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Foto voorpagina: 

Merk:   Ferguson TED 
Motor:   Perkins P3 
Vermogen: 32 PK 
Bouwjaar:  augustus 1950 
Eigenaar: Richard Ploeg  
In bezit sinds:  mijn opa kocht de trekker in 1960 met een kapotte petroleum 
motor. Mijn opa heeft toen de perkins p3 er voorgebouwd, een ombouw die vaker 
gedaan is. De trekker heeft sindsdien op de boerderij het werk verricht en is sinds 
2011 in bezit van Richard. 

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, 

Voor jullie ligt alweer het derde nummer van ons clubblad. Hierin onder 
andere een terugblik op ons jubileum wat een prachtige dag was. Verder 
de aankondiging voor het andere grote evenement van dit jaar, de 
trekkertrek. 

Op het moment dat we dit schrijven zijn de meeste misschien nog op 
vakantie of net terug van vakantie. Het was me een zomer. Records die 
sneuvelden noem maar op. Hopelijk hebben we met trekkertrek ook veel 
records die sneuvelen. Want het beloofd een mooie avond te worden met 
een geweldig programma. 
Verder in dit boekje nog een terugblik op de ploegdag, het jubileum, 
oldtimerdag Veenendaal en de Terdegefair. En natuurlijk nog meer wat 
met onze hobby te maken heeft. 
We hopen allemaal op nog een mooie nazomer zodat we nog eens met de 
oldtimer op tournee kunnen. Hopelijk tot ziens op één van de komende 
evenementen. 

Namens het bestuur, 
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Voorzitter: Cornelis van Os  
Mahlerpad 13, 3906 ZM Veenendaal  
Tel: 0318-501398 / c.van.os@hetnet.nl 

P.R + 2e 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 / info@driesprongkesteren.nl 

Redactie: Johan van Ginkel. 0611433041 (na 19.00h) 
  redactie@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:€ 3,50 / st.
• Petten met het logo van “De Grebbetrekker”, prijs:€ 10,00 / st.
• Ballonnen met het logo van ‘De Grebbetrekkers”, prijs:€ 0,30 / 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 
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Grebbetrekkers activiteiten kalender 2019

januari februari maart
wk 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 14 15 16 17 18

zo 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28

ma 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29

di 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30

wo 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24

do 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25

vr 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26

za 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27

mei juni juli augustus

wk 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27 27 28 29 30 31 31 32 33 34 35

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

september oktober november december

wk 36 37 38 39 40 40 41 42 43 44 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1

zo 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29

ma 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30

di 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31

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

Bestuursvergadering Ledenvergadering  

9 febr 31jul/3aug

 6 april 6 sept

31-mei 9 nov

1 jun 22 nov

22 jun

1-jan nieuwjaarsdag 30-mei hemelvaartsdag

21-apr 1 ste paasdag 9-jun 1 ste pinksterdag

22-apr 2 de paasdag 10-jun 2 de pinksterdag

27-apr koningsdag 25-dec 1 ste kerstdag

26-dec 2 de kerstdag

busreis  (Cornelis) Terdege fair            (teus)

ploegdag     (gerrit) trekkertrek    ( bestuur )

Opbouwen jubileum   (bestuur) ruilbeurs (Cornelis/bram)

25 jaar jubileum  (bestuur) gezellige avond            ( Jan )

Oldtmer fest. V'daal (bram/pieter)
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6 september, oldtimer trekkertrek 
Locatie: Cuneraweg 24,  Achterberg. 

Beste mensen, 
Het is al bijna zover, de trekkertrek. De voorbereidingen door een groep 
enthousiastelingen is in volle gang. We hebben een drukke inschrijfavond 
gehad wat resulteert in een druk, vol en boeiend programma. 

We beginnen op vrijdagmiddag om 17.00 uur met de wedstrijd die op twee 
banen gereden zal worden. We kunnen een grote diversiteit aan trekkers 
verwachten, oldtimers, jongtimers en gloeikop tractoren. 
Uiteraard kunnen de deelnemers niet zonder het publiek dus hopen we op 
een grote opkomst ook langs de baan.  

We hopen jullie 6 september te zien en neem gewoon wat vrienden 
kennissen of familie mee. Want hoe meer zielen…………………… 

trekkertrek 2012 
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OLDTIMERCLUB 
De Grebbetrekkers 

Organiseert op:
Vrijdag 6 september 2019

Oldtimer Trekkertrek 
in Achterberg

Voor meer info: www.grebbetrekkers.nl 

Entree vanaf 18 jaar € 2,-  (tot 18 jaar gratis) 

- 8 - Twee en twintigste jaargang / Nr. 3/ September 2019  

15 oktober, najaarsvergadering 

Graag willen we jullie vragen om deze datum alvast in jullie agenda te 
noteren.  

15 oktober najaarsvergadering 20.00 uur 

Verdere informatie met betrekking tot de locatie zal te zijner tijd nog volgen 
en ook op de website verschijnen.  

We hopen ook deze vergadering op een goede opkomst. 

najaarsvergadering 2018 
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Ruilbeurs 9 november 

Zaterdag 9 november is weer de ideale dag om je van je overtollige handel 
te ontdoen. Of om juist dat laatste plekje in je schuur of magazijn op te 
vullen. 
Ruibeurs van de Grebbetrekkers. Zoals gewend zal dit weer plaats vinden 
op het terrein van LMB van Os. 

Wil je er al van overtuigd zijn dat je een plekje heb, geef je dan alvast op bij 
de bestuursleden Cornelis of Bram. 

Verdere informatie zal te zijner tijd nog verschijnen via de digitale snelweg. 

Ruilbeurs 2013 
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Gezellige avond vrijdag 22 november. 

Beste leden en “aanhang” 

Op DV 22 november staat onze jaarlijkse gezellige avond weer gepland.  Dit 
jaar is de “boerenschuur” weer aan de beurt. Jullie kunnen dus de klompen 
en de kiel aanhouden.  Waar we het houden weten we nog niet, we zijn nog 
op zoek naar een locatie. Dus bij deze de oproep, heeft u een boeren 
schuur ter beschikking waar min 60 personen in kunnen, die tochtvrij is en 
lekvrij?  Dan horen wij het graag.  De stoelen, tafels en evt. verwarming 
zorgen wij wel en we hebben dit jaar ook al cateraar op het oog. Eens een 
keer een ander dan die we nomaliter hebben. We horen graag of jullie wat 
weten, als alternatief hebben we natuurlijk de werkplaats van onze 
voorzitter achter de hand maar we vinden het leuk om het eens op een 
andere plek te houden.  
Opgeven kan al wel, bij ondergetekende, volgens het bekende recept, Elk 
lid mag 1 persoon extra meenemen die dan ook korting krijg. Kom je met 
meer, dat mag ook maar de vanaf de derde persoon geld de korting niet.  

Opgeven voor deelname en/of locatie:  Jan Veenbrink, 0318-478075  Graag 
tussen 18:30 en 22:00 uur of per mail naar 
penningmeester@grebbetrekkers.nl 

Gezellige avond 2013 
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Uit onze brievenbus 
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25 jarig jubileum 1 juni 

Wat een geweldige dag was dat. Er is een hoop voorbereiding geweest door een 
fanatieke groep maar dat was ook niet voor niets. Op vrijdag 31 mei hebben 
deze vrijwilligers veel werk verzet zodat zaterdagmorgen het terrein klaar was 
voor een fantastische dag. 

’s Morgens vroeg werd er vroeg en stevig ontbeten door alle deelnemers. Na het 
buikje vol en rond gegeten te hebben zijn de trekkers op pad gegaan voor een 
mooie dauwtraprit. Er waren bijna 100 trekkers op pad om de start van deze dag 
in te luiden. Na de trekkers zijn er ook nog een aantal brommers en auto’s op 
pad geweest. 

Tegen elven was iedereen weer op het terrein aanwezig en kwam de 
burgemeester de officiele opening verrichten. Nadat de dorpsomroeper, goed 
gedaan Niek, iedereen verwittigd had dat niet sinterklaas maar de burgemeester 
en het bestuur aan kwamen rijden konden zei hun welkomswoord uitspreken. 
Na een aantal lovende woorden en foto’s is de dag van start gegaan. Er werden 
ook nog foto’s gemaakt van de leden die vanaf dag 1 van de oprichting, lid zijn. 
Helaas konden ze er niet allemaal bij zijn. 
 - 14 - Twee en twintigste jaargang / Nr. 3/ September 2019 

Er was een gezellige drukte op het terrein. De grasmaaitrekkertrek en de doe bak 
voor de trekkers waren grote trekpleisters. Verder was er nog een figuurzager 
bezig om van een boomstam een juweeltje te maken. Een verzameling van 
gloeikop tractoren een dorsploeg en noem maar op. Aan alles was gedacht, zelfs 
een zandbak voor de jonge bezoekers en een knuffelhoek met konijnen, kippen 
en nog meer. 

De helikopter, die helaas niet op het terrein mocht landen, heeft diverse 
vluchten gemaakt. Aan het eind van de dag werden nog een aantal vluchten 
weggegeven en zo is deze dag ook omgevlogen. 

Na afloop is met man en macht het terrein weer opgeruimd en ’s avonds om een 
uur of 8 was het weiland weer helemaal leeg. En na verluid is een maand na dato 
de laatste trekker die die dag ten toon gesteld stond ook nog opgehaal bij van 
Os. Toch wel handig zo’n voorzitter met wat ruimte. 

Het was een fantastische dag dus. Een dag waar we tevreden op terug kunnen 
kijken en iedereen die hier zijn steentje aan bijgedragen heeft zijn we dan ook 
heel dankbaar. 
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ook nog foto’s gemaakt van de leden die vanaf dag 1 van de oprichting, lid zijn. 
Helaas konden ze er niet allemaal bij zijn. 
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Er was een gezellige drukte op het terrein. De grasmaaitrekkertrek en de doe bak 
voor de trekkers waren grote trekpleisters. Verder was er nog een figuurzager 
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kijken en iedereen die hier zijn steentje aan bijgedragen heeft zijn we dan ook 
heel dankbaar. 
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Voor al de bovenstaande foto’s van het jubileum geldt ã Max Timons 
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Uit de oude doos 
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Oldtimerdag veenendaal 22 juni 

Zaterdag 22 juni was het weer zover, oldtimerdag Veenendaal. Een dag vol 
oldtimers in Veenendaal. Auto’s, trekkers noem maar op. De auto’s verzamelden 
in het centrum ergens en de trekkers konden weer verzamelen bij het oude 
Belcompany gebouw. 

Hier aangekomen staan er al meerder trekkers te knorren en de bestuurders 
staan met elkaar te keuvelen onder het genot van een bak koffie en een plak 
cake. Na een moge en jo en heu naar iedereen, nemen wij ook koffie en cake en 
kijken nog even naar wat en wie er allemaal verder staat. 

We gaan weer een rondje maken vanuit Veenendaal naar het buitengebied 
tussen Achterberg, Ede en Veenendaal en genieten van het mooie weer om ons 
heen.  

Rond een uurtje of elf komen we weer aan op het stadspark van Veenendaal. 
Nadat de trekkers zijn binnengekomen druppelen de auto’s ook binnen. Er is 
catering aanwezig en na wat eten en drinken kijken we rond wat voor moois er 
nog meer te zien is. 

En dan word het weer tijd om naar huis te gaan want de mensen die ik 
meegenomen heb zijn, jong en oud, weer aan een middagslaapje toe. We 
hebben weer genoten van ons uitje en hopen er een ander jaar weer bij te 
kunnen zijn. 
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Terdegefair 31 juli t/m 3 augustus 

Dit jaar was er weer een Terdege Fair in Barneveld en mochten de 
Grebbetrekkers hun steentje ook weer bijdragen. Het waren weer 4 gezellige 
dagen ondanks een paar buien. 

De catering was super, alleen daarvoor zal je weer mee willen helpen als het 
weer zover is. 

We hebben weer tal van kinderrijbewijzen afgenomen en veel kinderen, en 
ouders, een gezellig uitje bezorgd. Dat een rijbewijs halen niet helemaal 
leeftijdsgebonden is dat hebben we ook meegemaakt. Het record voor dit jaar 
was een vrouw van bijna 90, die ook graag een rondje kwam rijden. Daar wordt 
geen nee tegen gezegd natuurlijk. 

Helaas konden we wegens een beperkt aantal deelnemers van de 
Grebbetrekkers niet alle geplande trekkeractiviteiten doen. We hopen dat dit 
een ander jaar geen probleem is en op een goede opkomst. 

Natuurlijk moeten we niet vergeten Ellie en Bert van de Scheur te bedanken die 
zich enorm ingespannen hebben om deze dagen soepel te laten verlopen. 
Verder bedanken we ook alle andere mensen die hun steentje hebben 
bijgedragen aan de Terdege Fair. 
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Op de koffie bij Jan van Dam 

Het is ondertussen al een tijdje geleden dat we de koffie zijn wezen halen in 
Opheusden. Koffie drinken in de klei is niet iets wat wij van de zandgrond alledag 
doen, dus al een beleving op zich. Op een avond in maart de oude auto uit de 
loods, de van Ginkels erin en de Rijn over. Op naar Jan van Dam in Opheusden. 

Na wat zoekwerk hebben we de woning van Jan gevonden, er moest nog wel 
even gebeld worden of we het goede huis in beeld hadden, maar we hebben 
beet. Jan blijkt een loods te gebruiken een eindje verderop dus stapt in zijn auto 
en rijd ons voor naar deze locatie. 

Hier aangekomen zien we een loods vol met van alles op wielen wat velen met 
ons de moeite zullen vinden om te bekijken. We zullen een tipje van de sluier 
oplichten en een aantal van ons zullen een deel van de collectie ook wel 
herkennen van de evenementen waar Jan regelmatig aan meedoet met zijn 
materieel. 

Zo staat er een mooie opgeknapte Zetor K. Het is een herinnering aan de trekker 
uit Jan´s jeugd. In 1955 ruilde de vader van Jan zijn Fordson in voor een Zetor K.  
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25pk 2cilinder diesel, met hef, differentieel en aftakas. Als oudste in het gezin 
moest Jan veel meehelpen op de boerderij, ook met het trekker werk wat toen 
dus met Zetor K gebeurde. Halverwege de jaren 60 werd de Zetor ingeruild en 
is zo dus van het bedrijf verdwenen. Maar de goede herinneringen eraan zijn 
gebleven en zo heeft Jan uiteindelijk de huidige Zetor kunnen kopen. 

Verder staat er een fraaie Fordson Power Major, met ondergebouwde lier. Een 
van de eerste lieren gebouwd door het bedrijf van Jan. Damcon, een begrip in de 
Betuwe wat boomkwekerijmachines betreft en ook ver daarbuiten. Wereldwijd 
kunnen we wel zeggen momenteel. Om te weten hoe dat begonnen is moeten 
we even een duik in de geschiedenis nemen.  
Jan heeft tot zijn 21e gewerkt bij een Fordson dealer, daarna heeft hij de 
smederij in het dorp kunnen huren. Jan´s vader stelde geld beschikbaar om een 
lasapparaat, boormachine en slijptol te kopen en zo kon Jan aan de slag. Van het 
een kwam het ander en omdat Opheusden toen en nu nog steeds, het hart van 
de boomkwekerij is kwam de uitdaging om het boomkwekerij werk makkelijker 
te maken vanzelf. Het was allemaal nog handwerk. Rooien, verplanten, stokken 
zetten en noem maar op. Zo was op een gegeven moment het moment 
aangebroken om een zelfbouw bomenrooier uit te gaan proberen. Een 
eigenbouw met de versnellingsbak van een eend en de aandrijving achter van 
een tuinfrees om selectief bomen te kunnen rooien. Op zaterdagmiddag een 
aantal buren en bekenden erbij en proberen maar. Van de 4 te rooien bomen 
gingen er 3 kapot. Maar het mocht de pret niet drukken want het enthousiasme 
was er van iedereen. En zo kon het aanpassen beginnen en zijn er uiteindelijk de 
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juiste machines ontwikkeld en worden deze nog gemaakt en doorontwikkeld bij 
het bedrijf Damcon. Het bedrijf waar Jan tot zijn 60e in gewerkt heeft en nu nog 
wel zijn aandeel in heeft. Daarna is het hobbymatig bouwen begonnen maar 
daarover later meer. 

Om terug te komen bij de Fordson, hier werd een lier onder gebouwd bij de 
dump vandaan. Met deze lier kon een zogenaamde rooiploeg, product van 
Damcon, voortgetrokken worden. Voor veel mensen een onbekend verschijnsel 
maar voor iedere boomkweker waarschijnlijk bekend. Zelf was het me gelukkig 
ook bekend vanuit mijn werk in de kwekerij en zodoende mooi om te zien hoe 
het allemaal begonnen is. 

Verderop zien we nog een Lanz Bulldog, een mooie originele trekker. Bij aankoop 
zaten de papieren van de Wehrmacht er nog bij. Wie op het jubileum geweest is  
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heeft deze trekker kunnen zien bij de andere gloeikop trekkers. Een BM trekker 
in de militaire uitvoering. Deze heeft onder andere een verzwaarde vooras en 
verwarming. Nog een Fendt Farmer 2, nog afkomstig van de boerderij waar Jan 
ook nog veel mee gewerkt heeft. Wie in het verleden goed opgelet heeft, heeft 
deze trekker ook weleens mee zien doen met de oldtimer trekkertrek. Verder 
zien we nog een wat vreemde eend in de bijt. Een Dexheimer Farymann Diesel. 
Een 20pk trekker toegepast in de wijnbouw. Ook zien we nog een heuse 
zelfbouw Fendt traptrekker. Ruim 40 jaar oud, ooit gemaakt voor de kinderen en 
nu spelen de kleinkinderen ermee. 

Een bekender iets is de zelfbouw graafmachine. Mensen die de naar buiten 
beurs in het verleden bezocht of eraan meegewerkt hebben zullen deze wel 
kennen. Hier hebben veel jonge mensen opgezeten om te oefenen voor het 
graafbewijs. De machine bestaat uit 5 melkmachinemotors, verdampers, 3 pk 
per stuk van het merk Kubota. 2 motoren zijn voor de voorwielaandrijving, 1 
voor de hydroliekolie en de laatste 2 motoren zijn voor de achterwielaandrijving. 
We krijgen uitgebreid informatie over de knelpunten die tijdens de bouw 
overwonnen zijn en de werking van het geheel. Als we dit hier allemaal moeten 
vermelden, zou het boekje te dik worden. Maar interessant is het wel. 

Verder is de grote vrachtwagen van Jan ook niet te missen. Deze staat midden in 
de hal met de trailer erachter. Ook hier weet Jan precies te vertellen hoe deze is 
gekomen en geworden tot wat het nu is. Een mooie combi, ook nog te realiseren 
tot vakantieonderkomen door een zelfbouw ´unit´ die erop gezet kan worden. 
Unit is niet het juiste woord want het is meer dan dat. Een mooie houten vesting 
waar ik ook nog mee op vakantie zou willen. Heb zelf geen groot rijbewijs dus 
dat zit er nog even niet in denk ik. 
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We kijken nog wat rond in de hal en besluiten de koffie op te gaan zoeken. Dit is 
nog niet het einde want de koffie gaan we halen in de pas nieuwgebouwde zaak 
van Damcon. Iets verderop. Hier drinken we een bakkie en krijgen dan een 
rondleiding door het nieuwe pand. Hier zien we tal van nieuwe machines waar 
we net de protypes van gezien hebben. Portaaltrekkers die de hele wereld 
overgaan. Niet alleen meer voor de boomkwekerij maar ook de wijnbouw is een 
doelgroep ondertussen. We komen eigenlijk ogen en oren tekort om alles op te 
nemen en op te slaan, maar we doen in een paar uur tijd tal van nieuwe 
indrukken op. 

Terug bij de koffieautomaat aangekomen besluiten we nog maar een bakkie te 
doen, want ja, nu zijn we er toch en een volgende keer zouden we er speciaal 
voor moeten rijden. Hier horen we nog tal van verhalen en anekdotes uit het 
verleden van Jan. Zoals de beurs in Engeland waar hij ooit geweest is tijdens een 
vakantie. Hier stonden al de grote jongens van dat moment met hun handel en 
dat mondde uit dat Damcon er dat jaar erop ook stond. Nu waren vreemde 
talen Jan nog vreemd in die tijd en hij vertelde hoe duidelijk gemaakt werd dat 
ze een gekookt eitje wilde. Een ei tekenen met een kip en daarnaast een 
pannetje met een dampkringetje erboven. Je ziet dus dat de plaatjesboeken van 
de lagere school ook later nog van pas kunnen komen.  
Of het verhaal dat Jan in de grote stoel bij de ambassade van Sudan zat. Er 
moesten bomen verplant worden in Sudan omdat er een stuk van de Nijl 
afgedamd zou worden. Ook daar konden ze dan niet zonder de machines van 
Damcon. 

Al met al een geweldige avond met mooie verhalen, mooie indrukken en een 
mooie verzameling. We besluiten om de oversteek te gaan maken nadat we Jan 
vriendelijk bedankt hebben voor zijn koffie, tijd en verhalen.  
Jan, nogmaals bedankt en we hopen op nog veel mooie evenementen waar we 
ook mogen genieten van je collectie. 
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Sponsoren van het 25 jarig jubileum, BEDANKT 
Wisserhof Hoveniers De Weide 8 3911 XV  Rhenen 
Gert Klein Buiteninrichting De Horst 72 3911 SZ  Rhenen 
Hijnekamp Kozijnen Steenoven 6 3911 TR  Rhenen 
Cluistra Aanhangwagens Rondweg West 242 3905 LV  Veenendaal 
Drost Dodewaard Waalbanddijk 43a 6669 MB  Dodewaard 
Finagri Vlietskant 37 4141 CK Leerdam 
Budding Tuinberegening Smalle Zijde 56 3903 LR Veenendaal 
Van Dam Grondverzet Nude 1 3911 VK Rhenen 
Oliehandel van de Scheur Cuneraweg 100 3911 RN  Rhenen 
Revarco Veehandel  Postbus 144 3925ZJ Scherpenzeel 
Van Pommeren Bobinestraat 44 3903KG Veenendaal 
ABN AMRO BANK Oom Dagobertplein 1 3131  AA Duckstad 
G.J. Budding Meentwallen 1 3911 SW  Achterberg 
Bouwbedrijf Hijnekamp Achterbergsestraatweg 126 3911 CX  Achterberg 
Bakkerij Huibers Cuneraweg 94 3911 RN  Achterberg 
J.H. Wisserhof Zuidelijk Meentsteeg  30 3911 TD  Achterberg 
Hado Groentechniek Munnikenweg 155 3927 EA  Renswoude 
Henken Sierbestrating Kernreactorstraat 26 3903 LG  Veenendaal 
VOF van Haren Dickenesweg 1A 6721 MZ  Bennekom 
Van Dijk Groenvoorziening Munnikenweg 94 3905 MJ  Veenendaal 
Doornenbal Reinigingssystemen Kruisboog 41 3905 TE  Veenendaal 
BRB Staalbouw Haarweg 62 3956 KP  Leersum 
Korpershoek Electronica Cuneraweg 173 a 3911 RH  Achterberg 
Loonbedrijf Rauw Cuneraweg 129 3911 RG Achterberg 
Van Hattem Infra BV Boslandweg 35 3911 VD  Rhenen 
Vlechttechniek Nederland Planckstraat 12 3902 HS Veenendaal 
GarDsign Hogesteeg 33 3911 VT  Rhenen 
Bouwbedrijf Van Swaay Lawickse Allee 77-79 6700 AC Wageningen 
Timmerfabriek de Grebbe Remmerden 19F 3911 TZ  Rhenen 
De Jong Handelsonderneming Achterbergsestraatweg 130 A 3911 CX  Achterberg 
Dikkenberg vd Kraats Remmerden 36 3911 TZ  Rhenen 
BBA van Beek vof Cuneraweg 391 3911 RL  Rhenen 
MKB Business Care BV Bobinestraat 7-4 3903 KE  Veenendaal 
Autobedrijf de Groot Cuneraweg 194 3911 RS  Rhenen 
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We kijken nog wat rond in de hal en besluiten de koffie op te gaan zoeken. Dit is 
nog niet het einde want de koffie gaan we halen in de pas nieuwgebouwde zaak 
van Damcon. Iets verderop. Hier drinken we een bakkie en krijgen dan een 
rondleiding door het nieuwe pand. Hier zien we tal van nieuwe machines waar 
we net de protypes van gezien hebben. Portaaltrekkers die de hele wereld 
overgaan. Niet alleen meer voor de boomkwekerij maar ook de wijnbouw is een 
doelgroep ondertussen. We komen eigenlijk ogen en oren tekort om alles op te 
nemen en op te slaan, maar we doen in een paar uur tijd tal van nieuwe 
indrukken op. 

Terug bij de koffieautomaat aangekomen besluiten we nog maar een bakkie te 
doen, want ja, nu zijn we er toch en een volgende keer zouden we er speciaal 
voor moeten rijden. Hier horen we nog tal van verhalen en anekdotes uit het 
verleden van Jan. Zoals de beurs in Engeland waar hij ooit geweest is tijdens een 
vakantie. Hier stonden al de grote jongens van dat moment met hun handel en 
dat mondde uit dat Damcon er dat jaar erop ook stond. Nu waren vreemde 
talen Jan nog vreemd in die tijd en hij vertelde hoe duidelijk gemaakt werd dat 
ze een gekookt eitje wilde. Een ei tekenen met een kip en daarnaast een 
pannetje met een dampkringetje erboven. Je ziet dus dat de plaatjesboeken van 
de lagere school ook later nog van pas kunnen komen.  
Of het verhaal dat Jan in de grote stoel bij de ambassade van Sudan zat. Er 
moesten bomen verplant worden in Sudan omdat er een stuk van de Nijl 
afgedamd zou worden. Ook daar konden ze dan niet zonder de machines van 
Damcon. 

Al met al een geweldige avond met mooie verhalen, mooie indrukken en een 
mooie verzameling. We besluiten om de oversteek te gaan maken nadat we Jan 
vriendelijk bedankt hebben voor zijn koffie, tijd en verhalen.  
Jan, nogmaals bedankt en we hopen op nog veel mooie evenementen waar we 
ook mogen genieten van je collectie. 
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Sponsoren van het 25 jarig jubileum, BEDANKT 
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Bert Schreuder Bestratingen Cuneraweg 118 3911 RP  Rhenen 
ASB bv Schietboom 8 3905 TD  Veenendaal 
Meijer Tweewielers Cuneraweg 227 3911 RJ  Achterberg 
Hoenderdaal Fasteners Wageningselaan 18 3903 LA Veenendaal 
Aalbers Zeilmakerij Boylestraat 40 6718 XM Ede 
Dierenspeciaalzaak De 
Driesprong Broekdijk 37 4041 CT  Kesteren 
Coöp Duijzer Schoneveld 35 3911 XR  Rhenen 
Fam van de Westereng Cuneraweg 20 3911 XR  Rhenen 
Fam van Laar Cuneraweg 38 3911 XR  Rhenen 
LMB van Os Cuneraweg 24 3911 RN  Rhenen 
Drukkerij Cunera Utrechtsestraatweg 200 3911 TX  Rhenen 
Rijksen Transport Antennestraat 10 3903 LZ Veenendaal 
Van Lienden en Kooistra 
Accountants Achterbergsestraatweg 179 3911 CS  Rhenen 
van de Wardt hekwerken Kerkstraat 49 6669 DB Dodewaard 
VPVA Notarissen Stationsweg 36 6711 PS Ede 

Agenda 16 km club, 2019 
14 september najaarstoertocht 
5 oktober ploegen onder voorbehoud (zie de websitre) 
20 november Jaarvergadering in de Essenburcht 
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Reglement van Oldtimerclub “De Grebbetrekkers” te Achterberg

De contributie bedraagt €20,- per jaar, éénmaal per jaar wordt het automatisch 
van uw rekening afgeschreven. Degene die nog geen machtiging heeft verleend 
moe het bedrag voor 1 maart overmaken op bankrekeningnummer; 
NL94RABO03670.87588 t.n.v. De Grebbetrekkers te Achterberg. Vermeld tevens 
uw naam en lidnummer. Als de contributie niet voor 1 maart is overgemaakt wordt 
u automatisch uitgeschreven.

Voor nieuwe leden of opnieuw inschrijven geldt; €20,- contributie + €5,- 
inschrijfgeld welk geïnd zal worden middels een machtiging. Opzeggen van het 
lidmaatschap moet schriftelijk en minimaal 4 weken voor het einde van een jaar 
geschieden.  

Voor en tijdens de activiteiten van “De Grebbetrekkers” geen overmatig gebruik 
van alcohol. Tijdens de activiteiten van “De Grebbetrekker” moeten de 
aanwijzingen van het bestuur opgevolgd worden. Als door een deelnemer, 
gedurende het evenement een gevaarlijke ontstaat is het bestuur bevoegd 
hem/haar van deelname uit te sluiten. 

De trekker dient verzekerd te zijn tijdens de evenementen van “De 
Grebbetrekkers”, anders geen deelname. Een ieder rijdt voor eigen risico. De 
chauffeur dient minimaal 16 jaar oud, en in het bezit van een geldig 
(trekker)rijbewijs te zijn. 

Tijdens de activiteiten van “De Grebbetrekkers” moeten de deelnemers zorgen 
voor opvang voor olie en diesel lekkage.  

Voor de uitstraling van de club wordt van de leden enigszins verwacht dat tijdens 
de evenementen iedereen in ouderwetse “boerenstijl” gekleed is. 

Bloemstukken zijn niet verplicht, maar het is wel een mooier geheel als iedereen 
die tijdens de evenementen van “De Grebbetrekkers” een bloemstuk op zijn 
trekker heeft. 

De trekker dient van voor 1975 te zijn, anders is het geen oldtimer meer. 
Passagiers mogen alleen op een deugdelijke en veilige zitting mee vervoerd 
worden! Wees u zich bewust van uw verantwoordelijkheid. 

Voor deelname aan een evenement kunt u zich voor de uiterste inschrijfdatum 
opgeven, na deze datum kan mogelijk uw inschrijving worden gehonoreerd. 
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