Deelname met eigen oldtimer aan Traktor WM 2020
Waaraan moet je oldtimer voldoen om goedgekeurd te worden voor deelname aan het Oldtimer
Traktor WM in Oostenrijk.
Op de site: https://www.traktorwm.at/de/info/teilnahmebedingungen/ vind je een overzicht
waaraan de trekker moet voldoen. Op de site van de OTVM kan ook een Nederlandse vertaling
worden bekeken, echter kun je hieraan geen rechten ontlenen. De site traktorwm.at is bindend!
Wij hebben samen met Willem Vossebeld, die al een paar jaar meedoet aan deze geweldige tocht,
een aantal zaken op een rij gezet waar je aan moet denken.

Eisen trekkers

- Kenteken: GV-nummer, gegevens moeten kloppen die ingevuld worden bij aanvraag.
- Groene kaart
- Trekker moet APK-waardig zijn:
- Stuurinrichting
- Wiellagers
- Speling vooras / axiale speling
- Banden (niet teveel scheuren)
- Versnellingsbak: mag niet uit de versnelling springen
- Remmen: deze moeten goed zijn, inclusief de handrem
- Lekkage: mag niet teveel zijn
- Verlichting: wordt niet echt op gelet, maar is wel handig om te hebben omdat het daar snel
donker wordt.

Keuring
In Oostenrijk worden alle trekkers gekeurd. Deze keuring vindt plaats op donderdag en
vrijdagochtend. Ons plan is de trekkers in Nederland al te laten keuren. Dit zal plaatsvinden op de
zaterdag voor vertrek in Coevorden. De trekkers vertrekken waarschijnlijk dinsdag zodat je
donderdag voor de keuring kunt gaan. Mocht er iets gewijzigd moeten worden, heb je nog tijd om
dat samen met de andere rijders te doen. Vrijdagochtend kan in alle rust de herkeuring
plaatsvinden.
Je trekker wordt door Baywa gekeurd en kan meegenomen worden voor proefrit, bijv. hellingproef
om te kijken of versnelling erin blijft. De keuringskosten zijn voor eigen rekening.

Transport trekker
Je kunt gebruik maken van centraal vervoer waarbij de vertrekplaats Coevorden is. Afhankelijk of
er meer chauﬀeurs zijn die graag willen rijden, kan in overleg ook elders je trekker worden
opgeladen. Geef vooraf door welke trekker je mee wilt nemen zodat we kunnen inschatten wat de
transportkosten gaan bedragen. Nadat dit bekend is, kun je beslissen of je mee wilt doen of niet.
We hopen op zoveel mogelijk vrijwilligers, maar er zullen ook oﬃciële tarieven worden opgevraagd
zodat je weet wat de kosten maximaal gaan bedragen mochten we geen vrijwilligers genoeg
hebben. Op dit moment zijn er al 2 chauﬀeurs die zich hebben gemeld en proberen zij van hun
werkgevers materiaal te lenen.

Ben je chauﬀeur?
Wil je zelf met een trekker of vrachtwagen met dieplader of trailer rijden en in Oostenrijk een
aantal dagen genieten van dit spektakel? Laat het ons weten en we voegen je toe aan de groep
vrijwillige rijders. Ook als je geen eigen materiaal hebt. We kijken dan of we iets voor je kunnen
organiseren. Alle hulp is meegenomen! Mocht je ook een geweldige werkgever hebben die voor
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niets, of voor een kleine vergoeding, materiaal beschikbaar wil stellen, horen we het natuurlijk ook
graag!

Startgeld en startplaatsen
Het startgeld bedraagt ca. € 90 per trekker en moet bij aanmelding worden voldaan. Trekker
Reizen zorgt voor de inschrijving bij de organisatie. Je moet zelf zorgen voor het correct invullen
van het deelnameformulier. Bij twijfel zullen we zoveel mogelijk helpen. Houd er rekening mee dat
inschrijvingen geweigerd kunnen worden en dat het maximum aantal deelnemers is beperkt tot
500. In 2019 waren er 800 aanvragen, vandaar dat we 1 februari de aanvragen ook daadwerkelijk
willen versturen. Aanvragen later het jaar zullen we ons best voor doen, echter is het risico op
afwijzing groter.

Wedstrijd
Wanneer we genoeg deelnemers hebben, zullen we proberen jullie in te schrijven voor de teamwedstrijd. Nadere informatie volgt nadat je je hebt aangemeld. Hiervoor hoef je niets extra’s te
doen en zijn ook geen extra kosten aan verbonden, het geeft een extra dimensie aan de OTMVgroep.

Hotel
Voor alle rijders worden kamers geboekt in een goed hotel op loopafstand van de feesttent in
Brück Je zit samen met de andere rijders middenin het ‘oldtimer-spektakel’, maar ondervindt niet
teveel hinder van de muziek. Het ontbijt is in het hotel. De andere maaltijden kunnen in overleg
met elkaar in het hotel of elders worden genuttigd. Zaterdagochtend is een speciaal vroeg ontbijt
geregeld.

Verzekeringen
Trekkers en rijders moeten zelf zorgen voor een goede verzekering. Deelname, transport etc is
voor eigen risico.

Overige kosten
Door samen op te trekken kunnen de kosten zo laag mogelijk worden gehouden. Rijd je met een
auto naar Oostenrijk en ben je bereid anderen mee te nemen, dan kunnen jullie in onderling
overleg de kosten delen.
Wil je dat Trekker Reizen je vlucht en huurauto regelt? Dan kan en zal gedaan worden tegen de
dan geldende prijzen. Je krijgt diverse opties zodat je kunt beslissen te vliegen op München,
Salzburg of een andere plaats. Wil je bij je reis een paar dagen toevoegen om te genieten van de
schitterende omgeving of een bezoek brengen aan Wenen? Alles is mogelijk, zolang we het maar
op tijd weten. Wil je familie of vrienden later in laten vliegen? Ook dat kan.

Weersomstandigheden
Trekker Reizen is 3 achtereenvolgende jaren bij het Traktor WM geweest en heeft ervaren dat het
zowel koud en heerlijk zonnig kan zijn. Houdt overal rekening mee!

Reis voor niet-rijders
Trekker Reizen organiseert ook in 2020 weer een reis naar dit evenement en zal je zaterdag bij de
finish opwachten. We zullen, indien mogelijk, in hetzelfde hotel overnachten, maar komen
waarschijnlijk donderdag of vrijdag aan in Brück.
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Voortgang
1. Heb je interesse om met je eigen trekker mee te doen, neem dan contact met op Trekker
Reizen, tel 053 - 461 61 15 of email: reizen@otmv.nl. Geef het merk, type en afmetingen van je
trekker door (graag voor 15 december 2019)
2. Je ontvangt uiterlijk 1 januari 2020 uitsluitsel wat de transportkosten ongeveer gaan bedragen.
We proberen dit eerder door te geven!
3. Beslis definitief of je mee wilt doen en laat dit Trekker Reizen weten voor 15 januari 2020
4. Je ontvangt het inschrijvingsformulier van de organisatie en vult dit in, retourneert het aan
Trekker Reizen en maakt het startgeld over
5. 1 februari wordt je deelnameformulier opgestuurd naar de organisatie en je startgeld betaald
6. Wanneer je deelname is geaccepteerd ontvang je een bevestiging
7. Trekker Reizen neemt begin maart contact met je op m.b.t. hoe je er zelf komt en hoeveel
nachten hotel voor je geboekt moet worden etc..
8. Ongeveer een maand voor vertrek ontvangen alle rijders bericht wie rijdt, met welke trekker en
waar men vandaan komt
9. 12 september trekkers verzamelen in Coevorden, voorkeuring, zie verder programma
Opmerking: is de vraag groter dan het aantal transportplaatsen, zal de volgorde van aanmelden
bij Trekker Reizen worden aangehouden.
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Programma (onder voorbehoud)
Zaterdag 12 september
trekkers verzamelen in Coevorden voor keuring door Willem Vossebeld. Let op! Dit is geen
oﬃciële keuring en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend! Willem biedt vrijwillig en
kosteloos aan om je trekker te checken zodat je eventueel nog wat kunt repareren.
Dinsdag 15 september
transport met trekkers vertrekt
Woensdag 16 september
Ochtend vlucht naar München of Salzburg, auto huren en naar hotel rijden
aankomst trekkers en afladen trekkers
Donderdag 17 september
Trekkers aanbieden voor keuring
Vrijdag 18 september
ochtend: eventuele (her)keuring
middag: tijdrit
avond: muziekspektakel
Groep Trekker Reizen komt in de middag aan in het hotel
Zaterdag 19 september
ochtend: alpenrit Grossglockner
Ochtend: Groep Trekker Reizen gaat naar top en wacht rijders op
Vanaf 11.30 uur wordt de Grossglockner Hochalpenstrasse vrijgegeven en kunnen de rijders terug
rijden naar het dorp en aansluitend dorpsfeest
Groep Trekker Reizen volgt in overleg de bergpas verder om te genieten van de schitterende
natuur en komt later aan in het dorp om zich bij de rijders te voegen.
Zondag 20 september
Op het veld bij de kerk staan veel trekkers opgesteld, vindt de uitreiking van de prijzen plaats en is
een gezellig samenzijn
middag: groep Trekker Reizen ‘niet-rijders’ vertrekt naar Nederland. Late aankomst in Nederland.
Maandag 21 september
Trekkers opladen & rijders vertrekken
Woensdag 23 september
trekkers ophalen uit Coevorden of in overleg kan dit ook op een later tijdstip
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