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Foto voorpagina:

Merk:   Whitlock Brothers
Type:  WS 66
Vermogen: 52 PK
Bouwjaar: ergens begin jaren 60?
Motor:  4 cilinder Ford
Eigenaar: ene van Ginkel
Bijzonderheden  Whitlock is een graaflaadcombinatie gebouwd op een 

Fordson Super major. (volgende boekje meer over dit 
voertuig)

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, 

Met het verschijnen van dit boekje is de decembermaand al weer volop 
begonnen. We hebben de eerste koude donkere dagen alweer gehad en 
de eerste nachtvorsten zijn weer een feit. Ideaal weer voor de snert dus. 
Daar hopen we komend jaar weer een rit aan te wijden. 

We hebben afgelopen kwartaal nog een aantal evenementen gehad waar 
we veel van jullie weer hebben kunnen ontmoeten. Daarmee is er een 
eind gekomen aan de evenementen van 2022. We maken ons op voor het 
nieuwe jaar en als bestuur hebben we de agenda voor het komende jaar 
ook weer opgesteld. Deze treffen jullie verderop in deze uitgave aan. 

We willen jullie allen een goede decembermaand toewensen en wensen 
jullie al het goede toe voor het jaar wat komen gaat. We hopen jullie dan 
ook weer te mogen ontmoeten tijdens de evenementen van het komende 
jaar. 

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 / voorzitter@grebbetrekkers.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) / pieter@grebbetrekkers.nl

2e Penningmeester: Bram Elenbaas
Cuneraweg 232, 3911 RS Achterberg
Tel: 0317-617855 / bram@grebbetrekkers.nl

2e Voorzitter: Teus Bunt
Broekdijk 39, 4041 CT  Kesteren
Tel: 0488-482973 / 06-49700594 / teus@grebbetrekkers.nl

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

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

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

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

Ledenvergadering 

hemelvaartsdag
1e pinksterdag
2e pinksterdag
1e kerstdag
2e kerstdag

1-apr BestuurPloegdag

Grebbetrekkers activiteiten kalender 2023

Januari Februari Maart

April Mei Juni

Juli Augustus September

..-mei Middag/avond rit(via app)

17-juni Grebberit Teus
juni / juli Middag/avond rit(via app)

18-mei
28-mei

1-jan nieuwjaarsdag

10-apr 2e paasdag 29-mei
9-apr 1e paasdag

26-dec
27-apr koningsdag 25-dec

Bestuursvergadering

11-mrt Busreis Bram

17-jan 24-okt
11-febr Snertrit Johan

Oktober November December

Bestuur
Cornelis
Diederik24-nov

4-nov
1-sept Trekkertrek

Ruilbeurs
Gezellige avond

..-aug Middag/avond rit(via app)

Jan
Bestuur26/29-juli

4 / 5-juli
Terdege zomerfair
Inschrijven trekketrek(online)

- 6 - Vijf en twintigste jaargang / Nr. 4. December 2022 

Uit de oude doos 
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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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Dinsdag 17 januari 2023

Dinsdagavond 17 januari hopen we onze jaarlijkse ledenvergadering 
weer te houden. Zoals gebruikelijk in het dorpshuis te Achterberg. 
Hier hopen we terug te kijken op het afgelopen jaar en het komende jaar 
zullen we ook al voor zover als mogelijk doornemen.

Na de vergadering zal er weer een verloting zijn om de clubkas wat op 
peil te houden. Heeft u ook nog iets voor de verloting kunt u dit 
meenemen.

Dus dinsdagavond 17 januari 20.00 uur
Achterbergsestraatweg 184 te Achterberg

Allemaal van harte welkom!

Najaarsvergadering 25 oktober 2022
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Snertrit zaterdag 11 februari

Op zaterdag 11 februari hopen we weer een snertrit te rijden. Na het 
succes van vorig jaar hopen we het dit jaar weer een mooie en wellicht 
koude rit te rijden.
We willen weer vertrekken vanuit Overberg om 10 uur vanaf de 
Haarweg 7a/9b. Rit en eindpunt is met het schrijven van dit stukje nog 
niet duidelijk. Maar 1 ding kunnen we wel beloven, aan het eind snert 
met worst!

Opgeven kan met de ledenvergadering en met de link op de website die 
binnenkort ook op de site zal staan.

Winterrit 2009
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Busreis zaterdag 11 maart

Op zaterdag 11 maart staat de busreis op de agenda. We hebben dit een 
aantal jaren helaas niet kunnen doen en hopelijk zijn er dit jaar weer 
mogelijkheden. Op dit moment kijkt het bestuur naar de mogelijkheden 
en hopen we jullie op de ledenvergadering meer informatie kunnen 
geven.

wat je zomaar kunt aantreffen met een busreis

Ploegdag zaterdag 1 april

Op zaterdag 1 april staat de ploegdag gepland. Over de invulling van 
deze dag zijn we nog in beraad. 
Zoals de aanwezigen van de najaarsvergadering wel weten zijn er 
meerder opties genoemd tijdens de vergadering om deze dag invulling te 
geven. We hopen jullie hier zo snel mogelijk over te kunnen informeren.
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Ploegdag zaterdag 1 april

Op zaterdag 1 april staat de ploegdag gepland. Over de invulling van 
deze dag zijn we nog in beraad. 
Zoals de aanwezigen van de najaarsvergadering wel weten zijn er 
meerder opties genoemd tijdens de vergadering om deze dag invulling te 
geven. We hopen jullie hier zo snel mogelijk over te kunnen informeren.

- 9 - Vijf en twintigste jaargang / Nr. 4. December 2022

Snertrit zaterdag 11 februari

Op zaterdag 11 februari hopen we weer een snertrit te rijden. Na het 
succes van vorig jaar hopen we het dit jaar weer een mooie en wellicht 
koude rit te rijden.
We willen weer vertrekken vanuit Overberg om 10 uur vanaf de 
Haarweg 7a/9b. Rit en eindpunt is met het schrijven van dit stukje nog 
niet duidelijk. Maar 1 ding kunnen we wel beloven, aan het eind snert 
met worst!

Opgeven kan met de ledenvergadering en met de link op de website die 
binnenkort ook op de site zal staan.

Winterrit 2009
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Afgelopen evenementen

Middagrit/apprit 22 oktober 

Zaterdagmiddag 22 oktober hebben we nog een mooie rit gereden. Weer een rit 
via de app. 
We vertrokken vanuit Veenendaal door Overberg naar Leersum richting 
Maarsbergen. Hier hadden we een tussenstop waar we even konden genieten 
van een kop koffie en een koek. Uiteraard konden we ook meteen even bijpraten 
met elkaar. Het was een mooie zonnige zaterdagmiddag, ideale omstandigheden 
voor een bak koffie en wat kletspraat. Maar ook hier kwam een eind aan, de rit 
moest vervolgd worden en de meeste wilden met het avondeten thuis zijn.
We vervolgden onze rit door het buitengebied van Woudenberg, hebben een 
stukje van het dorp Scherpenzeel doorkruist, om weer richting de 
Slaperdijk/Veenendaal te gaan.
Een mooie rit en we kijken al weer uit naar een volgende. Han bedankt voor het 
uitzetten!!
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Najaarsvergadering 25 oktober

25 oktober was de jaarlijkse najaarsvergadering. Eigenlijk was het ook een 
vervanging van de jaarvergadering die eerder nier was gehouden ivm corona. 
We hebben het jaar 2021 met elkaar doorgenomen en een aantal evenementen 
van 2022. 
Na afloop was er weer als gebruikelijk een verloting zodat er veel van ons niet 
met lege handen naar huis hoefden. 

Met een behoorlijke opkomst was het weer een ouderwets gezellige avond 
waarbij we ook weer eens lekker konden bijpraten.
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Ruilbeurs 5 november

Zaterdagmorgen 5 november was er weer de kans om net dat ene dingetje of 
dat onderdeeltje op de kop te tikken. De ruilbeurs. Velen van ons waren al vroeg 
uit de veren om hier bij te kunnen zijn. Wie goed heeft opgelet heeft kunnen 
zien hoe de handel gegaan is. Wat voor de ene een uitkomst was dat het 
verkocht was, was voor de volgende het lot uit de loterij. Verdere details zullen 
we maar niet uiteen zetten hier. Belangrijkste was dat het weer een geslaagde 
en gezellige morgen was.

Voor de inwendige mens was er ook handel verkrijgbaar. Drost had zich weer 
uitgeleefd met de soeppan, waarvoor dank! Een bak warme soep is altijd weer 
lekker!

Ben je toch niet helemaal tevreden met je aankoop? Of heb je thuis ook nog 
handel? Geen probleem, volgend jaar hopen we weer een ruilbeurs te 
organiseren. 

- 16 - Vijf en twintigste jaargang / Nr. 4. December 2022
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Gezellige avond 18 november

18 november had de vrouw geluk, er hoefden een keer geen piepers gejast te 
worden. We konden die avond gewoon aanschuiven en opscheppen waar we zin 
in hadden. Uit eten met de Grebbetrekkers. 
Deze keer was het in de wok van Veenendaal waar we in het verleden weleens 
eerder uit eten zijn geweest. Hoe dat toen smaakte, geen idee. Tijd om het weer 
eens te proberen.
Daar hebben we geen spijt van gehad. Er was een royale keus aan eten en 
drinken en wie met een lege maag naar huis is gegaan was ziek of een slechte 
eter.

2,5 uur wokken en kletsen vliegen dan ook voorbij. Mocht je hier ook geen 
genoeg aan hebben? Kijk dan eens op de agenda want ook komend jaar hopen 
we weer een gezellige avond te organiseren.

- 20 - Vijf en twintigste jaargang / Nr. 4. December 2022

Even voorstellen………….

Hallo,

Afgelopen zomer heb ik mij aangemeld als lid bij de Grebbetrekkers. 
Ondertussen heb ik 1 middagrit mee kunnen doen en hebben sommigen mij/ons 
al gezien, maar via deze weg kan ik mij aan iedereen voorstellen.

Ik ben Thom ter Haar, woonachtig in Ede, net buiten Veenendaal. Hier woon ik 
samen met mijn vriendin en wat hobby vee in de vorm van geiten en kippen. Zelf 
ben ik werkzaam bij een bedrijf in Barneveld dat zich specialiseert in de 
ontwikkeling en bouw van kippenstalinrichtingen. 

Buiten het werk om ben ik vaak bezig rondom huis en af en toe wat klusjes/ritjes 
met de trekker en deze trekker is de reden dat ik mij heb opgegeven als lid. 
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De trekker is een International Harvester 453 uit 1972. Ik heb deze in 2020 
gekocht na eerst een International 423 in het bezit te hebben gehad. De trekker 
wordt vooral gebruikt voor wat kleine mooie klusjes zoals het erf schuiven, 
maaien, balen rijden en een enkele keer in de grasbouw bij een buurman 
verderop in de straat. Af en toe wil hij ook wel eens op een echte trekker 
rijdenJ

Daarnaast proberen we gedurig eens een ritje te doen met de trekker, en 
jaarlijks de optochten rondom Oud Lunterse Dag.

Eigenlijk moet de trekker eens wat vaker voor een mooi ritje uit de schuur 
komen, dus hopelijk gaat dat in clubverband mooi lukken. 

- 22 - Vijf en twintigste jaargang / Nr. 4. December 2022

Thom ter Haar tijdens de middagrit in oktober jl.

Nieuwe websitebeheerder

Na een oproep en wat speurwerk onder de leden kunnen we melden dat 
er vanaf het nieuwe jaar een nieuwe beheerder is voor onze website. John 
van Harn zal dit werk op zich gaan nemen. Voor de meeste van ons 
waarschijnlijk wel een bekend gezicht. Zo niet, even het eerste 
Grebbepraatje van 2023 afwachten, dan vragen we hem om zich even 
voor te stellen.

Uiteraard willen we Wim Hofs ook bedanken voor al zijn energie die hij 
hier de afgelopen jaren heeft ingestoken. Door al deze inzet hebben we 
tot op de dag van vandaag een prachtige website van onze vereniging 
gehad.

We willen John dan ook veel succes en energie wensen voor het behoud 
van een mooie, overzichtelijke en informatieve website.
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Terug in de tijd 

dat is nog eens ploegen 
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Agenda 16km Club

1 maart videoavond

1 april wedstrijdploegen

22 april voorjaarstoertocht

10 juni grasmaaien
5 augustus oogstfeest

9 september najaarstoertocht

7 oktober oldtimertrekkertrek

22 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. 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 trekkerrijbewijs 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  
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. 

 - 26 - Vijf en twintigste jaargang / Nr. 4. December 2022 

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. 

Allen een gezond en voorspoedig 2023 gewenst. 
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