
VOORWOORD

Eigenaren van oude trekkers beschouwen het doorgaans als een voorrecht
om hun materiaal, wat dikwijls met veel zorg en toewijding is gerestaureerd
of geconditioneerd, aan anderen te laten zien; vooral als dat in bedrijf kan
gebeuren. De ervaring heeft geleerd dat maaiwedstrijden een prima gelegen-
heid daarvoor zijn.

Bij wedstrijden horen natuurlijk ook spelregels. We hebben geprobeerd deze
voor alle betrokkenen zo helder mogelijk te formuleren. 

Wij hopen dat met het uitgeven van dit boekje nog meer mensen plezier zul-
len beleven aan maaiwedstrijden met oude trekkers.

Dit maaiboekje is samengesteld m.m.v. de grondleggers J. Bruining en L.J.
Hoogland.

Klaas Dijkstra, voorzitter OTMV

2e druk  maart 2011
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INLEIDING

Het doel

Het doel van de maaiwedstrijden is het bevorderen van het in stand 
houden en brengen van de restauratie van historische interessante land-
bouwwerktuigen. Tevens is door inschakeling van het wedstrijdelement het
maaien in de sportieve sfeer gekomen. Hierdoor is het wenselijk om een
wedstrijdreglement te hebben en zodoende in verenigingsverband en 
daarbuiten mee te doen aan nationale- en internationale maaiwedstrijden.
Het reglement is mede gebaseerd op de reglementen van de grondleggers
van het groene maaiboekje J. Bruining en L.J. Hoogland, met respect voor
de historische geschiedenis van het maaien welke past bij de leeftijd van het
materiaal.
“Goed en deskundig maaien is optimale hergroei en goede kwaliteit groen-
voer.”

Veiligheidsvoorschriften

De organiserende wedstrijdcommissie (maaicommissie) besteed extra 
aandacht aan veiligheid van deelnemers en publiek. Tevens zorgdragen voor
aanmelding als OTMV evenement i.v.m. verzekeringsdekking. Elke historische
combinatie (trekker en maaigarnituur), die tijdens de maaiwedstrijd wordt
ingezet en dus deelneemt aan de wedstrijd, moet zijn verzekerd volgens de
‘W.A.’. Deelnemers van 16 t/m 18 jaar dienen in het bezit te zijn van een gel-
dig trekker-rijbewijs.

De evenementenregeling van de OTMV is van kracht bij maaiwedstrijden.
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INSTRUCTIES VOOR DE WEDSTRIJDCOMMISSIE

Wedstrijdcategorie

De volgende vingerbalken met enkelvoudig mes zijn toegestaan;
� Fijn, midden en grof 
� Maten 4, 41⁄2, 5 en 6 voet
� Links gemonteerde aanbouw
� Links gemonteerde voorbouw
� Rechts gemonteerde aanbouw
� Rechts gemonteerd in de hef door aftakas aangedreven
� Getrokken door trekker of paard(en)wiel aangedreven
� Getrokken door trekker of paard(en)motor aangedreven
� Het mes moet mechanisch worden aangedreven 

(dus geen hydraulische aandrijving)

Maaigarnituren en Trekkers

Als een maaigarnituur wordt getransporteerd van en naar het wedstrijdter-
rein, dient men te rijden met een volledig beschermde maaibalk. Tijdens de
wedstrijd mag geen van de delen die om veiligheidsredenen aan de maai-
garnituur behoren, zoals beschermkappen bij aandrijvingen worden verwij-
derd of gedemonteerd.

Voorbereiding en Regeling

Voor het houden van een maaiwedstrijd moet aan het volgende worden vol-
daan:
De afdeling die een regionale wedstrijd wil organiseren, benoemt een wed-
strijdcommissie, welke de gehele voorbereiding en regeling van de wedstrijd
onder haar verantwoordelijkheid neemt. De organisatie van het Verenigings-
kampioenschap OTMV vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de maai-
commissie van het hoofdbestuur. De taak van deze wedstrijdcommissie is:

� het vinden van een geschikt terrein;
� het regelen van basisvoorzieningen verblijf voor tenminste deelnemers 

en jury;
� het uitzetten van de wedstrijdveldjes;
� het benoemen en instrueren van tenminste twee ter zake kundige 

juryleden;
� het toezenden van het wedstrijdreglement (maaiboekje) aan de 

deelnemers en juryleden;
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� het plegen van overleg met de plaatselijke overheid in verband met ver-
gunningen en met het te regelen verkeer op de wedstrijddag;

� het uitgeven van het officiële programma voor de wedstrijd;
� het zorgdragen voor voldoende publiciteit voor, tijdens en na de wed-

strijd;
� het wegwijzen van de route naar het wedstrijdterrein voor deelnemers 

en bezoekers.

Ter oriëntatie en informatie van de bezoekers is het aan te bevelen een pro-
gramma uit te geven waarin onder meer kan worden vermeld:

� ligging en bereikbaarheid van het terrein;
� het wedstrijdreglement;
� de deelnemers en het materiaal dat zij gebruiken;
� de namen van de wedstrijdcommissie en hun functie;
� de mededeling dat het publiek zich niet op de wedstrijdveldjes mag 

begeven;
� tijdsbalk en te gebruiken vlagsignalen;
� het loten van de wedstrijdnummers van de deelnemers.



Het terrein

Om een gelijkwaardige maaiwedstrijd te kunnen houden moet een stuk gras-
land beschikbaar zijn met ongeveer overal dezelfde bodemomstandigheden
(grondsoort, begroeiing, sporen, enz.). Het meest geschikt is land, dat ook
onder minder goede weersomstandigheden voor de wedstrijd kan worden
gebruikt. Doorgaans heeft men niet veel keus. Hoofdzaak is dat de terrein-
omstandigheden voor alle deelnemers ongeveer gelijk zijn. 

Uitzetten

Voordat het wedstrijdterrein wordt uitgezet, dient rondom het land 5 zwad
gemaaid te worden. Deze 5 gemaaide zwaden gras mag worden afgevoerd,
doch niet noodzakelijk (in overleg met eigenaar). De wendakkers zijn dus 5
zwaden breed. Het veldje van elke deelnemer wordt aangegeven met twee
paaltjes, die geplaatst worden aan het begin en het einde van de linkergrens
van het veldje. Bij voorkeur zijn dit paaltjes, welke tweezijdig, met een 25 cm
groot cijfer, zijn genummerd. De jury moet het cijfer vanaf het midden van het
veldje kunnen lezen. De veldjes moeten naast elkaar worden uitgezet en zij
dienen gelijkvormig te zijn. Aan de linker- en rechterzijde van de genummerde
paaltjes wordt een grensmarkering uitgezet op een afstand van 50 cm en 30
cm buiten het gewas, bij voorkeur met piketten of paaltjes, welke hoger zijn
dan het gewas. Deze strook mag tijdens de wedstrijd niet uitgemaaid worden.
De jury kan op deze wijze goed beoordelen of er recht gemaaid is en of men
goed uitkomt. Zie ook de tekeningen van de vorm van de veldjes, welke ach-
terin dit boekje zijn opgenomen.

Vorm van de veldjes

Bij het maaien is het gebruikelijk om rechthoekige veldjes te nemen.

Afmetingen van de veldjes

De meest gewenste afmetingen zijn: Lengte afhankelijk van het land, breedte
minimaal 20 meter. De veldjes dienen zodanig te worden toegewezen dat gro-
tere maaibalken dezelfde aantal omgangen kan maken als een maaibalk van
1,35 m. 

Tijdsduur

De toegestane tijd voor het maaien van de boven omschreven veldjes is 
2 uren. Na de eerste twee omgangen beoordeeld de jury het gemaaide, ver-
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volgens mag de deelnemer het perceel afmaaien (doch pas na 
toestemming jury).

Trainingsterrein

In de directe omgeving van het wedstrijdterrein kan, indien mogelijk een stuk
land als oefenterrein beschikbaar worden gesteld. De grootte van dit stuk land
zal zo moeten zijn, dat iedere maaier ruim de gelegenheid heeft om de afstel-
ling van het maaigarnituur voor de wedstrijd te regelen en aan de het te maai-
en gewas aan te passen.

Jurytent

Een apart onderkomen voor de jury en wedstrijdsecretariaat tijdens en na de
wedstrijd is wenselijk. Dit kan bijvoorbeeld een tent of schaftkeet zijn.

Afvaardiging  naar Verenigingskampioenschap OTMV:

Deelneming van het aantal gekwalificeerde deelnemers uit de afdelingen
wordt per jaar bekend gemaakt en is afhankelijk van de oppervlakte van het
ter beschikking gestelde land. 

Afvaardiging naar het Landelijk Kampioenschap:

Deelneming aan het Landelijk kampioenschap, van een aantal gekwalificeer-
de deelnemers van het Verenigingskampioenschap, wordt per jaar bekend
gemaakt en is afhankelijk van de oppervlakte van het ter beschikking gestelde
land.
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INSTRUCTIE JURYLEDEN

HET BEREKENEN VAN DE UITSLAG

Bekendmaking en motivering

Hoewel op de uitspraak van de jury geen appèl bestaat, moeten de deelne-
mers wel een motivering van de uitslag vernemen. Deze motivering is groten-
deels te vinden in de gegeven cijfers voor de totale prestatie en de cijfers van
elk der prestatiefactoren.

Desgewenst kan daar nog een beschrijvende beoordeling aan worden toege-
voegd. Daartoe kan één der juryleden als secretaris worden aangewezen.

Er wordt bij voorkeur gejureerd met 3 juryleden (minimaal 2 juryleden), waar-
bij elk jurylid bij voorkeur zelfstandig en alleen per onderdeel één cijfer toekent.
Het is wenselijk, dat  juryleden onafhankelijk van elkaar dezelfde onderdelen
jureren. 

Na afloop van de wedstrijd kan het wedstrijdsecretariaat of kan de jury de eind-
uitslag samenstellen.

De juryleden plegen met de terreincommissie overleg over het aantal strafpun-
ten dat voor eventuele overtredingen moeten worden gegeven. Deze worden
van het totale aantal punten afgetrokken.

Zo mogelijk wordt gelijktijdig met het bekendmaken van de einduitslag een
gedetailleerde uitslagenlijst aan de maaiers ter beschikking gesteld. Het
gemaaide kan dan nog worden vergeleken met de uitslag en ook kan de
beoordeling van andere maaiers worden bekeken.
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INSTRUCTIE VOOR DE DEELNEMERS

Wedstrijd maaien

Inleiding

Maaiwedstrijden leveren een grote bijdrage tot het verbeteren van gewas-
bewerking. Immers, goed maaiwerk levert het fundament voor een goede
hergroei en optimale bewerking van het gemaaide tot groenvoer.

De start

Het deelnemersbordje en de grenspaal van 50 cm aan de linkerkant van de
trekker (deze grenspaal mag niet worden aangeraakt of verzet). Maai het
terrein twee keer rond (rechtsom of linksom indien links aangebouwd garni-
tuur). Vervolgens het middenstuk uitmaaien of trekker keren en het gedeel-

Hoe moet men maaien
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te buitenom maaien, waar u doorheen bent gereden (twee gangen). Let erop
dat u niet over de uitgezette lijn van 50 cm komt. Bij het maaien van het mid-
denstuk is men vrij om naar eigen inzicht te maaien. Het laatste te maaien
zwad in het middenstuk, dient met de volle lengte van de maaibalk te wor-
den gemaaid.  

Het in- en uitzetten

Het in- en uitzetten moet zodanig gebeuren, dat de maaibalk het voorge-
maaide zwad (indien nog aanwezig) er ongeschonden bij blijft liggen. Ook
moet de spoorbreedte van de trekker zodanig zijn afgesteld dat men bij het
maaien niet door het reeds gemaaide zwad behoeft te rijden.

Toegestane hulp

De deelnemer mag tijdens de wedstrijd op geen enkele wijze worden gehol-
pen, behalve bij het uitzetten en weg nemen van de richtpaaltjes.
Tijdens de wedstrijd mogen zich geen andere personen op de veldjes bevin-
den dan de deelnemers en de leden van de jury, wedstrijd- en 
terreincommissie en zij die van de wedstrijdleiding speciale toestemming
hebben gekregen.

Terreincommissie

De leden van de terreincommissie moeten voor de deelnemers goed 
kenbaar zijn, b.v. door en brede witte armband, een witte overall of jas. 
Zij houden tijdens het maaien toezicht op het naleven van het wedstrijd-
reglement. Wanneer een deelnemer moeilijkheden heeft of hulp verlangt
mag hij zich alleen tot deze commissie of tot de jury wenden.
De deelnemers zijn verplicht de aanwijzingen van de terreincommissie op te
volgen.

Overtredingen

Een deelnemer die hulp ontvangt, anders dan in dit reglement is toegestaan,
of op een andere wijze de voorschriften overtreedt, zoals b.v. door het ver-
plaatsten gemaaid gras, zal bij de eerste keer een waarschuwing ontvan-
gen. Bij een tweede overtreding wordt hij/zij gediskwalificeerd.

Het niet opvolgen van instructies van de wedstrijdcommissie kan
diskwalificatie tot gevolg hebben.
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Begin en einde van de wedstrijd

Het begin en het einde van de wedstrijd wordt op duidelijke wijze aangege-
ven, b.v. door het hijsen en strijken van een vlag. Wanneer een deelnemer
buiten zijn schuld in tijdnood raakt, tengevolge van het in ongerede raken
van de trekker of maaibalk, zal hij zich voor verlenging van zijn maaitijd tot
de terreincommissie moeten wenden. Tijdens de wedstrijd mogen de deel-
nemers het wedstrijdveld niet verlaten. Bij het beoordelen van de eerste
twee rondgangen de trekker en maaigarnituur voor het betreffende wed-
strijdveld opgesteld. 

Deelnemers

De deelnemers moeten tenminste 10 minuten voor het tijdstip waarop de
wedstrijd zal beginnen, met hun materiaal klaar staan voor het door hen te
maaien veldje. De terreincommissie heeft hier ter plekke de mogelijkheid
tot een veiligheidskeuring van het maaigarnituur (deze keuring mag ook
elders gebeuren).

Beoordeling

De jury geeft cijfers voor de volgende onderdelen:

1.   Openingszwad
Het openingszwad dient recht te zijn, goed afgesneden met name 
bij de binnenschoen. 

2. Het gemaaid gras
Het te maaien gras dient goed afgesneden te worden, maximale 
stoppellengte + 5 cm (andere lengte in overleg met de landeigenaar) 
over het gehele perceel steekproefsgewijs.

3. Ligging en afwerking
Beoordeling ligging en afwerking van het gewas: wiersen zo breed 
mogelijk, recht en zonder trekkersporen. Een binnen- en buitenzwad-
bord is toegestaan

4. Ligging maairichting ( rijsnelheid)
Het gemaaide gras dient tegen de maairichting in te liggen.
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5. Begin en einde zwad per snede.
Bij het begin en het einde van het zwad per snede mogen de wiersen 
op de kopakkers niet geraakt worden.

6. Geren en stropen.
Het gemaaide perceel dient zonder geren, niet gemaaide stukjes 
en zonder stropen te zijn.

7. Laatste zwad
Het laatste zwad dient zodanig gemaaid te worden dat men niet 
door een reeds afgelegd zwad heen maait. Het moet met de volle 
breedte van de maaibalk worden gemaaid.

8. Volledigheid maaien
De afstand tot de grenspaal dient over de gehele breedte evenveel te 
zijn: dus aan beide zijden 50 cm gras laten staan.

9. Algemene indruk
Indruk van het geheel, hoe ligt het gemaaide er in het geheel bij.

10. Strafpunten
De compleetheid van de maaibalk bestaat uit: 
Bescherming messenbalk 
Bescherming draaiende delen / V-snaren
Voorzien van sleepvoeten
Bij het ontbreken van één of meerdere onderdelen wordt per 
onderdeel 2 strafpunten in mindering gebracht.

90 Totaal aantal punten per jurylid.
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ALGEMENE TECHNISCHE INFORMATIE

Maaimachines

Maaimachines worden gebruikt om gras en andere groene gewassen af te
maaien, voor dit afmaaien wordt gebruik gemaakt van standaardmaaibal-
ken.

Werking en gebruik van maaimachines.
De werking van standaardmaaibalken berust op afknippen van het gewas.
De werking is als volgt, bij de maaibalk wordt het gewas tussen twee scher-
pe machinedelen afgeknipt, zoals met een schaar.

De standaardmaaibalk is voor het afknippen uitgerust met een vingerbalk
met vingers met snijplaatjes. Deze vingerbalk met vingers vormt een niet
bewegend schaardeel. Het heen- en weer bewegende schaardeel wordt
gevormd door een messenbalk met mesjes. Het gewas wordt afgeknipt tus-
sen de vaste snijplaatjes en de heen- en weer bewegende mesjes. Het
afgeknipte gewas is geschikt om tot hooi gedroogd te worden.

De standaardmaaibalk
Bij de standaardmaaibalk wordt het materiaal afgesneden tussen twee
schaardelen. In de normale maaibalken beweegt slechts één van de twee

drijfstang meskop vingers

vingerbalk
krukschijf

messenbalk

binnen buiten

Constructie van een trekkermaaibalk.
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twee in tegengestelde richtingen heen- en weer bewegende messen. De
gewone maaibalk bestaat uit een vingerbalk met vaste vingers en snijplaten
en een heen- en weer bewegende messenbalk met trapeziumvormige mes-
jes (fig 1).

De vingerbalk
De vingerbalk is een stalen plaat die het raam van de maaibalk vormt. Aan
de voorzijde zijn met bouten vingers bevestigd, op onderlinge afstanden van
drie, twee of anderhalve inch. Dat is op iets meer dan 76, 51 en 38 mm. Men
spreekt dan respectievelijk van een grove, midden of fijne maaibalk (fig. 2).
Aangezien de breedte van de voet van de mesjes drie inches bedraagt,
heeft een grove balk evenveel vingers als mesjes. Een middenbalk heeft
drie vingers op elke twee mesjes en een fijne maaibalk is uitgerust met
tweemaal zoveel vingers als mesjes. De lengte van de maaibalk loopt uit-
een van ongeveer 137 tot 210 cm. 

Met de lengte van de balk wordt tevens de werkbreedte aangegeven. De
vingers dienen om het gewas te scheiden en tussen de snijvlakken te voe-
ren. De vingers zijn voorzien van snijplaten. Deze snijplaten kunnen een glad-
de of gezaagde snede hebben. Een gezaagde snede blijft over het algemeen
langer scherp, maar bij het maaien van taai ondergras wordt meestal een

grove maaibalk

3ll

2ll

11/2
ll

middenbalk

messenbalk mesje

snijplaatje

vinger
vingerbalk

wrijfplaat
messendrukker

fijne maaibalk

Fig. 1. Constructie maaibalk. Fig. 2. Soorten maaibalken
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gladde snede geprefereerd.
De punten van de vingers
moeten scherp zijn, niet omge-
bogen en moeten alle in een
rechte lijn liggen. Afgebogen
vingers moeten bijgericht wor-
den. Het standaardmodel vin-
ger is uitgerust met een vrij
lange punt om het gewas te
scheiden. Onder moeilijke om-
standigheden, zoals in een taai
gewas of bij het maaien van
een grofstengelig, dooreenge-
strengeld gewas, kunnen deze

lange punten echter veel verstoppingen veroorzaken. Daarom zijn sommige
vingerbalken voorzien van zogenaamde afgeknotte vingers (fig. 3). Deze afge-
knotte vingers zijn even lang als de mesjes van de messenbalk. Ook wordt
onder dergelijke omstandigheden de vingerbalk wel uitgerust met omgekeer-
de mesjes, zodat het gewas dan wordt afgeknipt tussen de snijkanten van een
stilstaand en een bewegend mesje.

De vingerbalk is aan de uiteinden voorzien van een buiten- en een binnen-
schoen. Door de sloffen van deze schoenen hoger of lager te stellen, kan er
korter of langer gemaaid worden. Aan de buitenschoen is een zwadbord
bevestigd, dat het gemaaide gewas wat opzij schuift, zodat er ruimte is voor
de wielen van de trekker bij het maaien van de volgende gang. Soms wordt
ook aan de binnenschoen een klein zwadbord bevestigd.

De vingerbalk is verder voorzien van een aantal mesdrukkers. Deze moe-
ten het mes naar beneden houden, zodat de snede van de mesjes vlak over
de snijplaten van de vingers glijdt. Dit is nodig voor goed afknippen. Ze kun-
nen worden bijgesteld als het mes onvoldoende op de vingers drukt. Door
de vooruitgaande beweging van de machine wordt het mes naar achteren
gedrukt. 

De messenbalk moet daarom aan de achterkant gesteund worden. Daarom
is de vingerbalk daar voorzien van een aantal wrijfplaten. De messenbalk
loopt met zijn rug langs deze wrijfplaten. Deze platen zijn verder voorzien
van gleuven om ze te kunnen bijstellen als ze wat zijn weggesleten. Daarbij
moeten de voorkanten van de wrijfplaten in een rechte lijn worden gesteld
om de messenbalk goed te geleiden. Tussen de wrijfplaten zijn achter het
mes openingen die los vuil laten passeren. 

afgeknotte

gewone
vinger

Fig. 3. Gewone en afgeknotte vingers.



De messenbalk
De messenbalk is een
stalen staaf met trapezi-
umvormige mesjes die
er met klinknagels zijn
opgeklonken. De mes-
jes zijn aan de voet drie
inches breed. De zijkan-
ten lopen schuin af en
vormen de snede van
het mesje. De snede kan glad of gezaagd zijn. Bij het maaien van taai onder-
gras verdient de gladde snede de voorkeur. Een gezaagde snede blijft ech-
ter wat langer scherp. De mesjes moeten van tijd tot tijd aan de schuine
bovenkanten van de snede worden bijgeslepen. Ter plaatse van de binnen-
schoen is de messenbalk voorzien van een kogelvormige meskop, waarmee
de messenbalk aan de drijfstang van het aandrijfmechanisme is verbonden
(fig. 4). 

De kogel wordt tussen twee klemplaten van de drijfstang geklemd. Deze
kogelverbinding maakt de verschillende bewegingen tussen messenbalk en
drijfstang mogelijk. De drijfstang beweegt de mesjes over de snijplaten van
de vingers. Bij standaardmaaibalken is de slaglengte drie inches. Gewoon-
lijk maakt het mes 700 tot 1000 heen en weer gaande bewegingen per
minuut, dat is 1400 tot 200 slagen per minuut. Om goed te maaien moet het
mes ongeveer 11 tot 14 keer heen en weer bewegen per meter verplaatsing
van de machine. Als het mes, om goed te werken, 12 keer heen en weer
moet bewegen per afgelegde meter, kan de machine vooruit bewegen met
een maximale snelheid van 1000 = 80 meter per minuut, of wel ongeveer 4,8
km/uur.

Snijpatroon en werking van de maaibalk
De heen en weer gaande beweging van de messenbalk, samen met de
voortgaande beweging van de machine geven de mesjes een sinusoïdale
beweging. De snelheid van het mes is te gering om het gras af te slaan;
daarom zal het mesje het gras buigen, totdat het tussen de snijkant van het
mesje en die van het snijplaatje van de vinger wordt afgeknipt. Daarna keert
het mesje en beweegt het naar de andere kant. Zo wordt telkens een bosje
gras naar rechts of links gebogen en afgeknipt volgens een bepaald snijpa-
troon of snijvlak. De opvolgende snijvlakken moeten een zekere overlap heb-
ben, want anders zou een deel van het gras niet worden afgesneden en onder
de balk wegslippen. 

diepte-
regeling 

bevestiging
maaibalk

Fig. 4. Binnenschoen en meskop.
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Als de lengte van het snijvlak in
de rijrichting 5 cm bedraagt,
kan de rijsnelheid van de ma-
chine niet groter zijn dan 5 cm
per slag van het mes. De mes-
snelheid en de rijsnelheid zijn
daarom van elkaar afhankelijk.
Als het krukdrijfstangmechanis-
me n omw/minuut maakt en de
lengte van het snijvlak van de
mesjes is gelijk aan a cm, dan
moet de rijsnelheid van de
machine kleiner of hoogstens
even groot zijn als: 

Vm<  2.n.a.60 (km/uur)
100000

Bij een grotere rijsnelheid moet
het toerental van de maaibalk
dus ook evenredig groter zijn.
Dit betekent dat bij het opvoe-
ren van de capaciteit van de

machine door sneller te gaan rijden, ook het toerental van het mes moet wor-
den opgevoerd. De aandrijfsnelheid van de messenbalk kan echter met het
normale krukdrijfstangsysteem niet boven ongeveer 1000 omw/minuut worden
opgevoerd, omdat er dan door de opgewekte traagheidskrachten ernstige tril-
lingen optreden. Ook het opvoeren van de capaciteit door het vergroten van
de werkbreedte van de maaibalk stuit op bezwaren, vooral op wat ongelijk land
en land waarin veel greppels voorkomen. Er zijn daarom andere aandrijfsyste-
men ontwikkeld om een beter gebalanceerde aandrijving van de messenbalk
te verkrijgen die hogere messnelheden toelaat. Om het gewas goed af te knip-
pen moet het mesje een bepaalde minimale snelheid hebben. Bij de heen en
weer gaande beweging is de snelheid in de keerpunten afgenomen tot 0. daar-
na neemt de snelheid toe tot een maximum halverwege de slag om daarna
weer af te nemen. Bij de grove balk is het keerpunt van de mesjes daarom in
de vingers gelegd. Bij een fijne balk keren de mesjes tussen twee vingers in.
Bij een middenbalk liggen de keerpunten om de andere tussen de vingers en
in de vingers. Voor het vlot afsnijden is het van belang dat de keerpunten goed
liggen. Het keerpunt van de mesjes wordt bijgesteld door de lengte van de
drijfstang te wijzigen of door de vingerbalk zelf ten opzichte van de aandrij-
ving te verstellen.

einde
afknippen

snijvlak

snijplaat

begin

vinger buigt

mes buigt

Fig. 5. Snijpatroon grove maaibalk.
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De bevestiging van de maaibalk
De maaibalk kan direct aan de trekker of aan een tweewielige kar zijn beves-
tigd. In het eerste geval spreekt men van een aanbouwmaaibalk of trekker-
maaibalk; in het tweede geval van een getrokken maaimachine. In beide
gevallen is de bevestiging in principe gelijk. De maaibalk is namelijk aan de
trekker of aan de kar bevestigd door middel van een brugstuk en twee draag-
stangen in de vorm van een V (fig. 6). 

De brug is zo aan de draagstangen verbonden, dat de maaibalk om zijn
lengteas kan draaien. Daarmee kan de balk meer of minder stekend gezet
worden (fig. 6a). 

De maaibalk zelf is met twee scharnieren aan de brug verbonden, zodat hij
in zijn geheel in een verticale stand omhoog geklapt kan worden. De hefin-
richting van de maaibalk is zo geconstrueerd dat de balk eerst in horizonta-
le stand wordt opgelicht. De maaibalk en de draagstangen vormen dan als
het waren één geheel dat draait in de bevestigingspunten van de draagstan-
gen aan de trekker of de kar.

brug met
scharnierpunten

schuine

hefboom

voor/achterover

uitlijnen
maaibalk

Fig. 6. Paardenmaaimachine: bevestiging maaibalk aan kar.

Fig. 6a. Voorover en achterover stellen maaibalk.
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Het oplichten gebeurt met een veerbelaste handhefboom of met een hydrau-
lische hefinrichting van de trekker. Bij dit heffen wordt de maaibalk met de
brug en draaistangen omhooggetrokken aan een kantelstuk of tuimelaar.
Deze tuimelaar is op de brug aangebracht. Het andere einde van de tuime-
laar is door een stang verbonden met de maaibalk. Het gewicht van de maai-
balk verhindert dat de tuimelaar draait en de maaibalk en de draagstangen
komen als één geheel omhoog. Daarna komen de draagstangen tegen een
aanslag en kunnen niet verder omhoog. Door verder te lichten gaat het kan-
telstuk om zijn eigen as op de brug draaien en draait de maaibalk om zijn
scharnierpunten aan de brug verticaal omhoog (fig. 7).

De trekstangen in dit hefmechanisme kunnen bijgesteld worden, zodat de
maaibalk in horizontale stand omhoog komt en dan pas verticaal omhoog
klapt. Daarbij kan het mechanisme zo worden afgesteld dat de punt van de
maaibalk iets eerder licht. Door middel van een zware trekveer wordt verder
het meeste gewicht van de maaibalk weggenomen als deze op de grond ligt.
Het mechanisme en de veerspanning moeten zo worden afgesteld dat er op
de binnenschoen een gewicht van ongeveer 40 tot 50 kgf rust. De druk op
de buitenschoen moet ongeveer 10 kgf bedragen. 

Dikwijls is één van de scharnierpunten in de brug voorzien van een excentri-
sche pen, zodat door verstelling van deze pen de ligging van de hartlijn van de
maaibalk kan worden gewijzigd. De punt van de maaibalk moet daarbij een
paar centimeters meer naar voren staan dan een overeenkomstig punt op de
binnenschoen, omdat tijdens het werk de balk door de weerstand altijd iets 

Fig. 7. Bevestiging maaibalk.

voor/achterover

draagstang

stang

veer

bevestigingspunten
aan het raam

excentrische
scharnierpen

hefboom

tuimelaar

sleepstang
schakelt uit
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naar achteren afbuigt. Deze afstelling wordt het uitlijnen van de maaibalk
genoemd. Door de draagstangen korter of langer te maken kan de maaibalk
dichter bij of verder van het raamwerk worden gesteld. Hiermee kan het
keerpunt van de messenbalk op de vingerbalk worden ingesteld, zoals aan-
gegeven in paragraaf………

Als de maaibalk ergens tegenaan komt of als het mechanisme verstopt
raakt, wordt de maaibalk aan grote buigkrachten onderworpen. Bij getrokken
machines stoppen de dieren als ze een te grote weerstand ondervinden. De
traagheid van een trekker is echter zo groot dat trekkermaaibalken in hun
bevestiging aan de trekker een veiligheidsinrichting vereisen (fig. 8). 

In de voorste draagstang
wordt dan een veiligheidsklem
opgenomen die losschiet als
er een te grote kracht op de
maaibalk wordt uitgeoefend.
De maaibalk kan dan om een
scharnierpunt draaien en ach-
teruit slaan.

De aandrijving van de 
messenbalk
De meeste maaibalken wor-
den aangedreven door middel
van een krukdrijfstangmecha-
nisme. Bij getrokken machines
wordt de maaibalk aangedre-
ven door de wielen. In de aan-
drijving zijn twee palkastkop-
pelingen opgenomen. 

De wielen drijven dan het mechanisme aan door middel van deze palkastkop-
pelingen. Daardoor zijn de wielen onafhankelijk van elkaar en zal het snelst
lopende wiel het mechanisme aandrijven (fig. 9, pag. 26). De palkastkoppelin-
gen kunnen in de wielnaven gemonteerd zijn, maar meestal worden ze in de
tandwielkast aan weerszijden van het hoofdtandwiel aangebracht. 

In de tandwielkast is verder een klauwkoppeling aangebracht, die door een
sleepstang automatisch wordt uitgeschakeld als de maaibalk omhoog geklapt
wordt. Ook kan deze klauwkoppeling met de hand worden uitgeschakeld. Door
middel van drie paren tandwielen wordt aan de krukas een hoeksnelheid

Fig. 8. Constructie veiligheidsklem
in trekkermaaibalk.

veerklem

balk kan
achteruit
zwaaien

palkast

klauwkoppeling
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gegeven die 27 maal groter is dan die van de wielas. Daardoor maakt het
mes ongeveer 11 tot 14 heen en weer gaande bewegingen per meter ver-
plaatsing van de machine. Wanneer deze machines door paarden worden
voortgetrokken, bedraagt de rijsnelheid ongeveer 1 m/s en zal de krukas
ongeveer 700 omw/minuut maken.

Bij trekkermaaibalken wordt de messenbalk aangedreven door middel van
de aftakas die aan de krukas van de maaibalk een toerental van ongeveer
1000 omw/minuut geeft (fig. 10). 

palkastpalkast

krukschijf

klauwkoppeling

sleepstang aan 
hefmechanisme

krukpen

in/uit

Fig. 9. Aandrijving getrokken maaimachine.

aan hefinrichting

voor/achterover

brug

V-schijf op

bij opheffen

Fig. 10. Aandrijving trekkermaaibalk.
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Om de capaciteit van de trekkermaaibalk te vergroten zou dit toerental ver-
hoogd moeten worden. Het conventionele krukdrijfstangmechanisme, dat
stamt uit de tijd dat de maaimachine met dierlijke trekkracht gebruikt werd,
is echter niet geschikt voor de grote snelheden die thans met trekkers te
bereiken zijn. Daarom zijn er voor trekkermaaibalken verbeterde aandrijfsy-
stemen ontwikkeld die beter uitgebalanceerd zijn en waarbij minder sterke
traagheidskrachten optreden. Daardoor kan het toerental worden opgevoerd
tot ongeveer 1500 omw/minuut en de rijsnelheid worden vergroot tot onge-
veer 7-8 km/uur. Eén van deze meer gebalanceerde aandrijfsystemen
bestaat uit een krukas met twee tegengestelde krukken en drijfstangen, aan-
gebracht op de binnenschoen van de maaibalk (fig.11). 

De twee drijfstangen bren-
gen twee hefbomen in
oscillerende bewegingen.
Eén van deze hefbomen is
voorzien van een contra-
gewicht. De andere hef-
boom is verbonden met de
messenbalk. Op die ma-
nier worden de traagheids-
krachten van de messen-
balk gebalanceerd met de
traagheidkrachten van het
contragewicht.

Een ander aandrijfsysteem is dat met twee tegengesteld ronddraaiende kruk-
schijven met contragewichten. Door korte drijfstangen wordt het mes in een
heen en weer gaande beweging gebracht. Hier worden de traagheidskrachten
van de messenbalk gebalanceerd met de centrifugale krachten van de twee
ronddraaiende gewichten (fig. 12).

twee
krukken

veerblad

contra-
gewicht

Fig. 11. Gebalanceerde
aandrijving maaibalk.

Fig. 12. Aandrijving met twee tegen-
gesteld rondraaiende krukschrijven
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Weer een ander systeem is dat waarbij een schommel- of waggelkop op de
binnenschoen een contragewicht in een oscillerende beweging brengt, ter-
wijl het mes heen en weer bewogen wordt. Ook hier worden de traagheids-
krachten van contragewicht en messenbalk tegen elkaar uitgebalanceerd
(fig. 13).

Ook zijn er maaibalken met twee tegen
elkaar in bewegende messenbalken, dus
zonder vingers. Hier worden de traagheids-
krachten van de ene messenbalk uitgeba-
lanceerd tegen die van de andere messen-
balk (fig. 14). 

bovenaanzicht
beweging
schommelkop

mes kan aangedreven
worden in verschillende
standen

contragewicht

Fig. 13. Aandrijving door 
schommelkop

Fig. 14. Aandrijving maaibalk met twee tegengesteld
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Bovendien is de slaglengte van de messenbalken bij deze machines kleiner.
Omdat beide schaarelementen bewegen, wordt het gewas ook minder ver
gebogen voordat het wordt afgeknipt.

Soorten maaimachines met maaibalken
Maaimachines met maaibalken worden verdeeld in getrokken machines en
aanbouwmachines. De getrokken maaimachines hebben een vrij zwaar ge-
bouwd raamwerk met twee wielen. De maaibalk is aan de rechterzijde vóór het
rechterwiel aangebracht en steekt opzij uit. De aandrijving van het mechanis-
me vindt plaats door de wielen van de machine. De machine wordt getrokken
door één of twee dieren of door de trekker. De paardemaaimachine kan ook
met een opgebouwde hulpmotor worden uitgerust om het mechanisme aan te
drijven. In dat geval trekt het dier alleen de machine. Sommige getrokken trek-
kermaaimachines worden aangedreven door de aftakas.

De aanbouwmachines of trekkermaaibalken bestaan uit een eenvoudig raam-
werk met de maaibalk. Dit raamwerk kan in de driepuntsbevestiging van de
trekker worden opgehangen. In dat geval staakt de maaibalk aan de rechter-
zijde van de trekker uit, achter het rechter achterwiel. Andere trekkermaaibal-
ken worden onder de trekker tussen de voor- en achterwielen bevestigd (fig.
15). Deze midden onder de trekker bevestigde maaibalken geven een beter
zicht, maar ze zijn wat moeilijker te bevestigen en af te nemen. De maaibalk
kan ook aan tweewielige of éénassige trekkers worden bevestigd. Hij wordt
dan midden voor de machine aangebracht. Het geheel wordt gewoonlijk
motorzeis genoemd (fig. 16).

draagstang
drijfstang



Juryrapport maaiwedstrijd dd: plaats: jury:

Omschrijving Veld: Veld: Veld: 
1 Openingszwad

Het openingszwad dient recht te 
zijn, goed afgesneden met name bij 
de binnenschoen. 

2 Het gemaaid gras
Het te maaien gras dient goed 
afgesneden te worden ± maximale 
lengte 5 cm (andere lengte in 
overleg met de landeigenaar) over 
het gehele perceel steekproefsgewijs.

3 Ligging en afwerking
Beoordeling ligging en afwerking van 
het gewas: wiersen zo breed mogelijk, 
recht en zonder trekkersporen. Een 
binnen- en buitenzwadbord is toegestaan.

4 Ligging maairichting (rijsnelheid)
Het gemaaide gras dient tegen de 
maairichting in te liggen.

5 Begin en einde zwad per snede
Bij het begin en het einde van het zwad 
per snede mogen de wiersen op de 
kopakkers niet geraakt worden.

6 Geren en stropen
Het gemaaide perceel dient zonder geren, 
niet gemaaide stukjes en zonder stropen 
te zijn.

7 Laatste zwad
Het laatste zwad dient zodanig gemaaid 
te worden dat men niet door een reeds 
afgelegd zwad heen maait. Het moet met 
de volle breedte van de maaibalk worden 
gemaaid.

8 Volledigheid maaien
De afstand tot de grenspaal dient over de 
gehele breedte evenveel te zijn: dus aan 
beide zijden 50 cm gras laten staan.

9 Algemene indruk
Indruk van het geheel, hoe ligt het 
gemaaide er in het geheel bij.

Strafpunten

TOTAAL

Juryrapport
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