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OTMV Verenigings 

maaikampioenschap 2014 

Op zaterdag 21 juni staat de zon al hoog aan de hemel 

als de eerste vrachtwagens met daarop oldtimer 

tractoren met messen maaibalken het laag in 

Moerstraten oprijden. De weergoden is de organisatie 

van het OTMV verenigings maai kampioenschap goed 

gezind. 

 

Uit alle afdelingen geselecteerd zijn er 29 deelnemers 

die gaan strijden om de wissel trofee van de OTMV. 

De wedstrijd werd gehouden in een natuurgebied, 

eigendom van staats bosbeheer die de weilanden 

heeft verhuurd aan  Adrie Maas uit Moerstraten. 

Adrie en zijn familie vinden het historisch maaien en 

hooien wel mooi en hij stelt  ruim 8 hectare grasland 

ter beschikbaar  aan de OTMV voor het houden van 

de verenigingswedstrijd en het maai en hooi 

evenement dat aansluitend op zondag is gehouden.  

De weilanden in het natuurgebied liggen erbij zoals 50 

jaar geleden en dat brengt een aantal tegengestelde 

reacties. 

 

Oud en nieuw voor aanvang van de wedstrijd 

Een van de wedstrijd maaiers vind het gras geweldig, 

hier kunnen we echt zien wie er met een messenbalk 

kan maaien en zijn combinatie in de hand heeft. Een 

andere wedstrijdmaaier is minder blij, hij ziet liever 

een weiland waar het gras 20 cm hoog staat en de 

tweede snee gemaaid moet worden. Hij wijst naar een 

nabij gelegen weide, afgelopen najaar geëgaliseerd en 

een mooi gelijkmatig gewas. 

Wij zijn het eens met de eerste maaier, immers de 

getrokken en aangebouwde messenbalken zijn ruim 

60 jaar geleden op de boerderijen verschenen en toen 

werd het land gebruikt zoals het erbij lag. 

 

Na het welkoms woord van Ad de Bruijn, voorzitter 

OTMV afd. Noord Brabant en de uitleg van het 

reglement voor deze wedstrijd door Anko Broekema 

trokken de maaiers naar de toegewezen veldjes. 
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Er melden zich ook een aantal toeschouwers die vol 

belangstelling kijken wat er allemaal gaat gebeuren. 

Onder de bezoekers ook een foto/filmploeg die zelfs 

met een drone opnames maakt van het maaien. 

 

Het blijft mooi weer en geheel volgens het reglement 

worden de veldjes gemaaid.  

 

Hierna is het rekenen geblazen en aan het eind van de 

dag kan Anko Broekema de OTMV kampioen 2014 

bekend maken. 

 Nic Konijn uit Wijde Wormer mag een jaar lang de 

wissel trofee op de schoorsteenmantel zetten de 2e 

plaats is voor Herman Zwiers uit Laren en Dirk 

Schrooder Kuyper uit Dronten haalde de 3e plaats.  

Zie voor de volledige uitslag en het jury rapport de 

OTMV website. 

In 2015 zal het OTMV verenigingskampioenschap 

maaien plaatsvinden in de Flevopolder 

Maai & Hooi evenement 2014 

Ook op zondag 22-6 was het mooi weer en de 

liefhebbers van maaien en hooien mochten hun mee 

gebrachte werktuigen showen en vooral 

demonstreren. 

Het eerste dat opvalt, zijn een aantal hooi hoppers 

naast een grasveldje.  

 

Door Kees van Eekelen worden de bezoekers 

uitgenodigd om ook een paar meter met de hand te 

maaien. Duidelijk is dat dit historische erfgoed meer 

gedeeld moet worden. De meeste bezoekers die het 

aandurfde om de zeis ter hand te nemen bakte er niet 

veel van. Vol bewondering werd gekeken naar de 

vaste slag die Kees liet zien bij het afmaaien van het 

mooie gras. Als er een prijs te verdienen valt voor 

maaien met de hand is Kees van Eekelen de kampioen 

van Nederland.  

 

Dat gebruiksvoorwerpen en handgereedschappen bij 

de OTMV doelstelling horen werd verteld door vader 

en zoon Herijgers en Eef Willigenburg. Van 

smokkelklomp tot bijzondere stationaire motoren en 

deze hobbyisten kennen ook de verhalen achter deze 

voorwerpen en mooi is te zien dat vooral de kinderen 

belangstelling hebben voor de verhalen en het geluid 

dat de stationaire motoren maken. 

 



Verenigings kampioenschap / Maai en Hooivenement 21 en 22-6-2014 /KR Pagina 3 
 

 

Ook de unieke maaiers en hooibouwwerktuigen 

trekken de belangstelling en enkele lage druk persen 

worden ingezet om het hooi tot pakjes te persen. 

 

 Ook de oproep om het evenement per trekker te 

bezoeken heeft veel oldtimer liefhebbers bereikt. 

Door de dag heen enkele tientallen tractoren die het 

laag aftuffen om hun trekker te showen en te kijken 

naar de werkende machines. 

 

In het middagprogramma is een wedstrijd maaien 

georganiseerd.  

 

 

In het middagprogramma is een wedstrijd maaien 

georganiseerd. Hier werd Dhr. A. Bunnik met zijn Agria 

eenasser.  Henk Aalbregtse was de eerste Brabantse 

deelnemer van deze dag , hij wist met een getrokken 

maaier een prima resultaat neer te zetten en is 

afgevaardigde voor het Verenigingsmaaien in 2015. 

 

Aan het eind van de dag was er een demonstratie van 

een moderne trekker met maaier, 9 meter breed en 

15 kilometer per uur. Een groot verschil met de 

messenbalken van 1,25 of 1,5 meter en 4 kilometer 

per uur. 

Ook in 2015 zal het maai en hooi evenement worden 

georganiseerd op de eerste zondag na 15 juni. 

 

OTMV afd. Noord Brabant 

 

Kees Roovers 

 

 


