgens een aantal mannen.
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Gelukkig konden we de schuur ook in om een mooie collectie trekkers te 
bewonderen. Hier stonden wel zo’n 60 tot 70 trekkers, voornamelijk Fendt en 
wat John Deere gestald. Menig liefhebber/verzamelaar kon hier zijn hart 
ophalen. Nadat we een tijdje hier rondgekeken hebben en met elkaar bijgepraat 
te hebben werd het tijd om richting de erwtensoep te gaan. 

We hebben onze stalen rossen weer beklommen en zijn nog een paar kilometer 
doorgereden waar onze maaltijd ondertussen ook gearriveerd was. We hebben 
ons de soep met roggebrood en spek goed laten smaken. Er was genoeg voor 
iedereen en nadat we opgewarmd en gevuld waren zijn we allemaal weer 
huiswaarts gegaan.

Kortom een geslaagde eerste rit van dit jaar. We hebben er weer van genoten na 
een lange tijd van weinig activiteiten hopen we dat dit een mooie aftrap is voor 
meer.

Uiteraard willen we Bert van Ginkel en zijn vrouw die de soep verzorgd heeft 
hartelijk bedanken. We hebben al afgesproken dat ze volgend jaar weer hun best 
mogen doen. Ik heb al gehoord dat het volgende varken voor de worst goed 
verzorgd wordt. Dat moet goed komen dus!!
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In memoriam Drikus Huisman

Op maandag 21 februari is op 84 jarige leeftijd overleden Drikus Huisman. 
Dit overlijden kwam toch behoorlijk onverwachts. Ruim een week ervoor 
reed Drikus nog mee met de snertrit.

Van de familie kregen we de vraag om tijdens de uitvaart van Drikus met 
een aantal tractoren een erehaag te vormen bij het crematorium. Een 
aantal leden van ons zijn hierbij aanwezig geweest om aansluitend de 
afscheidsbijeenkomst bij te wonen.

Het was een bijzonder moment om op deze manier met de trekker op pad 
te gaan maar het werd door de familie zeer op prijs gesteld.

We wensen hen veel kracht en sterkte toe met dit verlies.
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Terug in de tijd 
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Terug in de tijd 
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Vervolg verslag Arie van der Velde (Slot)

Draaimoment (Koppel)-stijging:
In de draaimomentsgrafiek van Fig.19 
en 20 staat nog een pijltje, dat de 
stijging van het draaimoment 
aangeeft. Dit wordt aangegeven in 
Procenten (%).
Hoe wordt deze waarde nou bepaald? 
We zien bij deze FENDT trekker het 
draaimoment stijgen van 302 Nm bij 
2300 t/m naar 387 Nm bij 1500 t/m. 

De toename is dus: 387 – 302 = 85 Nm. In % uitgedrukt is dit !"
#$%

𝑥𝑥100% =
28% Ook hier is de fabrikant ruimdenkend. 

Ook de toerentaldaling wordt in procenten uitgedrukt. In dit voorbeeld 
daalt het toerental van 2300 naar 1500 t/m. Verschil dus 800 t/m. 
In % is dit dan !$$

%#$$
𝑥𝑥 100% = 35%

Stijgingsfactor:
Wanneer we nu het % draaimomentstijging delen door het % 
toerentaldaling dan spreekt men over de stijgingsfactor. Bij deze Fendt 
wordt deze

𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺 = % 𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅
% 𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒕𝒕𝒅𝒅𝒅𝒅𝒕𝒕𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅

= 𝟐𝟐𝟐𝟐
𝟑𝟑𝟑𝟑
=

𝟎𝟎, 𝟖𝟖.

Wanneer deze waarde boven 0,45 ligt, dan kan men zeggen, dat we met 
goed vasthoudende motor te maken hebben. Een taaie motor, die langer 
door blijft trekken bij toenemende belasting. Op de weg hoeven we minder 
snel terug te schakelen.

Rendement van een motor:
Als laatst wil ik nog iets over het rendement van een motor schrijven.
Een verbrandingsmotor neemt chemische energie (in de vorm brandstof) 
op en geeft mechanische energie af. De verhouding tussen deze twee 
energievormen noemt men het rendement, aangegeven met het symbool 
ɳ (eta). Dus we kijken wat er ín de motor gaat en wat er uitkomt. Er komt 
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altijd minder uit, dan er in gaat. Dit verschil noemen we het 
rendementsverlies. Wanneer een motor 100 % rendement zou leveren, 
dan zou alle brandstof omgezet worden in nuttig mechanisch vermogen. 
Echter gaat er enorm veel warmte-energie verloren in de vorm van uitlaat, 
koeling en wrijving. Bij een benzinemotor gaat er zo ongeveer 65 - 70 % 
verloren en bij een dieselmotor ca, 55 - 65 %. We kunnen dus zeggen: 
Rendement van een benzinemotor ligt op: ca. 25 –
30%. Rendement van een dieselmotor ligt op:   ca. 
35 – 45 %.

Bekijken we de grafiek over het 
specifiek brandstofverbruik van onze 
FENDT (Fig.21) nogmaals, dan valt 
ons op, dat deze trekker bij vollast 
een ver-bruik vertoont van ca. 203 

gr/kWh bij 1600 omw/min. In dit toerengebied springt deze motor het 
meest efficiënt om met de brandstof, die hij opneemt. 
Een verbruik van 203 gr/kWh betekent, dat de trekker per geleverde kW 
in één uur 203 gram brandstof verbruikt. Uit deze waarde kunnen we 
ook het rendement bij dit toerental berekenen. Hiervoor hebben we de 
energiewaarde van dieselbrandstof nodig. Deze zgn. 
Verbrandingswaarde is ook weer te vinden in een tabel of op Google.
Hier vinden we voor diesel 43 kilojoule per gram. (43 kJ/gr)
Voor elke kW geleverd vermogen verbruikt de motor 203 gram per uur.
Aan warmte-energie stoppen we per uur 203 x 43 kJ = 8729 kJ in de 
motor. 
Per seconde is dit dus !9%:

#;$$
= 2,42 kJ/sec. 

We hebben reeds gezien, dat 1 kJ/sec gelijk is aan 1 kW of 1 kJ/sec = 1
kW.     
Hieruit kunnen we dus opmaken, dat er voor elke kW afgegeven 
vermogen 2,42 kW toegevoerd moet worden.
In het voorbeeld met de Rosmolen in het begin van dit verhaal komt dit 
neer op het volgende: Het paard eet voor 2,42 kW op en hij levert 1 kW.
Het rendement (ɳ) van de FENDT is dus 𝟏𝟏

𝟐𝟐,𝟒𝟒𝟐𝟐
x 100 % = 0,41 x 100 = 41 

% bij 1600 omw/min. Voor een diesel van 20 jaar oud niet slecht.
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Beste clubleden, ik hoop niet, dat ik te ingewikkeld bezig ben geweest. Dit 
is zeker niet mijn bedoeling. Houdt dit verslag een beetje als naslagwerk. 
Zo nu en dan eens een stukje doornemen en weer laten bezinken. Ik vond 
het leuk om te doen en ben zelf ook weer een beetje bij de tijd. 
Mochten er vragen of opmerkingen zijn dan zijn jullie van harte welkom op 
mijn website. a-m.velde@hetnet.nl  

Resumerend nog even wat termen op een rijtje: 

Kracht (F):  Newton  (= 0,1 kg) 
Afstand (s) meter 
Tijd:            seconden  (1 uur = 60 min. = 3600 sec.) 
Arbeid:        kracht x afstand       W = F x s —>    N x m = Nm  
Lineair Vermogen:      P = F x s/t  =  F x v —> N x m/sec = Nm/sec = Watt 
kW - Pk:      1 Pk = 0,736 kW 1 kW = 1,36 Pk 
Moment:     M = F x L N x m = Nm 
Pi (π): 22/7 = 3,14 2π = 6,28 
Roterend vermogen:   P = ?@	A	B	A	%C

;$	A	D$$$
 = ?@	A	B

:""$
 = kW 

Warmtevermogen: Joule/sec = Watt      kJ/sec = kW 
Specifiek Md: Nm/liter = Nm/l 
Spec. Br.stofverbr. gr/kWh       
Md Stijgingsfactor: Stijgingsfactor = %	𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅

%	𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒕𝒕𝒅𝒅𝒅𝒅𝒕𝒕𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅
 

      Tot zover het verslag van Arie, Arie bedankt voor deze bijdrage!! 
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Agenda 16km Club 

2 april Ploegwedstrijd 

23 april Voorjaarstoertocht 

18 juni Grasmaaien 

6 augustus Oogstfeest 

17 september Najaarstoertocht 

8 oktober Oldtimertrekkertrek 

16 november Ledenvergadering  
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mijn website. a-m.velde@hetnet.nl  

Resumerend nog even wat termen op een rijtje: 

Kracht (F):  Newton  (= 0,1 kg) 
Afstand (s) meter 
Tijd:            seconden  (1 uur = 60 min. = 3600 sec.) 
Arbeid:        kracht x afstand       W = F x s —>    N x m = Nm  
Lineair Vermogen:      P = F x s/t  =  F x v —> N x m/sec = Nm/sec = Watt 
kW - Pk:      1 Pk = 0,736 kW 1 kW = 1,36 Pk 
Moment:     M = F x L N x m = Nm 
Pi (π): 22/7 = 3,14 2π = 6,28 
Roterend vermogen:   P = ?@	A	B	A	%C

;$	A	D$$$
 = ?@	A	B

:""$
 = kW 

Warmtevermogen: Joule/sec = Watt      kJ/sec = kW 
Specifiek Md: Nm/liter = Nm/l 
Spec. Br.stofverbr. gr/kWh       
Md Stijgingsfactor: Stijgingsfactor = %	𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅

%	𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒕𝒕𝒅𝒅𝒅𝒅𝒕𝒕𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅
 

      Tot zover het verslag van Arie, Arie bedankt voor deze bijdrage!! 
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Agenda 16km Club 

2 april Ploegwedstrijd 

23 april Voorjaarstoertocht 

18 juni Grasmaaien 

6 augustus Oogstfeest 

17 september Najaarstoertocht 

8 oktober Oldtimertrekkertrek 

16 november Ledenvergadering  
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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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