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Maai en Hooi evenement OTMV afd. Noord Brabant 

24-6-2012 

Wat er vooraf ging 

 

St. Jacobskruid verwijderen 

Als oldtimer vereniging ben je erg blij als er 

veehouders zijn die grasland ter beschikking 

stellen om te kunnen maaien. Als in het 

grasland St. Jacobskruid staat dan moet dat 

voor het maaien verwijderd worden. Een 

klusje dat de vrijwilligers van de OTMV 

hebben uitgevoerd. 

Hierna zijn de randen van het grasland 

gemaaid en het gras gedroogd en verwerkt 

zodat we geen problemen hadden met 

draaien over vaststaand gras en daardoor de 

structuur te vernielen. 

Veldjes uitzetten  

Op zaterdag 23-6 hebben we onder een mooi 

zonnetje de veldjes uitgezet.  

Een secuur werkje,  zeker bij de wedstrijd 

veldjes omdat de maaiers wel goed uit 

moeten kunnen komen bij het berekenen van 

de maaigangen. 

 
Veldjes uitzetten 

 

Het evenement op zondag  
 

als je de jongste vereniging van de OTMV bent 

kun je regelmatig zeggen dat het de eerste 

keer is. 

En alles wat je de eerste keer doet blijf je 

meestal je hele leven lang herinneren. 

Ook het 1e Maai en Hooi evenement dat wij 

hebben georganiseerd gaat onze boeken in als 

heel bijzonder. 
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Op 24 juni waren de weergoden ons niet echt 

gezind, met bakken viel het water uit de lucht 

en dreigde onze voorbereidingen en goede 

bedoelingen in het water te vallen. 

Als dan tegen tien uur de eerste vrachtwagen 

met daarop een Massey Harris en getrokken 

MH maaimachine het terrein op komt weten 

we dat het goed komt. 

 

 
Vader en Zoon Gijssel arriveren met hun Massey Harris 

 

Met een brede glimlach komen vader en zoon 

naar de in allerijl geregelde tent gelopen en zij 

roepen in koor dat na regen de zon wel weer 

zal schijnen. 

Voor het bestuur van de OTMV Noord Brabant 

breekt dan ook de zon door, het regent nu 

eenmaal en daar kunnen we niets aan doen 

maar het feit dat er deelnemers komen is 

natuurlijk prachtig en onverdroten gaan we 

verder met de voorbereidingen. 

Al van verre horen we vervolgens een Pampa 

aankomen.  Moerstraten is nu gelijk wakker 

en we moeten nu wel gaan maaien want de 

eerste hooiwerktuigen zijn gearriveerd. Ook 

een MF 35 draait het terrein op, een PZ 135 in 

de hef. Ja, wij hebben dit jaar ook de categorie 

cyclo maaiers, daar moet je immers ook goed 

mee maaien om de grasmat niet te verpesten. 

Als daarna de een na de nadere deelnemer de 

laagweg op komt wordt het zowaar wat 

droger. 

Eerst maar een kop koffie en dan de 

oefenveldjes verdelen. 

Tijdens de koffie valt er ineens zoveel water 

uit de lucht dat we de andere kant van het 

veld niet meer zien. Iedereen staat te lachen, 

een ding is zeker, we hoeven de messen niet 

te smeren nu want het natte gras zal wel 

glijden. 

 
Met de koffie in de hand kijken naar de regen 

 

Naast de al genoemde getrokken maaier en de 

cyclomaaier hebben we nog twee categorieën 

vandaag. Een een-asser met kopmaaier en de 

bekende messenbalkmaaiers. 

 

Tijdens het oefenen blijkt dat de meeste 

maaiers het gras er goed afkrijgen, eigenlijk 

gaat het bijzonder goed, maaiers die de 

afgelopen jaren geen grassprietje hebben 

gezien hebben er duidelijk zin in want onze 

technische assistentie is bij het opstarten niet 

nodig. Als de eerste trekkers aan hun 

oefenveldje zijn begonnen komen ook de 

eerste bezoekers, laarzen aan en paraplu 

omhoog en een mooie glimlach want het is 

weer eens wat anders dat ze vandaag te zien 

krijgen. 

 
Bezoek kon schuilen voor de regen in de lunchtent 
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Na wat vertraging wordt ook de ham voor de 

broodjes gebracht en wordt er door 

deelnemers en toeschouwers gezellig gegeten 

en geklets. Dat is natuurlijk ook belangrijk en 

de eerste complimenten over de organisatie 

en niet te vergeten de catering worden 

uitgedeeld. Voor het bestuur van de OTMV 

Noord Brabant staat het dan al vast; Volgend 

jaar weer een maai en hooi evenement. 

Na de lunch loopt de spanning op, er gaat 

gestreden worden om de 1e plaatst tijdens de 

eerste maaiwedstrijd van de OTMV in Noord 

Brabant. 

 
Uitleg aan de deelnemers bij de wedstrijd verldjes 

 

De jury verteld bij de wedstrijdpercelen wat 

de bedoeling is en waarop men zal letten. 

Vervolgens komen meetlinten en uitzetpalen 

tevoorschijn en heel serieus beginnen de 

wedstrijd deelnemers aan hun eerste snee. Na 

vrijgave gaat men verder om het gewas zo 

goed mogelijk af te maaien. 

En in deze maaiomstandigheden is het mooi 

om te zien dat het niet altijd goed gaat. Een 

deelnemer laat in het midden en reep staan 

en een andere deelnemer wil een zwad 

opnieuw afmaaien. 

Zenuwen van de eerste OTMV wedstrijd in 

Brabant zullen we maar denken. 

 

 Tijdens de wedstrijd wordt het weer droger 

en dat trekt de nodige toeschouwers. 

 
Opa, Vader en Zoon Dorst in actie 

 

Een veehouder kijkt eens naar het 

maairesultaat, niet slecht, het gaat er goed af 

en hij staat te denken. Na een paar minuten is 

hij eruit. Als hij al zijn grasland met een 

messenmaaibalk moet maaien is hij voor het 

1e zwad een week aan het maaien. Nu huurt 

hij een loonwerker die 9 meter in een gang 

meeneemt in een snelheid waarbij je hard 

moet lopen om eerder dan de trekker aan het 

eind van het veld te zijn. 

Eigenlijk wel jammer hoor je uit de mond van 

een toeschouwer die in het loonwerk heeft 

gezeten, in het verleden maaide we 3 

maanden in het jaar met 3 trekkers en 

maaibalken. Prachtig werk en als het een dag 

minder weer was dan onderhoud plegen. 

Nieuwe messen klinken en slijpen. Waar is de 

tijd gebleven.  

 
Het natte gras schudden viel niet mee. 

 

De eigenaar van het grasland dat we mogen 

gebruiken meld zich. Hij is tevreden over het 

maairesultaat. 
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Een van de wedstrijdmaaiers stopt ineens. Hij 

springt van zijn werktuigdrager buigt zich over 

de messenbalk en halt een brok beton van een 

kilo of 5 onder de messen vandaan. 

 

 
Betonblok in natuurgebied 

 

We maaien in een natuurgebied en daar 

hebben nooit huizen gestaan……..helaas toch 

geen archeologische vondst. Waarschijnlijk 

een brok beton uit een stalmest put die via 

een stalmeststrooier in het weiland is 

gekomen. 

Gelukkig heeft de maaibalk geen schade en 

snort de werktuigdrager even later weer 

vrolijk over het veld. 

Tegen een uur of vier is al het gras gemaaid en 

de eerste zonnestralen breken door de wolken 

heen. 

De vader en zoon met de Massey Harris 

krijgen gelijk, na regen komt zonneschijn. 

Ad de Bruijn straalt want de dag is toch 

geslaagd. Hij dankt Bart van de Made die voor 

de technische ondersteuning en de jurering 

heeft gezorgd, dank aan de dames van de 

catering en alle vrijwilligers en deelnemers 

van dit eerst Maai en Hooi evenement in 

Noord Brabant.  

 
Dick van Hoogdalum en Wannes Dorst onder toezicht 

van de jury aan het maaien. 

De uitslag bij de wedstrijdmaaiers: 

1) Dick van Hoogdalum 

2) Jan Dorst 

3) Wannes Dorst 

En een bijzondere vermelding is dat de 

kleinzoon van Wannes Dorst, Johan, heeft 

laten zien dat ook de 3e generatie Dorst prima 

maaiwerk kan afleveren! 

 

 
Johan Dorst, maaier in spe! 

 

In 2013 organiseren wij zeker het 2e OTMV 

Maai en Hooi evenement i n Noord Brabant. 

 

Na afloop 
 

Tussen de wedstrijdveldjes blijft een strook 

gras staan, gelukkig was er een oldtimer met 

een PZ Cyclomaaier om dit klusje snel te 

klaren. 

 

 
Los maaien van de stroken gras tussen de veldjes 

 

Meer foto’s te vinden onder Foto’s 

 

Kees Roovers 


