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Inschrijving Oldtimers Werktuigendagen 2017 
 
OLDTIMERGEBEUREN 
Ook dit jaar organiseert de Werktuigendagen een grootse show rond oldtimers. Het betreft: 

1. Een tentoonstelling van oldtimertractoren van vóór 1975. 
2. De “Belgian Oldtimer Tractoren Award” met als thema de 1-cilindertractoren, zowel 

benzine-, diesel- en gloeikop en statische motoren. 
3. Het “Belgisch Oldtimer Ploegkampioenschap BOP 2017”. 
4. Demo’s: 

a. Demo met oldtimer-hooibouwapparatuur, waaronder maaibalken, cirkelmaaiers, 
hooimachines en eventueel persen. 

b. Demo met oldtimer-maïshakselaars, waaronder gedragen, getrokken of 
zelfrijdende maïshakselaars en hakselwagens. 
 

Deze wedstrijden staan open voor alle liefhebbers, ook van buiten de landsgrenzen. Inschrijven 
kan zowel via uw club als rechtstreeks. Enkel groepsinschrijvingen kunnen bij elkaar staan. Voor 
meer info: telefoon (09 390 86 71) of de website www.werktuigendagen.be. 
 
RICHTLIJNEN 
1. Iedere tijdig ingeschrevene kan deelnemen aan deze wedstrijden. Mogen wij u vragen de 

gegevens en karakteristieken van uw tractor(en), ploeg(en), hooibouwmachines en 
maïshakselaars duidelijk te specifiëren. U vindt het inschrijvingsformulier in bijlage. 

2. Tractoren en machines kunnen op zaterdag 23/09/2017 en zondag 24/09/2017 op het terrein 
tentoongesteld worden en dienen op deze dagen aangevoerd te worden, ofwel vóór 08.00u 
ofwel na 18.00u. U kan dus vanaf vrijdagavond 22/09/2017 na 18.00u aanleveren. De 
organisatie voorziet bewaking. 

3. Demonstraties van hooibouwmachines en maïshakselaars gebeuren in samenspraak met de 
organisatie op zaterdag en zondag. 

4. De deelnemers ontvangen toegang tot de Werktuigendagen (waarde € 13) per deelnemende 
machine per dag, 1 eetbon en 2 drankbonnen per deelnemende machine per dag en een 
aandenken aan de Werktuigendagen 2017. 

5. Overnachting op het oldtimerterrein is enkel toegelaten in de daartoe voorziene zone en met 
toestemming van de organisatie en mits het terrein opgeruimd wordt. Voor het aanmaken 
van kampvuren worden de juiste instructies nog bezorgd.  

 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
Gunther De Mey    Marc Botterman 
Event Manager    Commercieel Verantwoordelijke  

http://www.werktuigendagen.be/
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INSCHRIJVINGSFORMULIER OLDTIMERS (Inschrijven vóór 05/09/2017)  
Naam:  

Adres:  

Postnr.:  Gemeente:  

Tel.:  Gsm:  

E-mail:  
 
Ondergetekende, ……………………………………………………………………………., verklaart zich akkoord met 
voorwaarden uit het reglement en neemt deel op eigen risico. De Werktuigendagen zijn niet 
verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. Hij neemt deel aan: 
 
DE TENTOONSTELLING VAN DE OLDTIMERS 
Zaterdag Zondag Merk  Type Bouwjaar 

O O    
O O    
O O    
O O    

BOTA 1-CILINDERTRACTOREN & STATISCHE MOTOREN 
Zaterdag Zondag Merk  Type Bouwjaar 

O O    
O O    

NATIONALE PLOEGWEDSTRIJD (zondag) 
Merk tractor Bouwjaar 

tractor 
Merk ploeg Type ploeg (1) Bouwjaar 

ploeg 
Aantal 

scharen 
      
      
HOOIBOUWMACHINES / HAKSELAARS 

Merk tractor Bouwjaar 
tractor 

Merk machine Type 
machine (2) 

Bouwjaar 
machine 

Werkbreedte 
machine 

      
      
(1) Type ploeg: rondgaand getrokken, rondgaand in de lift, heen & weer getrokken, heen & weer in de lift 
(2) Type machine: maaier, schudder, hark, pers, … 
 
Gelieve ons dit inschrijvingsformulier te bezorgen via fax (09 390 86 72), e-mail 
(info@werktuigendagen.be) of post (Axelwalle 14, 9700 Oudenaarde). 
 
Oldtimerwoonwagens zijn enkel toegelaten op het terrein indien u uitdrukkelijke toestemming 
heeft verkregen van de organisatie van de Werktuigendagen. 
 
Opgemaakt te    op   Handtekening,  

mailto:info@werktuigendagen.be

