De Micromagic: een schot in de roos

Vorig jaar (2002) november zijn we met 3 boten een eenheidklasse gestart. Een jaar later hebben
meer dan 150 mensen zich daarbij aangesloten. Het einde van de groei is nog lang niet in zicht.
Schampere reacties zijn vlot gepareerd door mensen eventjes met een boot mee te laten varen. Die
mensen gaan geheid voor de bijl. Voordat ze er erg in hebben zijn ze besmet met het Micromagicvirus. Het belangrijkste symptoom is steeds maar weer willen varen met de MM. Op zich niets ernstigs
mee, maar men is hierbij gewaarschuwd: er gaat tijd in zitten. Het lijkt een speelgoedbootje, maar het
is een laagdrempelig en besmettelijk virus. De combinatie van een klein, goedkoop en goed zeilend
bootje met wedstrijdzeilen is een schot in de roos.

De boot
De Micro Magic van de Firma Graupner is al een tijdje op de Markt. Het is een klein maar zeer goed
zeilend bootje. In feite is het een 1-Meter wedstrijdboot op halve grootte. Alle wezenlijke
constructiedetails van deze wedstrijdboot zijn goed overgenomen.
De kleine afmetingen maken er iets speciaals van. Volledig zeilklaar gaat het ding zo achterin of
voorin de auto en dat is bij grotere boten wel iets anders. Daarbij liggen de aanschafkosten
uitgesproken laag (105 euro) en wordt er met standaardservo's gewerkt. Het bouwpakket kan door
iedereen simpel in elkaar gezet worden: zeer veel is al voorbereidt.

De klasse
De klasse is gestoeld op eenvoudige regels. Ze laten enig geëxperimenteer toe. het belangrijkst is
echter dat door de klasseregels het mogelijk blijft om met een standaard boot te winnen. Het ontwerp
is zo goed dat het onze club nog niet gelukt is om een boot zo te verbeteren dat deze daardoor onder
alle omstandigheden harder vaart. Elk voordeel heeft z’n nadeel en dat geldt ook hiervoor. De boten
‘zo uit de doos’ zijn erg goed. Met name qua zeileigenschappen is het een uitgebalanceerd geheel.

De klasse-organisatie
Mede dankzij internet is er een enthousiasmegolf ontstaan zonder weerga. Hoewel we in het bootje
geloven hebben de feiten ons ingehaald en groeien we harder dan we hadden durven dromen. De
klassenorganisatie begint dankzij nieuwe hul vorm te krijgen. Basis van dit alles zijn de wedstrijden die
samen met de ontstane regio’s gehouden worden. 1x per maand worden er ‘grotere’ wedstrijden
georganiseerd met tussen de 15 en 20 deelnemers. Dachten we dat het in de zomer stil zou komen te
liggen: mis. Op vele plaatsen is er in de zomeravonden druk gezeild. Het kantoorpersoneel van het
watersportverbond spant de kroon. Zij varen tussen de middag hun wedstrijden in een vijver voor het
kantoor.

De doelgroep
zelfs de meest verwende modelbouwers weten er nog het leukste jachtje van te
maken. Het zijn vooral zeilers die gecharmeerd raken van het bootje. Sommigen met een
modelbouwverleden, andere meer met een zeilwedstrijdachtergrond. De een houdt het wat
recreatiever, de ander leeft zich helemaal uit rond de boeien. Een gemêleerd gezelschap met als
belangrijkste doel plezier te hebben met het bootje. Doordat ook de regio’s in karakter kunnen
verschillen is er voldoende diversiteit in het aanbod van evenementen en wedstrijden.

het open Nederlands kampioenschap van 12 oktober 2003
Open Nederlands kampioenschap voor de MM stond lang geleden gepland op de website. Dat leek
velen ver voor de troepen uit en het verdween er weer van. Totdat er in juli plots een e-mail uit
Hannover kwam van een geïnteresseerde voor het evenement. Dat zette ons aan het twijfelen:
moeten we het toch door laten gaan? Eind Augustus hebben we de knoop doorgehakt na een
fantastisch zeilevenement bij vaargroep Harderwijk. Thijs verspreidde het MM-virus tijdens die dag in
Ermelo. De Vaargroep maakte ons (na betaling) 10 bouwdozen ‘lichter’ onder de voorwaarde dat wij
ons kampioenschap op hun locatie zouden houden. Zo gezegd zo gedaan. We konden daar
eenvoudig mee instemmen. De locatie is schitterend. Men kan rondom de vijver lopen. Op 3 meter
van de waterkant is er een bar/eethuis. Parkeerplek volop, maar nog belangrijker: een erg
enthousiaste gastheer.
Na een hele winderige en natte week was het opeens die dag stralend mooi weer! Overal kwamen de
MM-s uit de achterklep/kofferbak te voorschijn en na verloop van tijd stonden daar opeens 37 Micro
Magics op de houten tafels. Er waren ook Duitsers gekomen uit Bremen, Hannover en zelfs Stuttgart.
De wind kwam op gang en wel precies in de lengterichting van onze racevijver. Mooier hadden we het
niet kunnen hebben. In Cafe/rest. "De Gondelier" hielden we de briefing. Vlak voor de start werden de
laatste leenboten verdeeld. Die mensen kregen de dag van hun leven! Bert en Hendrik verdeelden de
frequenties in het "start-office" ,in de winter het baanwachtershuisje van de ijsbaan. De "Stuttgart-

delegatie" zat direct in de voorhoede van het veld.. Het kaf werd al van het koren gescheiden. Tot op
de finishlijn werden de duels uitgevochten. Wat te denken van die situatie met 3 MM-s in gevecht met
elkaar voor de finish om dan op het laatste moment falikant te worden gepasseerd door een "Local"
van vaargroep Harderwijk....met luid gelach....het was Edwin met NED 107. Waarom nu juist hij die
privevlaag mocht krijgen is ons allen nog een raadsel, of toch niet?
Het wedstrijdvaren met twee startvelden was nieuw voor ons en is erg goed bevallen. Je kunt elkaar
volgen, aanmoedigen en van- en met elkaar leren: Dit idee gaat navolging krijgen tijdens de Wintercup
en/of Almere-races in de nabije toekomst.
Heel gezellig liep deze dag ten einde. In "De Gondelier" was er een heuse prijsuitrijking met bekers
voor de winnaars. Ik denk dat we allemaal terug kunnen blikken naar een bijzonder geslaagd
evenement, wat toch echt gezien mag worden als een mijlpaal in de Micro Magic-geschiedenis.
foto’s ONK: zie website; hieronder een voorproefje.

Het vervolg
Deze winter houden we een wintercup die, ijs en weder dienende uit 7 wedstrijden gaat bestaan.
Daarna gaan we verder met het vertrouwde ritme van een wedstrijddag elke 2e zondag van de maand.
In principe houden we die wedstrijden in Almere bij de waterskibaan. De regio’s worden steeds
actiever en om die activiteiten te ondersteunen zullen we zeker een aantal keren met het gehele circus
‘op bezoek’ gaan. Het ONK gaat een vervolg krijgen en wie weet gaat er een delegatie in 2004 op
bezoek in Stuttgart..
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