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Voorwoord 

Beste lezers, 

We mogen alweer het eerste boekje van 2021 volschrijven. We hopen dat jullie 
allemaal in goede gezondheid verkeren, wat momenteel geen 
vanzelfsprekendheid is. 

Het ziet ernaar uit dat het nog even duurt dat we elkaar weer tijdens een 
evenement kunnen ontmoeten. Als bestuur hebben we moeten besluiten om de 
snertrit van maart en de ploegwedstrijd van april te annuleren. De huidige 
omstandigheden en regelgeving laten dit soort evenementen helaas niet toe. 

Aan de app gebruikers hebben we tijdens de sneeuwperiode die we in februari 
hadden gevraagd om een mooie sneeuwfoto van de oldtimer te maken, zodat 
jullie uit de inzenders een mooie foto kunnen uitkiezen die we komend jaar als 
nieuwjaarskaart zouden kunnen gebruiken. De resultaten hiervan en de manier 
van stemmen kunnen jullie verderop in dit grebbepraatje vinden. 

Zodra we weer wat kunnen/mogen organiseren hopen we jullie weer te 
ontmoeten. Grote kans dat de eerste ontmoeting per app aangekondigd wordt. 
Nog niet aangesloten bij de app-groep? Snel regelen dus. 

We wensen jullie allemaal gezondheid, geduld en uiteindelijk een goed 2021 toe. 

Namens het bestuur, 
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Foto voorpagina: 

Merk:  Fordson 
Type:  Major  
Motor:  Ford 4 cilinder 
Eigenaar:  Een verzamelaar/hobbyist met een kloppend hart voor ford(sons) 
. die niet meer kloppen. 

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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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 / 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 / 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 mailadres: info@grebbetrekkers.nl
              Website:                       www.grebbetrekkers.nl  
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Nog een foto van Gert van Kesteren/Jacob van Roekel
Clubartikelen
Deze zijn te verkrijgen tijdens de jaarvergadering en de grebberit

• Stickers: € 0,50/st.
• 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 € 10,00/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 grebbepraatje
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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Ploegdag 

Zaterdag 3 april zouden we onze jaarlijkse ploegdag organiseren. 
Helaas hebben we als bestuur moeten besluiten dat een evenement 
van deze omvang gezien de huidige maatregelen rondom corona niet 
uit te voeren is. 

We hopen op jullie begrip en uiteraard hopen we op jullie 
aanwezigheid zodra dit weer mogelijk is. 

Ploegwedstrijd 2006 
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1
wk 53 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13
zo 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28
ma 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29
di 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30
wo 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31
do 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25
vr 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26
za 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27

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

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

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

..-mei Middagrit       (via app)

5-juli Trekkertrek inschrijven Bestuur
Bram

DecemberOktober

Juli

April

Maart

JuniMei

Augustus September

Januari Februari

Ledenvergadering  (datum onbekend.)Bestuursvergadering

1-jan
4-apr
5-apr

13-mrt
3-apr

5-juni

..-juli 

1e paasdag

27-apr

3-sept
Najaar
6-nov

23-mei

Ploegdag

Grebberit

nieuwjaarsdag 13-mei

2e paasdag
koningsdag

24-mei
25-dec

Snertrit Avondrit   (via app)

Cornelis 

hemelvaartsdag
1e pinksterdag
2e pinksterdag
1e kerstdag
2e kerstdag26-dec

Grebbetrekkers activiteiten kalender 2021

Bestuur

19-nov

Teus

Diederik

Trekkertrek
Bogenrit
Ruilbeurs
Gezellige avond

November

Cornelis
Gerrit
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Grebberit 

Op zaterdag 5 juni hebben we de Grebberit in de agenda staan. 

We kunnen nu nog niet zeggen of deze door zal gaan. Uiteraard 
hopen we van wel maar dat is weer wat anders. 

Of het wel of niet door gaat, voor de meest actuele informatie hou 
onze website en/of Facebook pagina in de gaten. Hierop zal meer 
informatie staan zodra deze bekend is vanuit het bestuur. 

Grebberit 2010 
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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  

Klein formaat 

Afm.: 23 x 20 cm 

Stuk € 10,00 4x 

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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Hobbyverslagen

In de vorige uitgave van het Grebbepraatje hebben we een aantal foto’s geplaats 
die met onze hobby te maken hebben. Doordat we toen zoveel binnen kregen 
hebben we niet alles kunnen plaatsen. Zo ontvingen we van Gerard Grimberg 
een uitgebreid verslag en foto’s van de restauratie van een Deutz F1L514, 
waarvoor dank, die we hieronder plaatsen.



- 10 - Vier en twintigste jaargang / Nr. 1/Maart 2021 



- 11 - Vier en twintigste jaargang / Nr. 1/Maart 2021

Metamorfose van een stompkop Deutz F1L514 (1952)

Als gepensioneerd senior beleidsmedewerker bij het ministerie van LNV besloot 
ik precies een jaar geleden om een oude Deutz F1L514 te kopen. Als kind had ik 
vroeger al op dit type tractor gereden. Nostalgie, maar ook mijn gedrevenheid 
om een oude tractor puntgaaf te restaureren in een zo oorspronkelijke staat met 
oog voor details, gaven de doorslag.

Begin december 2019 heb ik de tractor gekocht in Stadtlohn, bij Winterswijk 
over de grens.

Belangrijk bij de koop was voor mij, dat de tractor in rijdende staat moest zijn en 
niet jarenlang ongebruikt in een schuur had gestaan. Want dan is totale revisie 
vaak de enige oplossing. Gelukkig zag het er motorisch gunstig uit, hij schakelde 
soepel en de transmissie leek ook in orde.
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Zoals uit de foto’s op de dag van de koop blijkt, had de tractor nog wel wat liefde 
nodig. Bij eerdere opknapbeurten waren uiteenlopende kleuren verf gebruikt, de 
tractor lekte wel olie, maar dat is op te lossen met het vervangen van 
keerringen. De dorspoelie was niet compleet, de uitlaat en het luchtfilter aan 
vervanging toe, de brandstoftank lelijk gerepareerd en niet geheel lekvrij. De 
bedrading was een complete ramp en moest totaal vervangen worden. De klauw 
van het sperdifferentieel moest gangbaar gemaakt worden. Speling op het 
stuurhuis. Fuseebussen waren aan vervanging toe. Startmotor is vernieuwd. De 
dynamo is gereviseerd en van een elektronische spanningsregelaar (binnen de 
oude behuizing) voorzien. De spatborden waren op bepaalde plekken 
doorgeroest. En zo kan ik nog wel even doorgaan.

Vanaf januari 2020 ben ik begonnen met het voorzichtig strippen van de tractor. 
Alle onderdelen heb ik gedemonteerd, behalve de motor en transmissie. Dus ook 
de gehele vooras en de achterassen. Ik heb er niet voor gekozen om de boel te 
laten zandstralen, maar heb de gehele tractor en alle onderdelen zelf met een 
haakse slijper met staalborstels van verf en roest ontdaan. Een heidense klus, 
maar het gaf wel veel voldoening. Het enige wat ik tot nu toe heb uitbesteed is –
naast de revisie van de dynamo - het professioneel laten lassen van de 
spatborden en het laten monteren van nieuwe achterbanden.

Ik heb de schone metaaldelen eerst in 2-componenten primer gespoten en 
vervolgens in 2-componenten glanslak in de oorspronkelijke (oude) Deutz 
kleuren loofgroen (RAL 6002) en de velgen in verkeersrood (RAL 3020).
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Het afgelopen jaar heb ik ter vervanging veel gebruikte onderdelen via internet 
in Duitsland gekocht. Een aan te bevelen site ebay-kleinanzeigen.de , het Duitse 
equivalent van Marktplaats. Daar is veel op te vinden. Overigens verbaast het 
me, dat veel onderdelen nog gewoon nieuw te koop zijn.

Ik heb inmiddels diverse keren bij Cornelis van Os aangeklopt voor goede raad en 
ontbrekende onderdelen, buitengewoon fijn om op zo’n deskundig bedrijf te 
kunnen terugvallen.

Maar hoe ver ben ik nu na bijna een jaar met de restauratie? Nou, een heel eind. 
Ik ben nu met de elektrische bedrading etc. bezig. Binnenkort start ik met het 
strak maken van de spatborden en de motorkap. Ik ga daarbij o.a. werken met 
restauratietin, wat duurzamer is dan plamuur.

Tot slot moet ik deze delen dan nog in de primer en eindlak spuiten en netjes 
monteren. En dan is het – ergens in het voorjaar - wel zo’n beetje klaar met de 
tractor..

Als alles meezit, hoop ik komend voorjaar de tractor weer rijklaar te hebben. Om 
natuurlijk mee te kunnen rijden met de tractortochten die door de vereniging 
worden georganiseerd. 
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Vervolgens wacht nog een nieuwe klus: ik heb een oude Stockey & Schmitz 
maaibalk gekocht van dezelfde leeftijd als de tractor, die behoeft ook nog een 
beetje aandacht…

Geniet van de bijgaande foto’s van het restauratieproces. Natuurlijk kun je ook 
een keer in Veenendaal langskomen om het allemaal zelf te bekijken. Je kunt me 
bellen: 06-54232296.

Vriendelijke groet,

Gerard Grimberg
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Het afgelopen jaar heb ik ter vervanging veel gebruikte onderdelen via internet 
in Duitsland gekocht. Een aan te bevelen site ebay-kleinanzeigen.de , het Duitse 
equivalent van Marktplaats. Daar is veel op te vinden. Overigens verbaast het 
me, dat veel onderdelen nog gewoon nieuw te koop zijn.

Ik heb inmiddels diverse keren bij Cornelis van Os aangeklopt voor goede raad en 
ontbrekende onderdelen, buitengewoon fijn om op zo’n deskundig bedrijf te 
kunnen terugvallen.

Maar hoe ver ben ik nu na bijna een jaar met de restauratie? Nou, een heel eind. 
Ik ben nu met de elektrische bedrading etc. bezig. Binnenkort start ik met het 
strak maken van de spatborden en de motorkap. Ik ga daarbij o.a. werken met 
restauratietin, wat duurzamer is dan plamuur.

Tot slot moet ik deze delen dan nog in de primer en eindlak spuiten en netjes 
monteren. En dan is het – ergens in het voorjaar - wel zo’n beetje klaar met de 
tractor..
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natuurlijk mee te kunnen rijden met de tractortochten die door de vereniging 
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Uit de oude doos 
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Uit de oude doos 
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PRIJSVRAAG 

Tijdens de sneeuw die er viel in februari hebben de deelnemers van de 
grebbetrekkers app de vraag gekregen een foto van hun oldtimer in de sneeuw 
te maken. Hieronder plaatsen we de foto’s, 13 stuks, die we binnengekregen 
hebben. Nu aan jullie allen de vraag, welke van deze foto’s gaan we op de 
nieuwjaarskaart voor 2022 plaatsen? 

We willen de inzenders van onderstaande foto’s dan ook hartelijk bedanken voor 
de moeite. Dit is niet voor niets geweest, zij krijgen hiervoor een zegel voor de 
spaarkaart uitgereikt. 

Jullie kunnen allemaal je stem uitbrengen door een mail te sturen naar 
pr@grebbetrekkers.nl of redactie@grebbetrekkers.nl Elke foto is genummerd, 
graag je gegevens vermelden gevolgd door het nummer van de foto die volgens 
jou het mooist is. (bijvoorbeeld, hierbij wil ik, ……………………….. stemmen op foto 
123 voor de prijsvraag)  
Geen moeilijke vraag toch? We zien jullie reactie graag tegemoet. 

Deze actie komt ook via onze Facebookpagina. 
Voor wie geen internet heeft, per post mag ook naar 1 van de bestuursleden. 

                       Foto 1 
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Foto 4 

Foto 5 
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Foto 6

Foto 7 
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Foto 6

Foto 7 
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Foto 8

Foto 9 
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Foto 10 

Foto 11 
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Foto 8

Foto 9 
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Foto 10 

Foto 11 
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Foto 12

Foto 13 
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Kenteken op landbouwvoertuigen 

Hieronder een schematische weergave van de kentekenregistratie voor 
bestaande landbouwvoertuigen. Wellicht dat dit voor sommige meer 
duidelijkheid geeft. 



Een stuk(je) theorie 
Van Arie van der Velde kregen we een uitgebreid verslag van de onderstaande 
begrippen. We hebben dit stuk opgedeeld in kleinere stukken, deze keer deel 1 
hiervan. 

Beste collega clubleden, 
Mij naam is Arie van der Velde, lang gepensioneerd (dus niet zo jong 
meer), clublid zonder oldtimer, trekker- en dieselhobbyist, verzamelaar 
van trekker-miniaturen en woonachtig in Bennekom. 

In overleg met Cornelis wil ik graag eens een overzichtje geven over de 
begrippen Vermogen, Koppel of Draaimoment, Brandstofverbruik en 
Rendement van een trekker-dieselmotor.  

Allereerst gaan we ons de volgende VRAAG stellen: 

Zijn twee motoren met hetzelfde vermogen ook altijd even sterk? 

U ziet nu al, dat hier in de vraag al gelijk de begrippen Vermogen en 
Trekkracht om de hoek komen kijken. 
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Om deze vraag te kunnen beantwoorden, moeten we eerst wat 
theoretische natuurkundige begrippen vaststellen:  

ARBEID: 
in nevenstaande (Fig.1) trekken 2 paarden 
met een constante kracht F (in Newton) een 
ploeg over een afstand s (in meter). We 
kunnen nu zeggen, dat de paarden Arbeid W
({Work} in Newtonmeter) verrichten, die gelijk 
is aan de trekkracht maal de afgelegde 
afstand. In formule-vorm kan men dan 
zeggen:

  ARBEID = KRACHT x AFSTAND       of
           W    =   F  x  s   (Nm  =  N  x  m)  
VERMOGEN:   
Hierna kunnen we gaan kijken hoelang de paarden doen over de 
perceellengte, dus de tijd, die nodig is om een bepaalde afstand af te 
leggen. Dit noemen we de Snelheid (v).   𝐯𝐯 = 𝐬𝐬

𝐭𝐭
in m/sec. of Snelheid (v)

=  𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 𝒘𝒘𝑨𝑨𝑨𝑨 (𝒔𝒔)
𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝑨𝑨 (𝒕𝒕)

= 𝒎𝒎𝑨𝑨𝒕𝒕𝑨𝑨𝒎𝒎
𝒔𝒔𝑨𝑨𝒔𝒔

De snelheid van voertuigen wordt aangegeven in km/uur of km/h. De h 
komt van het Engelse hour. De standaardmaat van snelheid is een 
verkleinde vorm van km/h n.l. m/sec. We kunnen nu zeggen: 1 m/sec = 
3,6 km/h, want in een uur zitten 60 x 60 = 3600 sec en dus ook 3600 m of 
3,6 km. Wil men de snelheid omrekenen van km/h naar m/sec, dan moet 
men deze waarde delen door 3,6. Voorbeeld: 108 km/h = 108/3,6 = 30 
m/sec.
De paarden hebben nu over een gemeten afstand in (m) een Arbeid
geleverd in een gemeten tijd van zoveel sec. Nu hebben de paarden 
Vermogen geleverd. Vermogen wordt aangeduid met de hoofdletter P
(Performance). 
Dus we kunnen nu zeggen Vermogen is Arbeid gedeeld door de Tijd  
of in formulevorm:   𝐏𝐏 = 𝐅𝐅 𝐱𝐱 𝐬𝐬

𝐭𝐭
 = 𝐅𝐅 𝐱𝐱 𝐬𝐬

𝐭𝐭
. Hierin is 𝒔𝒔

𝒕𝒕
de afgelegde weg per tijd

in m/sec; dus de snelheid, aangegeven met de kleine letter v (vitesse). 
We kunnen nu ook zeggen: Vermogen in rechtlijnige (lineaire) beweging 
wordt bepaald door de geleverde Kracht (N) maal de Snelheid (m/sec). 

FIG.1
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Of
P = F x v       (N x m/sec = Nm/sec). 

Verder is bekend, dat  1 Nm/sec gelijk is aan 1 Watt . 

Vroeger gebruikte men Pk en kgm/sec voor vermogen en de eenheid voor 
kracht was de kilogram (= ca 10 N), maar sinds 70’er jaren van de vorige 
eeuw is men internationaal overgegaan op het zgn. SI-stelsel met de 
termen N, Nm/sec, Watt en Kilowatt. Warmtevermogen wordt uitgedrukt 
in Joule/sec. Ook deze eenheid is gelijk aan de Watt. De 
vermogenseenheid Pk wordt nog wel veel gebruikt, maar altijd in 
combinatie met de Kilowatt (kW).Voor onze leden nog even de 
omrekening van Pk naar kW en omgekeerd:

1Pk = 0,736 kW en 1 kW = 1,36 Pk. 

Fig.2 geeft een voorbeeld hoe bij DAVID BROWN de trekkrachtmeting en 
vermogensmeting plaatsvonden. Een tot belastbare sleepwagen 
omgebouwde trekker deed hier dienst voor trekkrachtmetingen. De 
sleepwagen kon hydraulisch afgeremd en gekoeld worden, was voorzien 
van een zuivere snelheidsmeter en in de trekstang zat een krachtmeter 
gemonteerd. Dus met de gemeten waarden van trekkracht en snelheid
kon men het vermogen berekenen. We noemen dit een LINEAIRE
VERMOGENSMETING. 

Volgende keer het vervolg
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Vervolg vorig Grebbepraatje

In het vorig nummer plaatsen we wat foto’s van de fordson super dexta 
met dubbele trommelschudder.
Anno 2021 heeft de fordson na ruim 25 jaar stilstand zijn stem weer laten 
horen, wellicht kan die met een evenement nog eens meerijden? 
De schudders, of wat ervan resteert, staan in ruste, als herinnering aan 
die goede oude tijd. 
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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.  
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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. 

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. 

Naar aanleiding van de oproep om een foto van de trekker in de sneeuw, kwam 
ook bovenstaande foto binnen. Hij past niet helemaal in het rijtje thuis van de 

andere foto’s, maar willen hem toch niet overslaan. 
Wellicht komt de tijd dat ook dit een oldtimer is. 




