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de werkzaamheden, de mensen en
de omstandigheden van of binnen de
organisatie.
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“Het begin ligt ongeveer 10 jaar geleden, toen ik

ook met een modelzeiljacht heb gevaren. Dat was

met een Therasiet, een jacht dat je zelf vanaf een

tekening moest bouwen. Toen de zin er af was

heb ik het bootje verkocht. In december 2002,

tijdens het surfen op internet, stuitte ik op de

Micromagic site (www.micromagic.nl). Op deze

site van de gebroeders Oosterheert wordt alles

over het varen en bouwen van een Micromagic in

woord en beeld uitgelegd. Via Thijs Oosterheert

kocht ik mijn MM-bouwpakket. Ik kon hem op-

halen tijdens een wedstrijd in Almere daar heb ik

ook even een paar rondjes met een leenboot ge-

varen. Er waren toen 10 mensen met een Micro-

magic, nu is zeil nummer 228 al uitgegeven.”

“De Micro Magic van de Firma Graupner is al een

tijdje op de markt. In feite is het een één-meter

wedstrijdboot, maar dan op halve grootte.

De kleine afmetingen maken er iets speciaals van.

Volledig zeilklaar gaat het jacht zo achter in de

auto en dat is bij andere boten wel anders.

Daarbij liggen de aanschafkosten uitgesproken

laag (105 euro) en wordt er met standaardservo’s

gewerkt om de zeilen en het roer te bedienen, die

je er in één keer in kunt zetten. Het bouwpakket

is zeer compleet en kan eenvoudig in elkaar

worden gezet.”

“De bouw van mijn Micromagic: onderdelen

uitsnijden, lijmen, de romp in een leuk kleurtje

spuiten met een kacheltje in de garage.

Het maken van de zeilen en de mast is een prie-

gelwerk, dunne touwtjes, kleine knoopjes en dat

met grote handen. Na een aantal weken was de

MM vaarklaar. Ik heb de boot, na het verkrijgen

van zeil nummer 0, als ZERO gedoopt.

In augustus heb ik de eerste wedstrijd gevaren in

Ermelo en in september heb ik meegedaan aan de

Nederlandse kampioenschappen met 40 andere

deelnemers.”

“Rond de kerstdagen heb ik 'profielzeilen’

gemaakt, lekker fröbellen met pakfolie, dubbel-

zijdig plakband en spinakertape. De eerste zeiltjes

raakten in de prullenbak maar nu heeft de ZERO

een eigen 2004-gezicht.”

“Zondag 11 januari heb ik meegedaan met het

nieuwjaarszeilen in Ermelo 'Rondje Texel’ met

erwtensoep, roggebrood met spek en glühwijn.

Met windkracht 6 en in de regen heb ik de

stormzeilen kunnen uitproberen. Maar zelf met

de kleinere zeilen viel het niet mee de boeien te

ronden. Rond 13.00 uur werd het droog en

hebben we het rondje gevaren rond een eilandje.

Om 15.00 uur na een gezellige zeildag weer

terug naar de kop van Noord-Holland.”

“Het bouwen en zeilen, maar ook het trimmen

van de micromagic is een leuke vrijetijds beste-

ding.”

Zeilen met een
Micromagic

Sinds kort is Bert de Graaf enthousiast bezig met

de Micromagic. Hij wil hierover graag vertellen in Achter

de schermen. Hoe wordt iemand zo snel, zo enthousiast?

Wat is er zo speciaal aan de Micromagic?


