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De Micro Magic (MM), een radiografisch be-
stuurbare modelbouwboot die niet alleen 
relatief goedkoop is, maar die je ook nog
eens makkelijk in elkaar zet én die goed zeilt,
is hot. In Nederland alleen al zijn inmiddels
ruim zevenhonderd zeilnummers uitgegeven.
Is de MM écht zo leuk? Wij namen de proef op
de som. In een week tijd bouwden we onze
eigen boot én zeilden voor het eerst ‘model’.
TEKST JAN BRIEK | FOTO’S BERTEL KOLTHOF

VRIJDAG

‘Vet cool!’ Mijn zoon Koen vindt de Micro Magic in de
doos al prachtig. Vooral het loden ballastbulbje is on-
weerstaanbaar. En de felgekleurde stickers en gifgroene

zeilen. ‘Papa moet hem alleen nog even bouwen.’ Precies, en
daarvoor heeft papa op de kop af acht dagen – tenminste, de
vrije uurtjes die in acht dagen overblijven. Zondag over een
week is de openingswedstrijd van het Micro Magic Seizoen
en Steven Oosterheert van de MM-club heeft bedacht dat ik
daar dan maar met m’n eigen boot aan moet meedoen. 
Direct na het avondeten wil Koen weten of ‘we er nu aan
gaan beginnen’. Nee dus. Eerst ga jij naar bed en daarna ga
ik eraan beginnen. Want bij een eerste blik in de doos vielen
mij vooral drie grote vellen tekst en tekeningen op. Die wil
ik eerst op m’n gemak bestuderen. En daar heb ik geen goed-
bedoelende, maar bemoeizuchtige en vooral ongeduldige 
7-jarige bij nodig. Na bestudering besluit ik me die avond te
beperken tot het in elkaar zetten van het balsahouten bokje
waarop mijn MM later kan prijken.

ZATERDAG
‘Al af?’ Ik denk dat ik net wakker ben. ‘Nee Koen, hij is nog
niet af.’ Hij kijkt beteuterd. Het bouwpakket van de Micro
Magic is nou eenmaal geen stap-voor-stap modelbouwdoos.
Je moet een tekening kunnen lezen. En in combinatie met de
83 beschreven bouwstappen – in het Engels – kom je er wel
uit, maar het heeft even tijd nodig om op te starten. De
onderdelen zijn van balsahout, metaal en plastic. Bovendien
krijg je er nog wat zakjes met schroeven, boutjes, moertjes en

toebehoren bij die je met name nodig hebt bij het tuigen van
het bootje. Maar daar ben ik nog niet aan toe. Om te beginnen
maak ik de kielkast en de maststeun, de basis voor de servo’s
en alle versterkingsdelen in het dek. De balsahouten onder-
delen kunnen daarna worden geschilderd. Die mogen natuur-
lijk niet nat worden, want dan is er binnen de kortste tijd niks
meer van over. De kiel moet een pronkstukje worden. Om
de loodballast die aan de voorgefabriceerde vin komt, plak
ik twee halve delen van kunststof. Ik plamuur de zaak een
keer en schuur hem minutieus glad. Prachtig!

DINSDAG
‘Is-ie nou nog niet klaar?’ Hij is nóg niet klaar. Wat heet: ik
heb tot nu toe alleen maar losse onderdelen gemaakt, die
straks in de romp moeten worden gelijmd. Zoals de kielkast,
de roerkoning en de servoplaat. Als alles in de romp zit, heb
ik echter een probleem: vóór het dek erop kan, moet je name-
lijk de antenne van de ontvanger in de romp lijmen. Maar alle
elektronica wordt nog nagestuurd. Een tip van een ‘Micro-
magiccer’ biedt uitkomst: lijm een rietje in de romp waar je
later de antenne in kunt schuiven. Dat is slim!

DONDERDAG
‘Wanneer is hij nou ahaf?’ Hoewel de Micro Magic in relatief
korte tijd te bouwen is, duurt het iemand van 7 toch al gauw
te lang. In plaats van het dek op de romp te lijmen (het
spannendste moment tijdens de bouw) besluit ik eerst de
mast te maken. Ik heb nog wat getwijfeld over dat mastje.
De cracks schijnen uitsluitend met koolstof masten te varen
(vliegerstokjes), maar standaard zit er een aluminium mastje
bij. Ik besluit de standaard boot te bouwen, dus met alumi-
nium mast. Maar ik besluit óók dat ik de verstaging niet van
het meegeleverde nylon maak. Daarvoor neem ik zogeheten

onderlijn. Heel dun staaldraad, te koop bij de hengelsport-
winkel. Bij eerder gebouwde klompenbootjes had ik hiermee
goede ervaringen. Niet in de laatste plaats omdat je het met
de bijgeleverde knelkousjes heel makkelijk met een tangetje
vast kunt zetten – dat scheelt een heleboel priegelknoopjes.
En een beetje tijdwinst kan ik wel gebruiken: het is al don-
derdag en het dek zit er nog niet op!

VRIJDAG
‘Nog niet, zeker?’ De vraag is inmiddels een mededeling ge-
worden. Toegegeven: de tijd begint wel een beetje te dringen.
Dus moet het dek erop. Niet meer over piekeren (‘zit het wel
recht, past het wel, wil de roerkoning er wel door?’), maar
gewoon doen. Eerst een keer goed passen, daarna overvloedig
tweecomponentenlijm erop en de zaak vastklemmen met
een stel stevige elastieken. Achteraf valt het alles mee; het is
eigenlijk een fluitje van een cent. Kiel en roer passen perfect.
Als ’t goed is, brengt de post morgen de elektronica en kan
ik de boot afmaken.

ZATERDAG
‘Nou wordt het al wat!’ Ja, nu het dek er eenmaal op zit en ik
het mastje in de dekopening steek, lijkt het al een heel boot-
je. Ik besluit rondom de kiel en in de romp-deknaad een
randje kit te leggen. Ik heb zo’n donkerbruin vermoeden dat
de boot niet eerder dan op de wedstrijd water proeft en het
zal me toch niet gebeuren dat hij volloopt. De post brengt
een grote doos met servo’s, laders en een afstandsbediening.
Hier en daar moet wat op maat worden gevijld, maar dan
past de zaak er toch keurig in: twee servo’s (voor de bedie-
ning van roer en zeilen), een batterypack en de ontvanger.
De batterijen gaan aan de lader – anders kan ik me morgen
de reis naar Vinkeveen sowieso besparen.

MICRO MAGIC
PRIEGELPLEZIER
ZEILEN OP DE VIER KANTE CENTIMETER
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De rest van de middag en avond gaan op aan het tuigen en
afstellen van de boot. Gelukkig krijg ik hulp bij het leggen
van de kleinste priegelknoopjes. Om half 12 ’s avonds is het
klusje geklaard.

ZONDAG
‘Gaan we al?’ Zondagochtend 8 uur. Micro Magic in de kof-
ferbak, op naar Vinkeveen. Trots stappen we met ons kers-
verse Microotje naar binnen. Tot de échte deskundigen die
de micromicrobe écht te pakken hebben, er een kritische
blik op werpen. Die spreekt boekdelen. Ik heb alles vastge-
zet en dat is niet de bedoeling. Er moet wat te trimmen zijn.
Nederlands kampioen Pieter Donkersloot stelt voor om alles
er maar af te knippen en opnieuw te doen. En die stukken
plastic om de kiel (mijn prachtig mooie gladde kiel – ‘Veel te
dik’, volgens de kenners) kunnen er met een schroevendraai-
er wel vanaf. Ja, dág! Ik heb toch niet voor niks de hele afge-
lopen week zitten knutselen. Alleen zijn voorstel om dan in
elk geval de schoten (ook van onderlijn, maar nog dunner)
te vervangen door nylon spreekt me wel aan. Niet in de laat-
ste plaats omdat hij zeker weet dat met deze lijn ‘de servo
binnen een paar minuten is doorgebrand’. Pieter zucht eens
diep, friemelt m’n bootje half uit elkaar, friemelt wat lijntjes
naar binnen en weer naar buiten, zucht nog eens, wappert
het bootje wat heen en weer en kijkt na een kwartiertje al
wat minder moeilijk. Na nog een paar minuten friemelen zit
de zaak ook weer ín elkaar. Ik heb nu in elk geval verstelbare
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onderlijken en nylon schoten. Maar de vaste verstaging blijft;
ik ga het gewoon proberen. Voor de wedstrijdjes beginnen
heb ik nog precies één minuut om m’n zeilnummer (707) in
het zeil te viltstiften, te kijken of het bootje überhaupt drijft
en – voor het eerst – te oefenen. 
Dan beginnen de voorrondes. In twee groepen varen we twee
keer twee rondjes. De sfeer is vooral gemoedelijk; de bak-
boordregel is de belangrijkste en het is met name een zaak
van sportief varen en – heel belangrijk – zorgen dat je uit de
buurt van de rest blijft. Tot m’n eigen verbazing kom ik niet
eens elke race helemaal achteraan (één keer maar en dat
komt vooral doordat ik m’n Microotje wat al te enthousiast
vrijzeil van de rest – bijna buiten gezichtsbereik). Op basis
van die resultaten word ik ingedeeld in de groep ‘zilver’ en
varen we ’s middags weer vijf wedstrijdjes; opnieuw een up-
wind/downwind-baan. Pieter stelt voor dat ik de middagsessie
vaar met zíjn boot en hij mijn boot bestuurt. Een interessant
voorstel. Want met Pieters bootje 110 (voorzien van alle 

mogelijke verstelmogelijkheden, koolstof mast, high tech
zeilen) lukt het mij weliswaar iets makkelijker om in de
middenmoot te zeilen. Maar het lukt hem met míjn bootje
om steevast bij de eerste drie te varen. ‘Maar ik moet er wel
moeite voor doen’, zegt Pieter. Maar hij bewijst ook dat
Micro Magic-zeilen vooral een kwestie is van oefenen en
handigheid. En wie handig genoeg is, kan ook met een sim-
pele standaarduitvoering prima meedoen.

ZONDAGMIDDAG
‘Hé pa, ben je hier nou nog niet klaar?’ Voor Micro Magic-
toeschouwers van 7 is zo’n wedstrijddag een flinke aanslag
op het geduld. Eenmaal thuis mag Koen oefenen en varen
we nog een uurtje in de dorpsvijver. Dat kan namelijk ook
met de Micro Magic. En terwijl ik probeer hem de grondbe-
ginselen van aan de wind zeilen uit te leggen, bedenk ik me
dat dit eigenlijk nét zo leuk is. s

1

1 In een paar minuten tijd schroeft Nederlands kampioen
Pieter Donkersloot m’n nét klare Microotje weer half uit 
elkaar. Hij vervangt de schoten door dunnere lijn. 

2 Het juist afstellen van de boot is nog een hele wetenschap.

3 Steven Oosterheert van de MM-club verzorgt de briefing
voor de wedstrijdserie begint.

4 ‘Micromagiccers’ doen het op afstand.
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DE MICRO MAGIC
De Micro Magic is een modelbouwjacht dat op de markt
wordt gebracht door de firma Graupner. De belangrijkste
gegevens van de boot zijn:

Lengte over alles 53 cm

Breedte 18 cm

Totale hoogte 98 cm

Zeiloppervlak 1.550 cm2

Waterverplaatsing 980 gr

Ballast 350 gr

Ballastpercentage 35,7

DE BOUW VAN DE MICRO MAGIC
Ten bate van dit artikel moest ik mijn Micro Magic in één
week bouwen. De totale bouwtijd bedroeg 30 uur. Echt
‘superhandig’ hoef je er niet voor te zijn, maar wat erva-
ring met modelbouw maakt de zaak natuurlijk wel een-
voudiger. Ik gebruikte bij de bouw:

1 tube modelbouwlijm

1 tube tweecomponentenlijm

1 kleine tube secondenlijm

1 potje modelbouwverf

2,50 m onderlijn met klemkousjes (optioneel)

restje kit (optioneel)

Aan gereedschap heb je de volgende zaken nodig:

een set kleine boortjes (vanaf 1 mm tot 5 mm)

(hand)boormachine

kleine tang en kleine nijptang

kleine kruiskopschroevendraaier en kleine gewone schroevendraaier

ijzerzaag

schaar

vijl

kwastje

elastieken

knijpers

bankschroef

kitpistool (optioneel)

De Micro Magic Club heeft een prima website die 
volstaat met tips die je bij de bouw van pas kunnen komen.
Waaronder een handleiding in het Nederlands. Hier vind je
ook informatie over goede zeillocaties, wedstrijden, con-
tactadressen en alle andere zaken die met de Micro Magic
te maken hebben: www.micromagic.nl
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