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Mijn hobby:   radiografisch modelzeilen  (zeilen, bouwen en promoten) 

Hallo, ik ben Bert de Graaf 61 

jaar oud en woon al 39 jaar in 

Schagerbrug. 

31 jaar in de Burg. Siemers-

straat en nu in een appartement 

op het Hollands Hoen. 

Samen met Gina hebben wij 

twee dochters Ellen en Linda 

schoonzoon/dochter en inmid-

dels twee kleinkinderen Helena 

en Isabella.  

Ruim tien jaar geleden vond ik 

op internet een leuk stuk over 

twee broers die met de MICRO 

MAGIC zeilden. Een oude liefde 

bloeide op en zo begon het mm-

zeilen in de kop van Noord Hol-

land. Samen met Eric van Sta-

ten zijn we op zoek gegaan naar 

een geschikte locatie, een beetje 

centraal in de kop van Noord-

Holland. 

De Rijd in Nieuwe-Niedorp is de 

locatie waar iedere week met de 

modelbootjes wordt gezeild. In 

de winter wordt er op de zon-

dagmorgen en in de zomer op de 

maandagavond gezeild. De deel-

nemers uit de regio ontmoeten 

elkaar aan de Schulpweg in 

Nieuwe-Niedorp en kiezen daar 

welke “zeilstek” voor dat mo-

ment het beste is. Met werphen-

gels gooien we de boeien in het 

water en zeilen acht wedstrijdjes  

van twee rondjes om de boeien. 

Daarna even gezellig aan de kof-

fie.   

 

Bij het modelzeilen komt meer 

bij kijken als men in eerste in-

stantie zou denken. Techniek, 

trim , tactiek, psychologie, voor-

rangsregels en anticiperen op de 

wind om je bootje. Als stuurman 

sta je op de waterkant ( met bei-

de benen op de grond)  en dat is 

toch anders dan in de boot bij 

een echte zeilboot. De Micro Ma-

gic is/was een low budget   in-

stapmodel. De kracht van het 

model is handzaam en kan op-

getuigd dus ( vaarklaar) in iede-

re auto. Er zijn in de afgelopen 

tien jaar ruim 2600 zeilnum-

mers uitgegeven door Micro Ma-

gic Nederland de landelijke ver-

eniging. Micromagic.nl organi-

seert in de wintermaanden lan-

delijke competitiewedstrijden.  

 

Bij het zeilen in Nieuwe-Niedorp, 

maar ook in Uitgeest staat ple-

zier aan de waterkant op de eer-

ste plaats. We zijn geen vereni-

ging, maar een “initiatief”; iedere 

deelnemer komt wanneer, hij wil 

en kan. Aan- en afmelden gaat 

via gsm, WhatsApp of op de 

website. Deelname is dan ook 

op eigen risico. Sinds kort wordt 

er iedere tweede zeildag/-avond 

van de maand  MIX gezeild. 

Deelnemers met een Micro Ma-

gic  en/of Dragon Force starten 

in een startveld en zeilen acht 

wedstrijdjes. Zo bieden wij nieu-

we zeilers met een Dragon Force 

de mogelijkheid om in de regio 

te kunnen zeilen. 

 

Dragon Force  

Is op het moment de “low bud-

get”  instap model. Een ready to 

sail model, en is iets groter dan 

de Micro Magic. Bij dit model 

worden de zeilen bediend met 

een lier en het roer met een 

stuurservo . De  Micro Magic is 

uitgerust met een stuur- en zeil-

servo.  

 

Uit een hobby nog een hobby 

Om deze leuke hobby te promo-

ten heb ik een website gebouwd. 

En als webmaster hou ik deze 

site nog wekelijks bij. De site 

heeft vele gezichten gehad en ik 

heb veel geleerd van html, css  

etc. 

De laatste verandering is front-

page die  “responsive”  is. 

Veel meer informatie over het rc

-modelzeilen in het algemeen en 

de activiteiten in Nieuwe-

Niedorp en Uitgeest is daar op te 

vinden.   

Kijk maar eens op  

www.mm-zeilen.nl  

 

Of kom eens kijken aan de wa-

terkant, proberen kan ook, de 

meeste deelnemers geven wel 

gelegenheid om eens aan deze 

leuke hobby te proeven.  Mis-

schien tot ziens aan de water-

kant.  

 

“je moet zeilen op de wind van 

vandaag”            Bert Ned240 

  

http://www.mm-zeilen.nl

