


Na jaren met het idee rond gelopen te hebben is nu de kogel door de kerk:  

de 2 Europese Pro Stock Toppers Rocky en Extreme Temptation gaan naar de 

U.S.A. voor een wintertour begin 2018 die de volgende evenementen omvat:

  4-6 January Midwest Winter nationals Tractor Pull, Gordyville, Illinois 

www.whatssmokin.net

  14-17 February National Farm Machinery Show Championship Tractor Pull, 

Louisville, Kentucky www.champpull.org

Gordyville is al jaren een begrip als de indoor wedstrijd voor de zogenaamde 

motorkappenklasse. De tractoren in deze klasses hebben het uiterlijk van  

een Landbouw trekke r maar halen vermogens in de superstock klasse tot wel 

5.000 PK.  Wij zullen deelnemen in de Pro stock klasse waarin wij het op gaan 

nemen tegen de Amerikaanse top met vermogens tot wel 3.500 PK.

Louisville is de grootste indoorwedstrijd ter wereld waarin in 5 sessies,  

verdeeld over 4 dagen alle klasses voorbij komen die tractor pulling te bieden 

heeft. Hier rijd de absolute top van de Wereld en in 2018 beleeft de organisatie 

de 50ste jubileum editie. De totale prijzen pot overstijgt $ 200.000,-, er zal dus 

op het scherpst van de snede om de prijzen gestreden worden.

Teamleider en dieselgoeroe Barend Huijbregts startte zijn Pulling carrière in 

1991 met een diesel vrij klasse tractor en maakte in 2001 de zeer succesvolle 

overstap naar de Pro Stocks. Door zijn kennis en kunde verkoopt hij tractor 

pulling gerelateerde onderdelen over heel de wereld via zijn bedrijf HMT 

Powerparts. Nu, in 2017, bestaat het team uit 12 fanatieke leden. Het team  

staat bekend om zijn goede prestaties maar ook zeker zijn presentatie waarvan 

de nieuwe transportcombinatie een belangrijk deel uitmaakt.

Resultaten:
Grand National kampioen: 2005-2006-2007-2009-2012-2013-2017

Eurocup Kampioen: 2007-2008-2011 (competitie)

Europees Kampioen: 2012 (dagwedstrijd) 

Meer informatie:
www.rockypullingteam.nl

www.facebook.com/rockypullingteam
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William de Vos is de drijvende kracht achter het Extreme Temptation pulling 

team. Na al jong gestart te zijn in de standaard en (super) sport klasses volgde in 

2005 de overstap naar de Pro Stock klasse.  

Samen met “partner in Crime” Barend Huijbregts struint hij al jaren heel Europa 

met succes af en dit resulteerde in het plan om gezamenlijk naar Amerika te 

gaan met de beide tractoren. Nu in 2017 bestaat het Extreme Temptation team 

uit 7 fanatieke leden die de sport op hetzelfde proffesionele niveau bedrijven als 

het Rocky Pulling Team.

Resultaten:
Grand National kampioen: 2008-2016

Europees Kampioen: 2015-2017

Meer informatie:
www.extremetemptation.nl

www.facebook.com/Extreme-Temptation-1500419773610804

Dat we hier over een uniek avontuur spreken mogen duidelijk  zijn, het is voor 

het eerst dat Pro Stocks de oversteek maken naar Amerika en daar in  

2 wedstrijden mee gaan strijden. Dat dit de nodige exposure met zich 

meebrengt mogen duidelijk zijn, onder meer BN De Stem en Omroep Brabant 

hebben aangegeven reportages te gaan maken en er wordt nog gesproken met 

meer partijen. Daarnaast zal de hele trip ook te volgen zijn op de sociale kanalen 

van beide Teams. Wilt u deze unieke mogelijkheid aangrijpen voor exposure en 

de beide teams ondersteunen in dit avontuur neem dan contact op om te kijken 

wat de mogelijkheden zijn.
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