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Voorwoord

Beste lezers,

Het jaar 2021 is ondertussen al weer half voorbij. We hebben elkaar de
afgelopen tijd nog niet of nauwelijks kunnen ontmoeten.

Gelukkig hebben de afgelopen maand een aantal van jullie ontmoet tijdens een
avondrit. Dat is feitelijk ook zo ongeveer het enige wat we gedaan hebben. De
Grebberit moesten we helaas op het laatste moment afblazen.

Als we de laatste nieuwsberichten mogen geloven dan gloort er licht aan het
eind van de lange tunnel. We hopen dan dat we in het volgende Grebbepraatje 
kunnen terugkijken op een aantal gezellige en geslaagde ontmoetingen.

We wensen jullie allemaal dan ook nog even geduld en uithoudingsvermogen 
toe en hopen dat de corona zijn sporen niet of nauwelijks heeft achtergelaten bij
jullie.

Namens het bestuur nog een zonnige zomer toegewenst.
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Foto voorpagina: 

Merk:   Fordson 
Type:  Super Major  
Vermogen:  52 PK 
Bouwjaar:  begin jaren 60 
Motor:  Ford 4 cylinder 
Eigenaar:  Jantine/Johan van Ginkel  
Bijzonderheden: Trekker is uitgevoerd met kruipbak 
Trekker is een aantal jaren geleden gekocht met een voorlader om de kuilen bloot 
te scheppen. Na de komst van een shovel is de voorlader eraf gehaald en wordt 
de trekker nog regelmatig gebruikt om een stukje te spitten op de kwekerij, voor 
de mestmixer of schudder. 

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 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: € 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 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

- 3 - Drie en twintigste jaargang / Nr. 2/Juni 2021

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 mail adres: info@grebbetrekkers.nl
Website: www.grebbetrekkers.nl

- 4 - Drie en twintigste jaargang / Nr. 2/Juni 2021 

Clubartikelen 
Deze zijn te verkrijgen bij de secretaris. 

• 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 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 
 



- 3 - Drie en twintigste jaargang / Nr. 2/Juni 2021 

 
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 mail adres: info@grebbetrekkers.nl 
              Website:                       www.grebbetrekkers.nl  

 - 4 - Drie en twintigste jaargang / Nr. 2/Juni 2021

Clubartikelen
Deze zijn te verkrijgen bij de secretaris.

• 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 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

- 3 - Drie en twintigste jaargang / Nr. 2/Juni 2021

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 mail adres: info@grebbetrekkers.nl
Website: www.grebbetrekkers.nl

- 4 - Drie en twintigste jaargang / Nr. 2/Juni 2021 

Clubartikelen 
Deze zijn te verkrijgen bij de secretaris. 

• 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 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 
 



- 6 - Drie en twintigste jaargang / Nr. 2/Juni 2021

Uit de oude doos
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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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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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Komende evenementen

Normaal gesproken zouden we hier de evenementen voor het 
komende kwartaal onder de loep nemen. Als we de agenda bekijken 
zien we voor het komende kwartaal inschrijving en trekkertrek staan. 

5 Juli de inschrijving voor de trekkertrek. Op het moment van dit 
schrijven staat er nog een bestuursvergadering op stapel om hier naar 
aanleiding van de persconferentie van 18 juni jl opnieuw naar te 
kijken. Houd dus u mail, onze website en facebook pagina in de gaten!! 
Die proberen we zo actueel mogelijk te houden wat makkelijker en 
sneller gaat dan het Grebbepraatje.

Verder kunnen we wellicht last-minute een middag/avondrit 
organiseren zoals we in juni ook gedaan hebben. Om hiervan op de 
hoogte gebracht worden dient u aangesloten te zijn bij de app-groep.
Aanmelden of informatie hierover bij Jan Veenbrink.
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Hobbyverslagen

De afgelopen grebbepraatjes hebben we diverse foto’s en verslagen 
geplaatst van leden die druk waren met hun oldtimer. Hetzij foto’s van 
werkzaamheden/evenementen met hun oldtimer of complete 
restauratieverslagen. 
 
Heeft u/heb jij nog beeld en/of tekstmateriaal? We zien het graag 
tegemoet, dat geld ook voor foto’s voor de voorzijde van ons clubblad 
voorzien van een aantal gegevens over de trekker en de eigenaar 
 
 
Zo staat er in Overberg al 25 jaar een Ford 2000 select-o-speed stil. Deze 
is in de hoek gezet voor ja je weet het niet dan staat die er maar. 
Ruim een jaar geleden is die 30 meter opgeschoven en was het streven 
om hem dat jaar voor de kerst aan het lopen te maken. Hopelijk komen 
we er dit jaar wel aan toe voor de kerst en kan die wellicht een keer mee 
met een rit. 
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Avondrit

Begin Juni hebben we een prachtige avondrit gehouden. Met 21 trekkers 
zijn we via Ederveen en Lunteren in een grote boog vanaf en naar de 
Klomp gereden. Volgens de buienradar zou er een enorme hoosbui 
komen maar de rit is gelukkig droog verlopen. Bij aankomst thuis bleek 
het daar wel iets geregend te hebben en dat vervolgde toen de trekker 
weer in de schuur stond. Kortom een geslaagde rit over alle kanten. 
 
Hierbij een aantal foto’s. 
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Hieronder het vervolg van het verslag van Arie vd Velde 

VOORBEELD De DAVID BROWN (ZIE FOTO VORIGE BOEKJE) trekt 
met een kracht van 700 kg = 7000 N 
De snelheid 18 km/h = 18/3,6 = 5 m/sec. 

VRAAG: Bereken het Vermogen P in kW 
OPLOSSING: P = F x v = 7000 (N) x 5 (m///sec) = 35.000 Nm/sec = 
35.000 W  35.000W = 35 kW = (x 1,36) = ca. 47 Pk.

Tot nu hebben we de prestaties van het hele voertuig 
gemeten. Maar hoe kunnen we nu een losse motor 
meten? Of bijv. de motor via de aftakas beproeven? 
Om hierop een antwoord te kunnen geven gaan we 
eerst ver terug in de tijd begin 14e eeuw. De enige 
mechanische krachtbron, waarover men toen kon 
beschikken was de windmolen. (Fig.3). Het probleem 

was echter, dat er bij windstil weer geen 
aandrijving was. Zodoende is de Rosmolen 
(Fig.4-5) ontstaan, want men had al wel de 
beschikking over paardenkracht. We zien 
hier een verticale as met daaraan 
verbonden een arm met de lengte L (in m). 
Het paard trekt met een bepaalde kracht F 
(in N) aan het uiteinde van deze hefboom L. 
Ook hier krijgen we weer een uitkomst in 
Newton x meter = Nm. Dit is echter géén 
arbeidswaarde, maar Momentwaarde. 

We hebben hier nu te maken met een 
draaiende (roterende) beweging. Denk 
hierbij aan een Momentensleutel (Fig.6), 

waarmee een bout of moer aangetrokken wordt met een moment van: 

FIG.3 

FIG.5 

FIG.4 
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M = KRACHT (F) x ARMLENGTE (L) of M 
= F x L   (N x m = Nm). In de volksmond 
wordt dit ook wel een koppel genoemd, 
maar dat is niet helemaal juist, want voor 
een koppel zijn eigenlijk twee krachten 
(paarden) (F) nodig van gelijke grootte en 
tegengesteld gericht, werkend aan één 

hefboom (L). (Fig.7) Deze situatie komt echter bij een verbrandingsmotor 
niet voor. 

In de situatie van Fig.4 gaan we nu kijken hoe we het vermogen kunnen 
bepalen, dat door het paard in de Rosmolen wordt opgewekt.  
Het paard loopt steeds rondjes rond de verticale aandrijfas. We kunnen nu 
berekenen hoeveel meter hij loopt bij één omwenteling. Dat is nl. de 
omtrek van de blauwe cirkel (Fig.5), waarvan de halve diameter gelijk is 
aan de lengte van rode hefboom. Dit wordt ook wel de STRAAL (R) van 
deze cirkel genoemd.  

Als we de lengte van de straal gaan 
afpassen over de halve omtrek van de 
cirkel, dan lukt dat precies 3 keer (Fig.8).
U ziet nu, dat de halve omtrek net iets 
groter is (3 boogjes).
Dit geldt voor elke cirkelgrootte. De 
verhouding tussen straal en halve omtrek 
is altijd 7 : 22. Dus de halve omtrek is 
gelijk aan 22/7 x de straal. 
½ Omtrek = 22/7 x R = 3,14 x R. 
Dit getal 3,14 wordt in de natuurkunde het 

getal Pi genoemd. Aangeduid met het teken π. We kunnen nu de gehele 
omtrek van een cirkel bepalen door 2 x π x R.  
Het paard in fig.4 legt dus per omwenteling een afstand s af van 2π x L 
meter. De geleverde Arbeid tijdens deze omwenteling is dan: 
W = F x s = F x 2π x L (Nm). We kunnen ook schrijven: W = F x L x 2π.  
We zien hier de Trekkracht x Armlengte van de momentensleutel terug, 
of wel het Moment, dat het paard uitoefent op de verticale aandrijfas. De  
geleverde Arbeid bij één omwenteling kan ook genoteerd worden als: W 
= M x 2π (Nm). Als we nu de tijd in minuten gaan meten die het paard 
nodig heeft om een aantal ronden (n) af te leggen, dan kunnen we gelijk  
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overstappen naar het geleverde vermogen. Dit aantal ronden per minuut 
(omw./min.) noemen het toerental van de aandrijfas, aangegeven met de 
kleine letter n. Het door het paard geleverde vermogen is nu: 
P = M x n x 2π  —> Nm/min. De toerenteller bij een verbrandingsmotor 
geeft ook omw./min. aan. Maar de Watt = Nm/sec., dus moeten we 
uitkomst delen door 60 sec. We spreken hier over ROTEREND 
VERMOGEN .   

P = M x n x 2π/60  —> Nm/sec. –> Watt. 
In feite kunnen we stellen. dat de Rosmolen de voorloper was van de 
huidige verbrandingsmotor. De verticale as is vervangen door een 
horizontale krukas. In plaats van een paard aan een hefboom trekkend, 
zien we één of meerdere zuigers via een drijfstang duwend aan een kruk 
van de krukas. (Fig.9). 

We kijken hier vanaf de vliegwielzijde op de
motor. (Dus linksom draaiend gezien vanaf
vliegwielzijde). De verbrandingsdruk pₑ (in 
Bar = ca.10 N/cm²) op de zuiger maal de 
oppervlakte A (cm²) van de zuiger geeft een 
kracht F (Newton) verticaal omlaag. De druk
wordt altijd aangegeven met de kleine letter p 
(pressure).  
We zien hier een momentopname van de 
kruk-drijfstanghoek van 90° tijdens de 
arbeidsslag. Dit is de stand, waar de meest 
effectieve kracht van de zuiger op de krukas
overgebracht kan worden. Doordat de 
drijfstang scheef onder de zuiger komt te
staan, wil de zuiger naar rechts wijken. Met 
een krachten-parallellogram kunnen we dan
de grootte van de vervangende krachten 
uitbeelden. Dus kracht F wordt verdeeld over 
de krachten F1 en F2. F1 drijft de krukas aan 
en F2 is voornamelijk verantwoordelijk voor
de Cilinderslijtage. Clubleden, die wel eens 

een motor gereviseerd hebben zullen dit beamen.  
Men ziet nu dat er in de motor een zogenaamd draaimoment ontwikkeld 
wordt door de kracht F1 x kruklengte L. Daar de druk boven de zuiger  
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continu varieert en de kruk-drijfstanghoek ook steeds verandert, moeten 
we uitgaan van een gemiddeld moment bij een bepaald toerental. Dit 
moment kunnen we als volgt gaan meten. 

In fig.10 zien we een 
schematische  proefopstelling 
om de prestaties van een motor 
te kunnen meten. We moeten 
de motor kunnen belasten. De 
meest eenvoudige manier is 
een mechanisch werkende rem. 
Door het aandraaien van het 
handwiel zal de  motor meer 
belast worden en moet de motor 

meer trekkracht leveren. Het remmechanisme zal door de wrijving snel 
warm worden. Vandaar, dat er gekoeld moet worden.  

We zien nu dus weer een moment ontstaan in de vorm van M = F x L. Dit 
noemen we het MOTORDRAAIMOMENT, aangegeven met Md.  
Daar de armlengte L bij een bepaalde rem een constante waarde heeft, 
kunnen we de schaalverdeling van de trekkrachtmeter ook gelijk 
aanpassen in Newtonmeter aanduiding i.p.v. Newton. M.b.v. het toerental
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FIG. 10 

Algemene opmerkingen betreffende de boven-staande 
motorproefstand. 
* De verbrandingsmotor (Diesel) is voorzien van een krukas-reminstallatie.

* De armlengte (L) kan elke willekeurige afmeting hebben.

* De warmteontwikkeling van de remblokken laten we buiten beschouwing. (Koeling).

* We laten de dieselmotor volgas onbelast draaien. (De toerenregelaar begrenst het max.
toelaatbare toerental).

* Langzaam wordt de rem aangeschroefd, waardoor de krukas weerstand gaat
ondervinden met het gevolg, dat de trekkrachtmeter (N) gaat oplopen.

* Na enige tijd zien we het toerental (n) langzaam gaan dalen.

* Bij een willekeurige toerentalsituatie (omw/min) gaan we kijken, wat er precies met de
motorbelasting aan de hand is.

* De motor ontwikkelt nu een bepaalde trekkracht (F) in Newton aan een armlengte (L) in
meter bij een bepaald toerental (n) in omw/min.
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bij elke Nm-meting kunnen we nu het motorvermogen bij elk toerental 
berekenen met de formule: 

P = Md x n x 2π/60 —>  Watt.
Willen we de uitslag in kW hebben, dan moeten we deze uitkomst nog een 

keer delen door 1000. 𝐏𝐏𝐏𝐏 = 𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌 x 𝐧𝐧𝐧𝐧 x 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐
𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔 𝐱𝐱𝐱𝐱 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔

—> kW

Voor 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐(𝟔𝟔𝟔𝟔,𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐)
𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔 𝐱𝐱𝐱𝐱 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔

kunnen we ook schrijven 𝟏𝟏𝟏𝟏
𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟔𝟔𝟔𝟔

, waardoor de berekening nog 

eenvoudiger wordt, nl. 𝐏𝐏𝐏𝐏 = 𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌 𝐱𝐱𝐱𝐱 𝐧𝐧𝐧𝐧
𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟔𝟔𝟔𝟔

—> kW . 

Een motorproefstand wordt ook wel Vermogensrem genoemd, maar in 
feite meet men alléén het draaimoment en toerental. Met deze twee 
waarden moet het vermogen worden berekend.

WE VERVOLGEN DE VOLGENDE KEER MET ENKELE VOORBEELDEN VAN 
REMCONSTRUCTIES

Agenda 16 km club

11 september Toertocht 
2 oktober Trekkertrek
17 november Ledenvergadering
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continu varieert en de kruk-drijfstanghoek ook steeds verandert, moeten 
we uitgaan van een gemiddeld moment bij een bepaald toerental. Dit
moment kunnen we als volgt gaan meten.

In fig.10 zien we een 
schematische proefopstelling
om de prestaties van een motor
te kunnen meten. We moeten 
de motor kunnen belasten. De 
meest eenvoudige manier is 
een mechanisch werkende rem.
Door het aandraaien van het
handwiel zal de motor meer
belast worden en moet de motor

meer trekkracht leveren. Het remmechanisme zal door de wrijving snel
warm worden. Vandaar, dat er gekoeld moet worden.

We zien nu dus weer een moment ontstaan in de vorm van M = F x L. Dit 
noemen we het MOTORDRAAIMOMENT, aangegeven met Md.
Daar de armlengte L bij een bepaalde rem een constante waarde heeft,
kunnen we de schaalverdeling van de trekkrachtmeter ook gelijk 
aanpassen in Newtonmeter aanduiding i.p.v. Newton. M.b.v. het toerental

FIG. 10

Algemene opmerkingen betreffende de boven-staande 
motorproefstand.
* De verbrandingsmotor (Diesel) is voorzien van een krukas-reminstallatie.

* De armlengte (L) kan elke willekeurige afmeting hebben.

* De warmteontwikkeling van de remblokken laten we buiten beschouwing. (Koeling).

* We laten de dieselmotor volgas onbelast draaien. (De toerenregelaar begrenst het max.
toelaatbare toerental).

* Langzaam wordt de rem aangeschroefd, waardoor de krukas weerstand gaat
ondervinden met het gevolg, dat de trekkrachtmeter (N) gaat oplopen.

* Na enige tijd zien we het toerental (n) langzaam gaan dalen.

* Bij een willekeurige toerentalsituatie (omw/min) gaan we kijken, wat er precies met de
motorbelasting aan de hand is.

* De motor ontwikkelt nu een bepaalde trekkracht (F) in Newton aan een armlengte (L) in 
meter bij een bepaald toerental (n) in omw/min.
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FIG. 10 

Algemene opmerkingen betreffende de boven-staande 
motorproefstand. 
* De verbrandingsmotor (Diesel) is voorzien van een krukas-reminstallatie.

* De armlengte (L) kan elke willekeurige afmeting hebben.

* De warmteontwikkeling van de remblokken laten we buiten beschouwing. (Koeling).

* We laten de dieselmotor volgas onbelast draaien. (De toerenregelaar begrenst het max.
toelaatbare toerental).

* Langzaam wordt de rem aangeschroefd, waardoor de krukas weerstand gaat
ondervinden met het gevolg, dat de trekkrachtmeter (N) gaat oplopen.

* Na enige tijd zien we het toerental (n) langzaam gaan dalen.

* Bij een willekeurige toerentalsituatie (omw/min) gaan we kijken, wat er precies met de
motorbelasting aan de hand is.

* De motor ontwikkelt nu een bepaalde trekkracht (F) in Newton aan een armlengte (L) in
meter bij een bepaald toerental (n) in omw/min.

- 20 - Drie en twintigste jaargang / Nr. 2/Juni 2021
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* De motor ontwikkelt nu een bepaalde trekkracht (F) in Newton aan een armlengte (L) in 
meter bij een bepaald toerental (n) in omw/min.
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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 vind 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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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 vind 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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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 vind 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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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 vind 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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