
 
 

 
 
 
 

 
A. Deelname: 
1. De deelnemer moet dit reglement ter kennisnemen en  

dient van het reglement goed op de hoogte te zijn. 
2.   De deelnemer dient ten minste 16 jaar of ouder te zijn en in het bezit te zijn van een 

T-rijbewijs, C- rijbewijs of een B-rijbewijs (mits deze behaald is vóór 1 juli 2015)
3.   De deelnemer neemt geheel op eigen risico deel aan de wedstrijd. 
4.   De tractor dient te allen tijde WA+ verzekerd te zijn, ook geldig voor deelname aan 
  wedstrijden.  Voor aanvang van de wedstrijd dient men hiervoor te tekenen 
5.    Het is verboden om tijdens de trekpoging abrupt te sturen, dit ter beoordeling van de 

wedstrijdjury. 
6. De deelnemer mag tijdens de wedstrijd niet onder invloed van alcoholische drank of 

andere stimulerende middelen zijn. 
7. De deelnemer is zelf aansprakelijk voor eventuele verontreiniging (olie, brandstof) op 

en bij het wedstrijdterrein; deze moet dan door de deelnemer zelf opgeruimd worden. 
Bij lekkend voertuig moet gebruik gemaakt worden van lekbak, stuk plastic of zeiltje. 

8.  Per klasse mag er slechts eenmaal met dezelfde tractor worden gereden. 
9.  Het startnummer dient aan allebei de kanten duidelijk zichtbaar te zijn 
10.  Beslissingen en /of aanwijzingen die door de wedstrijdleiding genomen en/of gegeven 

worden dienen ten alle tijden te worden nagekomen of te worden opgevolgd. 
11.  De deelnemer die zich op het wedstrijdterrein misdraagt kan uitgesloten worden van 

deelneming of alsnog gediskwalificeerd worden. 
12.  In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij eventuele geschillen 

over de uitleg van enig artikel en/of bepaling beslist de wedstrijdleiding. De 
uitspraak van de wedstrijdleiding is bindend. 

 
B.  Algemeen 
1.   De tractor dient wedstrijdklaar te worden gewogen. De genoemde gewichten zijn dus 

inclusief deelnemer, olie, water, brandstof en veiligheidsvoorzieningen. 
2.    De tractor moet een standaard landbouwtractor zijn zonder wijzigingen. 
3.  Maximaal vermogen aan de aftakas per klasse: 
 
Klasse Max vermogen 
2,5 ton 70 PK 
3,5 ton 85 PK 
4,5 ton 115 PK 
5,5 ton 150 PK 
6,5 ton 170 PK 
7,5 ton 200 PK 
9 ton 240 PK 
11 ton 400 PK 

 
4.  Een werkende aftakas is verplicht voor alle standaard trekkers. De aftakas moet goed 

en veilig bereikbaar zijn. 
 
5.  Let op er zal een waterrem aanwezig zijn! 
 
6.  Tijdens de vermogensmeting heeft niemand anders dan de deelnemer, 1 helper en 

het waterrem personeel toegang tot de afgesloten ruimte voor vermogensmeting. 
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C.  Veiligheid: 
1. Het motertoerental mag maximaal 2500 omw/min zijn. 
2.    De tractor moet voorzien zijn van een veiligheidscabine of een rolbeugel. 
3.   Tijdens de wedstrijd niemand anders op de baan dan het bevoegde baanpersoneel  
D.   Banden: 
1.   De tractor mag alleen voorzien zijn van rubberbanden. Stalen kammen, rupsbanden, 

kettingen of iets dergelijks zijn niet toegestaan. 
2.    De banden mogen niet opgesneden of afgeschuind zijn. Pullerbanden zijn niet 

toegestaan. 
3.    De bandenmaat en het gebruik van dubbellucht is vrij, Als dit binnen de 3 meter blijft! 
4.      Een dubbelluchtwiel dient buiten de normale bevestiging, een voorziening te hebben, 
  die losbreken moet voorkomen. 
E.   Steigerbegrenzers: 
1.    Steigerbegrenzers zijn verplicht, voor alle twee‐wiel aangedreven tractoren en vier‐

wiel aangedreven tractoren t/m 4.500 kg klassen. 
2.    Als de hefinrichting niet in gebruik is als steigerbegrenzer dient deze in zijn laagste 
  stand te staan in verband met het veilig aan‐ en afkoppelen van de sleepwagen. 
3.    De hefinrichting mag worden gebruikt als steigerbegrenzer op voorwaarde dat 
  Deze degelijk is geblokkeerd en eventueel aanwezige snelkoppelingen degelijk zijn 

vergrendeld. 
4.    Steigerbegrenzer en trekhaak mogen op geen enkele manier met elkaar verbonden 

zijn. 
5.    De steigerbegrenzers moeten het voertuig kunnen dragen in de zwaarste 

gewichtsklasse waarin het deelneemt. 
F. Trekhaak: 
1.    De trekhaak moet zodanig geconstrueerd zijn dat er geen verbinding is met een punt 

hoger dan de hartlijn van de achteras. 
2.    De trekhaak dient horizontaal gemonteerd te zijn met een tolerantie van maximaal  
      10 graden. 
3.    Het aanhaakpunt mag maximaal 500 mm hoog zijn, gemeten vanaf de grond. Boven

de 9000 kg klasse geldt hiervoor een maximum van 600 mm hoog. Bij de duoklasses
mag het aanhaakpunt maximaal 500 mm hoog zijn.

 
  

4.    Bij een tractor met voorasvering wordt de trekhaakhoogte gemeten in de laagst 
mogelijke stand van de voorasvering. 

5.   De trekhaak dient te zijn voorzien van een aanhaakgat met een diameter van 75 mm. 
6.    Een ruimte van 150 mm breed en 300 mm hoog boven de trekhaak dient vrij te blijven 
       van elk obstakel (inclusief gewichten en steigerbegrenzers) voor gemakkelijk aan‐ en  
       afkoppelen aan de sleepwagen. 
7.  De trekhaak mag in geen enkel geval achter de achterbanden uitsteken. 
G.  Gewichten: 
1.    De ballastgewichten mogen de deelnemer niet hinderen en geen gevaar opleveren. 
2.    De ballastgewichten moeten stevig en niet beweegbaar aan de tractor bevestigd zijn. 
3.    Een deelnemer moet met zijn tractor op een normale manier over de weegbrug 
  kunnen rijden, zonder dat hierbij gewichten op enigerlei wijze de weegbrug raken. 
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