Bouwverslag nieuwe versie van de MM
Ik ben voor het eerst in aanraking gekomen met Micro Magic zeilen tijdens het EK van 2013 in
Vlaardingen. Enthousiast geraakt heb ik via marktplaats er 1 op de kop kunnen tikken en heb die in
1 week gebouwd.
Omdat ik niet helemaal tevreden ben hoe mijn bootje gebouwd is had ik besloten om een nieuwe te
maken. We weten allemaal wat er in de tussentijd met Graupner gebeurd is dus was het afwachten
tot de nieuwe versie op de markt kwam. De vraag rees of ik alleen het rompje zou kopen en apart de
resterende onderdelen of een compleet bouwpakket. Na wat berekeningen scheelde de prijs bijna
niets tussen beide opties dus besloot ik een compleet pakket te bestellen in Duitsland. Bij MHM
Modellbau bleken er geen verzendkosten te zijn dus daar de bestelling geplaats. Intussen had ik het
uitvoerige verslag van Ralf Bohnberger op het duitse forum
meerdere malen gelezen (http://www.micromagicsegeln.de/forum/showthread.php?tid=4454) en kreeg al wel mijn
twijfels over de bouw.
Maar goed, vol spanning de komst van het pakket afgewacht en
na binnenkomst uitgepakt en gemerkt dat deze toch weer iets
anders is dan het pakket van Ralf. Geen voorgeplakte kielkast
maar 2 losse delen. Geen dikker dek maar een dun dek welke
ook niet voorzien was van de voorgeplakte verstevigingen. Maar
gelukkig waren er ook nog wel overeenkomsten want ook mijn
pakket had markeringen op het dek die verkeerd waren en een
romp die geen markeringen had. Uitdagingen alom.
Als eerst maar de kielkast aan elkaar geplakt en in de boot
gelijmd. Ik had al gemerkt dat er ruimte zit tussen de kiel (welke
overigens de classic uitvoering is van mijn andere boot) en de
nieuwe kielkast. Dus de delen van de kielkast iets afgeschuurd
en de kiel iets verdikt met dank aan Jan de Best die de tip gaf dat
te maken/doen van een deksel van een kuipje boter. Goed,
kielkast met Stabilit aan elkaar geplakt en
in de romp geplakt. Dat was even goed
meten om hem er recht in te krijgen, touwtje spannen op de romp, plankje op
de boeg met waterpas en zo kwam ik op een (volgens mij) haakse stand van de
kielkast uit. Dezelfde truc maar uitgevoerd bij de roerkoker en dan ziet het
geheel er wat meer als een bootje uit. Over de afstand kielkast roerkoker heeft
op het forum een bericht gestaan dus die maat aangehouden
(http://micromagic.nl/index.php/forum/9-bouwtechniek/628-de-nieuwemicomagic-2014-v2)
Dat was een hele opluchting dat dit voor elkaar was. Nu het tweede deel van
de ”operatie”, het plaatsen van het dek. Tja….dat was van een heel andere
catagorie want het paste voor geen meter. Als het gedeelte bij de boeg erop
gelegd was dan was er geen aansluiting bij de kielkast. Dat scheelde bijna 2
mm ?? Het plakrandje van de romp bij de boeg maar helemaal weggevijld tot
het geheel paste. Na een kleine 25x passen en meten paste het dek redelijkerwijs...de boeg en de
steven paste maar bij de kielkast zat een spleet van zeker 5 mm aan weerszijde tussen romp en dek.
Maar met een vulling van noppenschuim in de romp, waardoor die naar buiten kwam te staan, paste
ook dat. Tja en als je dan eindelijk denkt dat alles netjes past en het dek gaat voorzien van het fokke
oogje, bevestiging en de fok doorvoer merk je dat de laatste precies op de kielkast zit….dus maar

een stukje van de bovenkant van de kielkast afhalen zodat ook dat past.
En dan...eindelijk de delen op elkaar plakken.
Omdat ik mijn oude romp lelijk gelijmd had en ik deze romp netjes wilde
maken besloot ik de romp niet met stabilit maar met UHU Plast special te
plakken.
Overigens is de boeg wel verstevigd met het driehoekje (welke ik van
carbon heb gemaakt) en wel ingeplakt met stabilit. Ook de dekverbinding
met dit driehoekje, de kielkast en de roerkoker zijn met stabilit geplakt.
Het resultaat is een (naar mijn mening) netjes
geplakte boot, zeker ten opzichte van mijn
oude bootje. (Links mijn oude en rechts de
nieuwe uitvoering.)
Al met al moet ik zeggen dat het bouwen van
de nieuwe boot er niet eenvoudiger op
geworden is. Je moet al wel ervaring hebben
met bouwen, voor een leek is het redelijk
moeilijk. Zeker omdat er geen of nauwelijks
markeringen zijn die ook nog eens op verkeerde plaatsen aangegeven zijn.
Inmiddels al enkele wedstijden met de nieuwe boot gevaren en ik ben zeer tevreden met de
vaareigenschappen. Tot nu toe tot windkracht 4 met de nieuwe vesie gevaren dus ik weet niet wat
de eigenschappen zijn als er meer wind staat.
De breedte van de nieuwe romp is gelijk aan die van de
oude romp (althans in mijn geval)

“nieuwe romp”

