
Truck en tractorpulling Rijsbergen 
 

Secretariaat p/a Burg. Hartmanstraat 5  |  4891 BD Rijsbergen  | Rabobank  NL18 RABO 0316 7801 97 

 

Inschrijfformulier landbouwklassen Trekkertrek Rijsbergen 2019 
De wedstrijd vindt plaats op zondag 7 juli 2019 op het evenemententerrein aan de Tiggeltsebergstraat. 
Voor het wedstrijdschema zie internet: www.trekkertrekrijsbergen.nl.  
Je bent verplicht om je legitimatie mee te nemen en je bent verplicht om persoonlijk je startnummer op te halen. 

Het is niet mogelijk om op het terrein of in de nabije omgeving van het terrein te blijven overnachten/kamperen. 

Gegevens deelnemer:                            SVP INVULLEN IN BLOKLETTERS 
 

VOOR- & ACHTERNAAM 
 

 

 
ADRES 

 
 

 
POSTCODE + WOONPLAATS 

 
 

 
Mobiel: 

 

 
Email: 

 

Gegevens tractor: 
MERK: TYPE: BOUWJAAR: 

VERMOGEN (PK): MIN. EIGEN GEWICHT:                 KG CILINDERINHOUD:                           L 

AANTAL CILINDERS: TURBO:       Ja / Nee 4-WD:             Ja / Nee 

NOM. TOERENTAL (RPM):   

VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ: POLISNUMMER: 

Clausule voor deelname aan tractorpullingwedstrijden is in deze verzekering WEL / NIET opgenomen 

Klasse(n) waarin deelgenomen wordt (kruis plaatsen voor de  klasse(n)  waarin gereden wordt. 

 Klasse Benaming Gewicht 

max 

Cilinders 

max 

Vermogen* 

max 

Toeren 

max 

Trekhaak 

Max 

 L25 Landbouw 2,5 ton 4 zonder turbo (70 pk) 2500 50 cm 

 L35 Landbouw 3,5 ton 4 en 6 zonder 

turbo 

(85 pk) 2500 50 cm 

 L45  Landbouw 4,5 ton  (115 pk) 2500 50 cm 

 T45 Tuinbouwklasse* 4,5 ton  115 pk 2500 50 cm 

 L55 Landbouw 5,5 ton  (150 pk) 2500 50 cm 

 T55 Tuinbouwklasse* 5,5 ton  150 pk 2500 50 cm 

 L65 Landbouw 6,5 ton  (170 pk) 2500 50 cm 

 L75 Landbouw 7,5 ton  (200 pk) 2500 50 cm 

 L90 Landbouw 9,0 ton  (240 pk) 2500 60 cm 

 L110 Landbouw 11,0 ton  (380 pk) 2500 60 cm 

 

*= Tractor met turbo mag bovendien niet meer dan 30% vermogen hebben dan het catalogus vermogen.  
* Voor de Tuinbouwklasse geldt boven op het reglement dat de trekker op cultuurbanden moet staan met een breedte 
van max 38 cm. 
De organisatie behoudt zich het recht om een deelnemer niet te laten rijden, als er een vermoeden bestaat dat 
de tractor niet voldoet aan de standaard normen. 
Alle landbouwtractoren dienen op verzoek het verzekeringsbewijs met aanvullende clausule voor deelname 
aan trekkertrekwedstrijden te kunnen tonen. 
De deelnemer verklaart hierbij dat hij of zij: 
- volledig op de hoogte is van het wedstrijdreglement (zie www.hypropullers.nl onder competitie – reglement) 
- Volledig op de hoogte is van de voorwaarden Trekkertrek Rijsbergen. 
- Alle deelnemende voertuigen een W.A.+ verzekering hebben d.w.z. dat de deelname van de tractor aan de trekker-trek  

Rijsbergen geschiedt met toestemming. van de verzekeringsmaatschappij (dit moet aan de eigen verzekeringsmaatschappij gemeld worden), 
als dat niet mogelijk is moet de tractor  hiervoor apart verzekerd worden bij een andere verzekeringsmaatschappij 

- Verzekeringsbewijs kan worden gecontroleerd met ophalen van het startnummer. 
- Sportklasse tractoren die buiten competitie rijden moeten hun verzekeringsbewijs kunnen tonen! 
- Zelf ervoor zorgt dat zijn truck of trekker lekvrij is, of zorg draagt voor een vloeistofdicht zeil onder de trekker. 
-      Medewerking verleent als standaard tractorpulling deelnemer aan het ondergaan van een vermogenstest en/of toerentest op algeheel eigen 
       risico. De test zal worden afgenomen door medewerkers van TT Rijsbergen. Bij weigering of geen werkende 1 3/8, 6 aplines aftakas wordt tot 
       diskwalifiacatie overgegaan. Aftakas moet ingeschakeld kunnen worden op zowel 540 dan wel 1000 tpm. 
- Akkoord gaat dat de organisatie de opgegeven informatie bezit over hem/haar als persoon, (Wet AVG) 

- het inschrijfgeld ….  x  € 20,=  betaald heeft. (Na 31 mei wordt dit bedrag € 25,=). 

 
Handtekening organisatie:     Handtekening deelnemer: 

 

http://www.trekkertrekrijsbergen.nl/
http://www.hypropullers.nl/

