Persbericht Oldtimergebeuren
Programma 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- en diesel- als gloeikop- en statische motoren.
3. Het “Belgisch Oldtimer Ploegkampioenschap BOP 2017”.
4. Oldtimerdemo’s:
a. Demo met oldtimerhooibouwapparatuur, waaronder maaibalken, cirkelmaaiers,
hooimachines en eventueel persen.
b. Demo met oldtimermaïshakselaars, waaronder gedragen, getrokken of zelfrijdende
maïshakselaars en hakselwagens.

Thema “BOTA”: 1-cilindertractoren
De “Belgian Oldtimer Tractoren Award” focust zich tijdens de 33ste editie van de Werktuigendagen op
23 & 24 september 2017 op de 1-cilindertractoren. Zowel de benzine- en dieselmotoren als de
gloeikopmotoren en -tractoren worden centraal geplaatst.
De kleine, handige 1-cilinderviertaktdieselmotoren werden in de jaren ’50 door (voornamelijk) vele
Europese merken aangeboden om het trekpaard te vervangen. Ondanks de brute kracht van het
trekpaard bleek de tractor met slechts 15 tot 20 pk efficiënter bij het maaien, ploegen en
transporteren. Het paard was dan misschien soms sterker, de tractor kon continu hetzelfde
vermogen leveren en raakte in tegenstelling tot het trekpaard niet vermoeid.
Maar ook de andere 1-cilindertractoren, zowel motorculteurs als statische motoren, hebben hun
plaats tijdens de “BOTA” zeker en vast verdiend.
We streven ernaar om alle soorten 1-cilindertractoren (ook motorculteurs en statische motoren)
zoveel mogelijk in de schijnwerpers te plaatsen, indien mogelijk met werktuig. De organisatie van de
Werktuigendagen nodigt dus alle liefhebbers uit om met hun materiaal naar Oudenaarde te komen
op 23 en 24 september.
Uiteraard zijn alle andere oldtimertractoren en -machines ook welkom op de oldtimershow van de
Werktuigendagen.
Meer info: oldtimers@werktuigendagen.be
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