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Foto voorpagina: 

Merk: Ferguson 
Type: TEF 
Vermogen: 28 PK 
Bouwjaar: 1954 
Motor: 3 cilinder Perkins diesel 
Eigenaar: Kees van Westreenen, Lienden 

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,

Op het moment van dit schrijven lijkt de zomer al begonnen. Menig 
oldtimerliefhebber kan z’n hart ophalen met dit mooie weer. Ideale momenten 
om een rit te rijden al dan niet in clubverband.

Ook wij hopen dit weer te gaan doen in Juli. De jaarlijkse Grebberit staat dan
gepland. Het belooft een mooie rit te worden waarbij we jullie weer massaal
hopen te ontmoeten.

Verder zijn we als bestuur ook weer druk met de voorbereidingen van de
trekkertrek. We hopen dat we hierbij ook op jullie kunnen rekenen. Dat wil niet 
zeggen alleen als deelnemer, maar ook om te helpen met diverse hand en 
spandiensten die er voor, tijdens en na de wedstrijd zijn. Aanmelden kan te allen 
tijde bij een van de bestuursleden. Meer informatie over de evenementen
verderop in het boekje.

We hopen jullie weer in goede gezondheid te kunnen ontmoeten rondom de
komende 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: 0615628984 / 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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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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Inschrijving vanaf 28 juni voor trekkertrek 2 september

Beste leden

Zoals jullie reeds in de agenda gezien hebben hopen we op 2 september
weer onze oldtimer trekkertrekwedstrijd te houden. Graag nodigen we jullie
uit om je aan te melden als deelnemer. Leden kunnen vanaf 28 juni digitaal
aanmelden, niet leden vanaf 30 juni. Op deze manier kunnen leden
inschrijven voordat er een klasse volgeschreven is. Leden ontvangen per
ingeschreven trekker/ deelnemer een spaarzegel. Tevens ontvangen de leden
die op 28 of 29 juni aanmelden, € 2,50 korting op het inschrijfgeld. Let dus 
op, dat geld dus alleen op deze twee dagen, vanaf 30 juni bedraagt het 
inschrijfgeld voor zowel leden als “niet leden” € 25,00 

Zoals bij sommige wel bekend was, is dat we als bestuur het evenement
nooit goed verzekerd kregen. We verlangde van de deelnemers wel dat zij
hun trekker WA verzekerd hadden echter die verzekering betaald niet uit als 
jullie met je trekker aan een wedstrijd mee doen. Alle oldtimer 
verzekeringen sluiten dat uit. Dus mocht het een keer fout gaan en bezoekers 
gewond (of nog erger) raken, dan is de bestuurder van de trekker persoonlijk 
aansprakelijk. Een alternatief is dat de bestuurder van de trekker een 
trekkertrek verzekering afsluit maar die kost ca € 200 per trekker.

Na lang zoeken hebben wij een verzekeringsmaatschappij gevonden die ons
een collectieve wedstrijdverzekering aangeboden heeft. Deze is verplicht
gesteld voor alle deelnemers en kost slechts € 10,00 per deelnemer. Dit
bedrag wordt tijdens de aanmelding gelijk bij het inschrijfgeld opgeteld.
Hiermee bent u voor schade aan derde verzekert vanaf het moment dat u het 
evenementen terrein oprijdt totdat u het evenementen terrein verlaat. De 
verzekeringsmaatschappij heeft wel eisen gesteld aan ons 
wedstrijdreglement en de opbouw van het wedstrijdterrein maar daar 
hebben we intussen aan voldaan. Naast de bijdrage van € 10,00 per
deelnemer/ trekker moet de deelnemer nog een verklaring ondertekenen.
Deze lig op 2 september as klaar.
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We hanteren de volgende klasse indeling: 

De aanmelder is ook de bestuurder van de trekker. Achteraf wisselen is niet 
mogelijk. Hou daar dus rekening mee tijdens het aanmelden. Aanmelden 
kan vanaf 28 juni, per klasse houden het aantal in de gaten. Vol = vol. Staat 
een klasse niet meer op het aanmeldformulier, dan is die klasse vol en kan 
er niet meer op ingeschreven worden. Lees wel eerst het nieuwe wedstrijd 
regelement door, dat vind je op de site maar ook elders in dit boekje 

Als bestuur hopen we op een leuke en gezellig wedstrijd, fijn dat het weer 
kan na twee jaar.  

Het bestuur. 

       Trekkertrek 2012 
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Uit de oude doos
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Grebberit, 2 Juli 

Beste leden, 

Op zaterdag 2 Juli hopen we de Grebberit te gaan rijden.  
We verzamelen voor deze rit onderaan de Rijnbrug aan de Liendense 
kant van de Rijn, Hogeweg. Opstellen kan vanaf 9.30uur waarna we 
hopen te vertrekken om 10.00 uur. 

Het belooft een mooie tocht te worden richting het land van Maas en 
Waal van circa 60 km.  

De kosten voor deze rit bedragen 17,50 euro per persoon. Graag 
gepast betalen bij aanvang van de rit. 

Opgeven kan via het aanmeldformulier op de website van de 
Grebbetrekkers. 

Grebbetocht 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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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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Grebberit, 2 Juli 

Beste leden,

Op zaterdag 2 Juli hopen we de Grebberit te gaan rijden. 
We verzamelen voor deze rit onderaan de Rijnbrug aan de Liendense 
kant van de Rijn, Hogeweg. Opstellen kan vanaf 9.30uur waarna we 
hopen te vertrekken om 10.00 uur.

Het belooft een mooie tocht te worden richting het land van Maas en 
Waal van circa 60 km. 

De kosten voor deze rit bedragen 17,50 euro per persoon. Graag
gepast betalen bij aanvang van de rit.

Opgeven kan via het aanmeldformulier op de website van de 
Grebbetrekkers.

Grebbetocht 2008
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Terdege zomerfair Barneveld 3 t/m 6 augustus 

Beste leden, 

Vanuit de organisatie van de Terdege zomerfair zijn wij benaderd met 
de vraag of we tijdens dit evenement weer aanwezig kunnen zijn met 
onze vereniging. 

Dit houdt in dat we onder andere een aantal trekkers tentoonstellen 
tijdens dit evenement en voor de kinderen het trekkerrijbewijs weer 
zullen uitgeven. 

Voor ons als club is dit een mooi evenement, mede door de 
vergoeding die er vanuit de terdege zomerfair tegenover staat. Dit is 
voor onze vereniging een welkome aanvulling op de kas die na een 
tweetal moeilijke jaren behoorlijk is gekrompen. 

Echter………… 

Als bestuur kunnen we deze vraag niet eerder beantwoorden nadat we 
ook van jullie reactie hebben ontvangen. Dat wil zeggen, WIE KAN ER 
MEEHELPEN TIJDENS DIT EVENEMENT????? 
We zullen hiervoor ook jullie hulp nodig hebben zodat het uitvoeren 
van dit evenement niet alleen op de schouders van ons als bestuur 
komt te liggen. Mocht er te weinig hulp/animo zijn voor dit 
evenement, kunnen wij niet aanwezig zijn tijdens deze zomerfair. 

Wie helpt er mee? 

Meldt je aan bij een van de bestuursleden voor 1 of meerdere dagen 
zodat we dit jaar onze clubkas weer een boost kunnen geven. 

Het bestuur. 
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Vacature websitebeheer.

Beste leden,

Na jarenlange inspanning en trouwe inzet heeft onze
websitebeheerder, Wim Hofs, ons laten weten om aan het
eind van het jaar te gaan stoppen met het beheren van de
website.

De website is uiteraard het visitekaartje van onze vereniging
en we kunnen in deze tijd ook niet meer zonder. Daarom is 
het ook van belang dat de website ook als Wim er mee stopt 
ons mooie visitekaartje blijft.

Is er iemand onder de leden, of een bekende van ons die dit 
van Wim kan gaan overnemen? Het mag zowel een lid als
een niet lid zijn van de Grebbetrekkers. Enige betrokkenheid
bij de club zou een goede bijkomstigheid zijn.

Wil je weten wat dit allemaal inhoudt? Dan kun je terecht bij 
Wim Hofs. Wim is te bereiken via de mail,
website@grebbetrekkers.nl en kan je haarfijn laten weten
wat deze vacature inhoud.
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Afgelopen evenementen

Helaas kunnen we deze pagina korter houden dan gepland. Het uitje van 
Maart en de ploegdag in April konden helaas niet doorgaan wegens het 
gebrek aan deelnemers.

Middagrit/app-rit 16 april

We hebben gelukkig nog wel een fraaie app-rit gereden op zaterdag 16 
april. Hieronder een impressie van deze fraaie rit die we reden vanaf de 
Cuneraweg bij van Os.

Met een dertigtal trekkers was het weer genieten in de voorjaarszon van 
een fraai uitgezette rit.
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App-rit 28 mei 

Op 28 en 29 mei organiseerde onze zusterclub ‘de Ewijkse Brug’ hun 
Historisch Weekend in Herveld. 

Voor ons als bestuur leek dat een mooie aanleiding tot een 
toertocht/app-rit hier naartoe. In overleg met ‘de Ewijkse Brug’ hebben 
we daar een stukje van het terrein kunnen reserveren waar we ook onze 
tractoren konden stallen. 

Met een 14 tal trekkers zijn we op deze dag vanuit Achterberg vertrokken 
naar Herveld waar we een mooie dag hebben gehad. 
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Wedstrijdreglement trekkertrek 2 september

Oldtimerclub de “Grebbetrekkers”, www.grebbetrekkers.nl

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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Wedstrijdreglement trekkertrek 2 september 

 

Oldtimerclub de “Grebbetrekkers”, www.grebbetrekkers.nl 

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 
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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.
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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
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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. 
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Hulp gevraagd rondom trekkertrek 

Voor de trekkertrek op 2 september zoeken we nog extra hulp voor het 
opbouwen, tijdens de wedstrijd en voor het afbreken van het 
evenementen terrein. 

Er zijn diverse taken uit te voeren rondom deze wedstrijd dus is er voor 
iedereen wel wat te doen. 

Op woensdagavond 31 augustus hopen we op te bouwen vanaf ca 19.00 
uur. Vele handen maken licht werk, oftewel, als we met vele zijn hoeft het 
niet laat te worden. 

Verder kun je je ook aanmelden bij 1 van de bestuursleden voor hulp 
tijdens de wedstrijd zodat we een indeling kunnen maken wie, wat en 
waar. 

Ben je verhinderd om te helpen of aanwezig te zijn? Geen probleem. We 
zoeken ook nog sponsoren! Dit kan op diverse manieren en voor 
verschillende bedragen. 

Voor vragen, wend je tot iemand van het bestuur. Hun gegevens zijn 
voorin dit Grebbepraatje te vinden. 

Met z’n allen kunnen we dit evenement weer laten slagen. 

Het Bestuur. 
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Terug in de tijd

Agenda 16km Club

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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