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Aarle-Rixtel – Door het rijden van een 
succesvol zomerseizoen 2014 heeft 
de Aarlese Paul Beniers (27) zich, met 
zijn team ‘Tractorpulling Team Cobra 
II’, kunnen plaatsen voor het Europees 
kampioenschap ‘Tractorpulling’ in 
de klasse ‘Compact Diesel’. Deze 
internationale krachtmeting vindt 
plaats op zaterdag 30 augustus tij-
dens het spectaculaire evenement 
‘Tractorpulling Bakel’. 

Wat houdt ‘Tractorpulling’ eigenlijk in?
“Aan je tractor wordt een sleepwagen 
gekoppeld met daarop een gewicht. 
Het is de bedoeling om met deze 
sleepwagen op een baan van honderd 
meter een zo groot mogelijke afstand 
af te leggen. Doordat het gewicht 
tijdens het rijden naar voren schuift, 
wordt de sleepwagen steeds zwaarder. 
De sleepwagen rust achter op wielen 
en voor op een voet met daarachter 
messen. Hoe verder het gewicht naar 
voren schuift, hoe dieper de messen de 
grond in gaan en hoe meer de rem-
mende werking is. Deelnemers die de 
honderd meter halen, mogen de finale 
rijden waarbij de sleepwagen zwaarder 
wordt afgesteld. Diegene die dan de 
grootste afstand aflegt is de winnaar.”

Hoe ben je in deze toch niet alledaagse 
sport terecht gekomen?
“Ik ben altijd gek geweest van motori-
sche sporten. Toen ik in 2006 bij toeval 
een tractor tegenkwam op het internet, 
ben ik met mijn vader gaan kijken. Het 
was liefde op het eerste gezicht met de 
‘Cobra II’. Zo heette de tractor. Een paar 

weken later reed ik mijn eerste wed-
strijd.”

Is het een moeilijke sport?
“Omdat het gewicht op de achterste 
wielen staat is sturen moeilijk. Ik heb 
dan ook tijdens de wedstrijd beide han-
den en voeten hard nodig om de tractor 
in bedwang te houden. Het moeilijke is 
ook dat je thuis iets maakt dat je alleen 
maar kunt testen op een wedstrijd. We 
gebruiken tractoronderdelen waarvoor 
deze niet zijn bedoeld. Dat maakt het 
ook wel gevaarlijk. Wij zoeken altijd de 
grenzen op.”

Dus thuis wordt er veel gesleuteld?
“We hebben een team van vijf man: mijn 
vader Pieter, broer Rob, Marco Vissers, 
Henk Vissers en ik. Alleen al voor het 
reguliere onderhoud zijn we twee avon-
den in de week bezig. Als er iets kapot 
is gaan we door totdat we weer start-
klaar zijn voor de volgende wedstrijd. 
De tractor waar ik nu in rijd, de ‘Cobra 
II Reloaded’, hebben we ook helemaal 

zelf gebouwd. Alleen het motorblok is 
bestaand. Het is een compacter model 
van de landbouwtractor. Inclusief het 
verzamelen van de onderdelen, hebben 
we hier twee jaar aan gewerkt.”

Heeft het resultaat opgeleverd?
“We zijn drie keer Nederlands kampi-
oen geworden, in 2008, 2009 en 2011. 
Ook het mogen deelnemen aan het 
Europees kampioenschap is een eer. 
Daar moet je een heel seizoen goed 
voor rijden.”

En nu op naar het Europees kampioen-
schap ‘Tractorpulling’ in Bakel.
“Bakel is een van de mooiste wedstrij-
den in Nederland met veel publiek en 
sfeer. Wij starten zaterdag 30 augustus 
om 13.00 uur.”

Tot slot, wat betekent ‘Tractorpulling’ 
voor jou?
“A way of life, als je daar eenmaal mee 
geïnfecteerd bent, dan kom je er niet 
meer vanaf.” 

Paul Beniers naar Europees Kampioenschap in Bakel

“Tractorpulling is ‘a way of life’”
 Paul Beniers met zijn team ‘Tractorpulling Team Cobra II’

Paul Beniers in actie 

Laarbeek - De vakantie is definitief voorbij. Op diverse plaatsen hangen in Laarbeek de welbekende ‘De scholen zijn 
weer begonnen’ vlaggen. Voor heel veel kinderen een nieuw avontuur. De MooiLaarbeekKrant bezocht alle groepen 1 en 
2 en zette de leerlingen op de foto. Kijk hiervoor op pagina 23. 
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Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

De leerlingen en medewerkers van basisschool De Driehoek in Aarle-Rixtel 


