
 

 

Ha die stroboeren en boerinnen, 

Hieronder belangrijke informatie over het Brabants kampioenschap stroladen. 

De entree voor de deelnemers is gratis. Jullie kunnen je melden bij de entree. Hier krijgt elk 
teamlid een polsbandje als bewijs van deelname. Bij voorbaat hebben jullie al 2 gratis 
consumpties per teamlid verdiend, is dat niet mooi! Bij de bonnenverkoop ligt het zakje met 
bonnen voor jullie klaar. Het eerste team gaat om 13.30 uur van start. Zorg dat je op tijd 
(13.00 uur) aanwezig bent. De teamcaptain krijgt van te voren een instructie. Als de strijd 
gestreden is ruimen we met zijn allen zo snel mogelijk alle balen weer op. De prijsuitreiking 
zal rond 16.00 uur gehouden worden bij het podium. Wie wint de gouden, zilveren, bronzen 
of de roze hooivork?!  
 
Hieronder nog even de spelregels. Let op!! Deelname is natuurlijk altijd op eigen risico! 

 

Spelregels stroladen  

Een team bestaat uit maximaal 7 personen; inclusief chauffeur. Een vrouwenteam mag uit 

maximaal 8 personen bestaan.  

- Denk je een hooivork nodig te hebben? Neem deze dan zelf mee. Strohaken zijn i.v.m. 

de veiligheid verboden.  

- Er wordt bijgehouden hoeveel balen stro van de wagen vallen of niet opgeladen 

worden. 

- Er kunnen 120 balen stro worden geladen op de wagen. 

- Er mag niet hoger gestapeld worden dan 10 lagen. 

- Voor elke baal die niet over de eindstreep komt krijgt men 10 strafseconden.  

- Na de race rijdt de chauffeur van het team terug. Het team zorgt er voor dat de 

strobalen weer op de juiste plaats terug komen te liggen. 

- De chauffeur van de trekker moet minimaal 16 jaar zijn en in bezit zijn van een geldig 

trekker rijbewijs. 

- De tijd wordt gestopt wanneer de tractor met zijn voorwielen tegen de obstakels 

staat. Daarna zullen de personen die op de wagen getast hebben de wagen middels 

een ladder verlaten. De chauffeur zal dan zo voorzichtig mogelijk over de obstakels 

rijden om zo weinig mogelijk pakken te verliezen. Dit mag niet met slippende 

koppeling, maar moet gewoon in een versnelling gebeuren. (De rest van het team 

moet aan de kant). Als de wagen de balk gepasseerd is, wordt er voor elke afgevallen 

baal 10 strafseconden in rekening gebracht. Daarna is de eindtijd een feit.  

- Er mag geen alcohol gedronken worden tijdens de wedstrijd. Daarna natuurlijk wel!  

 

Wij wensen jullie alvast veel strolaadplezier en natuurlijk een knotsgezellige middag toe. Wij 

hopen op een mooie dag, met veel zon en gezelligheid. 

Mochten er nog vragen zijn dan horen wij dat graag zo snel mogelijk.  

Veel succes! 

 


