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Reglement Sportklasse  
Trekkertrek Boekel 

 

A. Deelname 
1. De deelnemer moet dit reglement ter kennis nemen en dient van het reglement goed 

op de hoogte te zijn. 
2. De deelnemer dient ten minste 18 jaar oud te zijn of in het bezit van een geldig 

(tractor)rijbewijs. Een bromfiets certificaat wordt niet als geldig rijbewijs gezien. Een 
deelnemer met een lopende ontzegging uit de rijbevoegdheid mag niet deelnemen. 

3. De deelnemer neemt geheel op eigen risico deel aan de wedstrijd. 
4. De tractor dient ten allen tijde WA+ verzekerd te zijn, ook geldig voor deelname aan 

wedstrijden. Voor aanvang van de wedstrijd dient men hiervoor te tekenen. 
5. Per klasse kan slechts eenmaal met dezelfde tractor worden gereden. 

 
B. Algemeen  

1. Voor de sportklassen gelden de volgende limieten/beperkingen: 
2500 kg: maximaal vier cilinders met drukvulling, motorinhoud: max. 4,5 liter. 
  of maximaal vier cilinders zonder drukvulling, motorinhoud  

max. 5,5 liter. 
3500 kg:  maximaal zes cilinders met drukvulling, motorinhoud max. 6,3 liter 
 of maximaal zes cilinders zonder drukvulling, motorinhoud max. 7 liter. 
4500 kg:  maximaal zes cilinders met drukvulling, motorinhoud max. 7 liter. 
 of maximaal acht cilinders zonder drukvulling, motorinhoud  

max. 11 liter. 
5500 kg: maximaal zes cilinders met drukvulling, motorinhoud max. 7 liter. 
 of maximaal acht cilinders zonder drukvulling, motorinhoud  

max. 11 liter. 
 6500 kg: maximaal zes cilinders met drukvulling, motorinhoud max. 9 liter.  
   Of maximaal acht cilinders zonder drukvulling, motorinhoud  

max. 11 liter 
2. Voor de hobbysportklasse gelden de volgende limieten/beperkingen: 

5500kg: maximaal zes cilinders met drukvulling, motorinhoud max. 7,6 liter. 
 of maximaal acht cilinders zonder drukvulling, motorinhoud  

max. 9 liter.  
3. De genoemde gewichten zijn inclusief deelnemer, olie, water, brandstof en 

veiligheidsvoorzieningen. 
4. De tractor moet moet een standaard voorwiel gestuurde landbouwtractor zijn zonder 

merkvreemde onderdelen. 
5. De motor met cilinderkop en kleppendeksel moet uiterlijk origineel zijn, aan de 

orginele afmetingen voldoen en standaard geleverd zijn in een voorwielgestuurde 
landbouwtractor.  

6. De motor mag alleen voorzien zijn van twee (2) kleppen per cilinder. 
7. De tractor mag niet voorzien zijn van intercooler, waarbij elke vorm van koeling van 

de inlaatlucht wordt gezien als intercooler. 
8. De montage van maximaal één turbo en het in- en uitlaatspruitstuk zijn vrij. 
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9. Er mag alleen gebruik worden gemaakt van de origineel op de tractor geleverde 
brandstofinspuitpomp. De pompen Bosch A en CAV Minimec (Simms) mogen als 
vervangende pomp door iedere tractor gebruikt worden. 

10. Er mag maximaal één brandstofinspuitpomp gebruikt worden, waarbij er maximaal 
één pompelement per cilinder mag worden toegepast. 

11. Bij twijfel aan de legaliteit van een deelnemend voertuig, dient de deelnemer in 
kwestie te kunnen aantonen dat er 150 tractoren van het betreffende merk en type 
zijn gefabriceerd door middel van een door een notaris gelegaliseerde verklaring van 
de fabrikant en het overleggen van onderdelennummers.  

12. Als brandstof mag alleen gebruik gemaakt worden van normale dieselolie. Het is 
verboden andere vloeistoffen, brandstoffen of gassen toe te voegen, in te spuiten of 
te vernevelen in of op enig deel van de tractor. Het toepassen van waterinjectie is 
verboden. 

13. In de 5500kg Hobbysportklasse dient een restrictor gemonteerd te worden met een 
inwendige diameter van 60,5 millimeter. Deze moet binnen 10 cm vanaf het 
turbohuis (motorinlaat als er geen turbo is) gemonteerd zijn en de turbozijde moet 
minimaal 20 mm zichtbaar zijn. Verbinding tussen restrictor en turbo dient lucht 
dicht te zijn. Tractoren zonder restrictor kunnen alleen buiten mededinging 
meedoen. 

 
C. Veiligheid 

1. De uitlaat van een tractor met een turbo dient voorzien te zijn van een zichtbaar 
kruis middels 2 bouten M10 (8.8) op maximaal 250 mm van het uitlaathuis van de 
turbo. Tractoren met turbo die een uitlaatpijp hebben die groter is dan 95mm 
doorsnede, dienen een tweede kruis te hebben 45 graden verdraaid ten opzichte van 
het eerste kruis.  

2. De turbo moet volledig afgeschermd zijn met minimaal 2 mm plaatstaal. 
3. De tractor moet voorzien zijn van degelijke stoel met heupgordel.  
4. In alle klassen mag het motortoerental niet meer dan 30% hoger zijn dan het 

standaard toerental met een maximum van 2700 omw./min.  
5. De tractor moet voorzien zijn van een goedgekeurde kantelbeveiliging of rolkooi. Een 

zelfgebouwde kantelbeveiliging moet voldoen aan de in Nederlandse wet gestelde 
eisen. 

6. Reclameborden zijn toegestaan, mits deze niet buiten de tractor uitsteken en het 
zicht van de bestuurder niet belemmeren. Met uitzondering van borden draaiend 
gemonteerd in het wiel, mogen borden niet beweegbaar aan de tractor zijn 
gemonteerd. 

7. De noodstop moet de luchtinlaat middels veerbelaste klep afsluiten, zodanig dat de 
motor geen toeren meer kan opbouwen. Deze dient degelijk bevestigd te zijn en te 
activeren door de sleepwagenbemanning, door een aankoppeloog aan de achterzijde 
van de tractor 

 
D. Banden  

1. De tractor mag alleen voorzien zijn van rubberbanden. Stalen kammen, rupsbanden, 
kettingen of iets dergelijks zijn niet toegestaan.  

2. Het gebruik van dubbellucht is niet toegestaan.  
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3. De maximaal toegestane bandbreedte is 30,5 inch of 800mm. Hierbij is de maximaal 
toegestane velgdiameter 32 inch. Als de bandbreedte kleiner of gelijk is aan 710 mm, 
dan is de maximaal toegestane velgdiameter 42 inch. 

4. De totale breedte van de tractor mag niet meer dan 3000 mm bedragen. 
 
E. Steigerbegrenzers  

1. Steigerbegrenzers zijn verplicht.  
2. Steigerbegrenzer en trekhaak mogen op geen enkele manier met elkaar verbonden 

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

gewichtsklasse waarin het deelneemt. 
4. De steigerbegrenzers dienen te voldoen aan de maatvoering volgens figuur 31. 
5. Er mag geen verbinding zijn tussen beide hefarmen. 

 
 
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 moet spelingvrij zijn 
3. Het aanhaakpunt mag maximaal 500mm hoog zijn, gemeten vanaf de grond. 
4. Een trekhaak korter dan 450mm uit het hart van het achterwiel is niet toegestaan. 
5. De trekhaak dient te zijn voorzien van een aanhaakgat met een diameter van 75mm. 
6. Een zwaaihaak is toegestaan mits deze is voorzien van een aanhaakgat met een 

diameter van 75mm. Hiervoor mag men een zelf meegebrachte ring gebruiken die 
voldoet aan de maatvoering van figuur 31. Hierbij word de lengte en hoogte van de 
vaste trekhaak gehanteerd.  

7. De trekhaak dient te voldoen aan de maatvoering volgens figuur 32. 
8. De tractor moet zijn voorzien van een degelijke front-aanhaakmogelijkheid.  



Trekkertrek Boekel 4 

 

 
 
G. Gewichten 

1. De ballastgewichten mogen niet achter de achterwielen uitsteken. 
2. De ballastgewichten mogen de deelnemer niet hinderen of gevaar op leveren. 
3. De ballastgewichten moeten degelijk bevestigd zijn. 
4. 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. 
 
In gevallen waarin dit sport klasse tractoren reglement niet voorziet, beslist de organisatie 
van de betreffende wedstrijd.  


