Tractorpulling - trekkertrek

Tractor Pulling - in Vlaanderen ook Trekker Trek genoemd - is een wedstrijd waarbij uiterst
krachtige tractoren een loodzware sleepwagen 100 meter moeten voorttrekken. Maar hoe
langer het duurt, hoe zwaarder de last wordt. Op die sleepwagen ligt namelijk ballast die
langzaam naar voren schuift. De maximumlast is meestal 25.000 kg. Hoe sneller de tractor
optrekt, hoe meer afstand hij kan afleggen met lichte ballast. Maar stilaan wordt vermogen
belangrijker dan snelheid om de eindmeet te bereiken. Het doel van elke piloot is een Full Pull:
de volledige 100m afleggen voor de tractor stopt. De tijd speelt meestal geen rol bij trekkertrek
wedstrijden, want als er een ex aequo met Full Pull's is wordt er meestal een extra proef
ingelegd, met een zwaardere last. Elke trekker (tractor) wordt ingeschreven in een bepaalde
categorie en tijdens een wedstrijddag zijn er meerdere proeven per categorie. De trekkers of
tractoren hebben een vermogen van 5.000 pk of meer, die vaak geleverd wordt door drie of vier
raketmotoren of vliegtuigmotoren (op dezelfde tractor!). Wanneer die hun pk's loslaten op de
sleepwagen voel je de grond trillen.

Een trekkertrek-wedstrijd bijwonen is veilig en je hebt bijna geen voorbereiding nodig. Het enige
wat je soms kan doen, is kaarten in voorverkoop kopen. De meeste wedstrijden gaan door op
landbouwgrond zodat je best laarzen meeneemt. Neem voor kleine kinderen ook oordopjes
mee - die kan je kopen in de apotheek.
Tractor pulling - trekker trek wedstrijden in Vlaanderen
- zondag 31 juli 2011 : Essen-Horendonk
- zondag 31 juli 2011 : Aalter - Oogstfeesten.
- zondag 7 augustus 2011 : 2490 Balen
- zondag 14 augustus 2011 : Zevendonk : Trekker Trek Zevendonk
- zondag 14 augustus 2011 : Langemark
- maandag 15 augustus 2011, 10u-18u : 9240 Zele
- zondag 21 augustus 2011 : Oostwinkel
- zondag 21 augustus 2011 : Breendonk : Trekkertrek
- zondag 28 augustus 2011 : 2450 Meerhout
- zondag 28 augustus 2011 : Wijtschate (Ieper-Waasten)
- zondag 4 september 2011, 11u-17u : Tractor Pulling in 8551 Heestert - Hoevefeesten ,
een co-organisatie van de KLJ Heestert (Katholieke Landelijke Jeugd) met de BKTV. Om 12u is
er een barbecue, om 15u een kindershow en om 17u een schlagerparade. En dus tussendoor,
van 11u tot 17u, de tractor pulling. Meer informatie: KLJheestert.be
-

zondag 4 september 2011 : Itegem
zondag 11 september 2011 : Borgloon
zondag 11 september 2011 : Hooglede
zondag 9 oktober 2011 : Hamme
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Meer informatie :

BKVT - Belgische Kracht Trekkers Vereniging
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