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Bouwbeschrijving van de racing MICRO MAGIC, Best.-Nr.: 2014 
 
door Aad Biesbroek, NED 2324, Oudkarspel. 
 
Woord vooraf:  
Ik heb bijna alles met middel-dikke CA-lijm in elkaar geplakt, de 2C-lijm heb ik gebruikt 
voor opvulling/versteviging of het borgen van de inslagmoeren. 
 
 
Dit model is niet voor een beginnende modelbouwer geschikt omdat niet alle 
werkzaamheden beschreven worden en aangenomen wordt dat dit bij de ervaren 
modelbouwer bekend is. 
 
Om de laatste informatie over instelingen en tips voor de montage te verkrijgen, ga dan 
op het internet naar de thuispagina www.micromagic-rc-segeln.de 
 
Mocht u de vaktermen bij zeilboten niet kennen, op bovengenoemde internetsite kan 
ook een schets met de begrippen verkregen worden. 
 
TIP: vóór het lijmen eerst goed passen. 
 

TIP:  
lees vóór het bouwen eerst deze beschrijving geheel door zodat u 
kennis kunt nemen van de verschillende tips en aanpassingen.  
 
 

Deze beschrijving bestaat uit 3 delen:  
deel 1: vertaling van de duitse bouwbeschrijving,  
deel 2: de correcties op deze bouwbeschrijving en  
deel 3 (laatste pagina): Extra aanvullingen / wijzigingen. 

 
 
 

Montage handleiding 
 

Staander. 
 

 

Stel met de voorste steun [1] en 
de achterste steun [2] en de 
zijkanten [3] de staander samen 
en lijm het in elkaar. Daarna het 
beschermrubber [4] (niet op de 
foto) opplakken. Dit beschermt 
de gelakte romp tegen krassen. 
Tip 1: eventueel vóór het 
samenstellen (ter versteviging) 
extra verdikken met b.v. 4 mm 
triplex of MDF. 
Tip 2: vóór het samenstellen de 
onderdelen eerst lakken. 
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Romp. 
 

Lijm de twee delen van de kiel-
/mastkast [5] op elkaar. 
Belangrijk: let bij het lijmen niet 
op de buitenkant van de 
diepgetrokken delen, maar op de 
binnenkant want dat moet voor 
de kiel evenwijdig zijn. Anders 
past de kiel later niet goed in de 
kast. 
 
Tip: vul de 3 holletjes aan de 
bovenkant van [5] op met 2C-
lijm en werk het vlak af anders 
bestaat na het samenvoegen van 
dek en romp de mogelijkheid 
van het niet-waterdicht zijn van 
dek met de kiel-/mastkast. 

 

Lijm de 2 halfronde plaatjes [6] 
als versterking voor het 
mastlager aan de kiel-/mastkast. 
 

Lijm de twee delen van de 
servodragersteun [7] samen. 
Aanwijzing: één van de delen 
heeft een diepere inkeping voor 
de kiel-/mastkast en dat is het 
onderste deel. 
Tip: monteer tijdelijk 
servodrager [11] erop en pas het 
schuine deel van de spleet voor 
de kiel-/mastkast van de 3 delen 
aan zodat alles zonder druk op 
de kiel-/mastkast [5] past. 
Verwijder [11] weer. 

Tip: teken de bovenkant van de kiel-/mastkast [5] af op de onderkant van het dek [14] 
t.b.v. de lengte van [25] en eventueel het extra stukje [25a] (zie verder). 
Lijm servodragersteun [7] goed uitgericht op de kiel-/mastkast [5]. Neem hiervoor de 
maat uit de tekening over.  
 

Lijm de kiel-/mastkast [5] met voldoende CA-lijm, goed uitgericht, in de romp [8]. Om 
de kast goed waterdicht te krijgen, kan het onderaan met 2C-lijm rondom afgedicht 
worden. 
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Schuur de boegversterking [9] zo 
schuin af dat het goed en zonder 
druk in de punt van de boeg past.  
Tip: leg voor de juiste speling 
met de bovenkant van de rand 
van de romp een lineaal o.i.d. 
over de punt van de boeg en 
schuur eventueel zoveel van de 
bovenkant van [9] af dat de dikte 
van het latje [25] er goed tussen 
past. Lijm de boegversterking [9] 
nu in de punt met 2C-lijm. 
Aanwijzing: let op de juiste 
positie aangezien later de 
middenlijst [25] op de 
versterking moet aanliggen. 
 

Lijm één van de roerkoning-
versterkingen [10] op het gat 
voor de roerkoning. 
 

Lijm onder de servoplank [11] 
beide versterkingen voor de 
zeilverstelservo [12] de 
versterking voor de foktrimservo 
[13]. Pas de uitsparing voor de 
kielkast zo aan dat de plank 
spelingsvrij maar zonder de 
kielkast samen te drukken, 
opgeschoven kan worden. 
Aanwijzing: de servoplank 
zonder de uitsparing voor de 

zeilverstelservo is voor het gebruik van een andere zeilverstelservo. Zaag de uitsparing 
voor de servo met een figuurzaag uit. Bepaal de uitsparing zodanig dat het draaipunt 
van de servo in het midden van d  romp ligt. 
 
 

Dek. 
Lijm onder het dek [14] alle 
spanten en verstevigingen. Slijp 
eerst het plechtspant [15] aan de 
bovenkant schuin af zodat het 
gemakkelijk in de voeg van het 
dek past. Lijm het dan vast. Lijm 
aan de roerservodrager [16] 
beide versterkingen [17] en [18]. 
Steek dan de roerservodrager in 
het plechtspant. Mocht de drager 
niet goed passen dan de gleuf in 
het spant aanpassen. Lijm de 
drager aan het spant vast. 
Aanwijzing: de halfronde lip 
moet goed op het dek (plecht) 
aanliggen. 
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Lijm het middenspant [19] aan 
de rand van de opening van de 
kajuit. Let er op dat het spant in 
het midden zit en haaks op het 
dek. 
 
Tip: Boor een gat van 4,2 mm in 
de wantverstevigingen [20] t.b.v. 
[24].  
Lijm beide wantverstevigingen 
[20] met een randafstand van 3 
mm op dek[14].  
Tip: boor daarna een gaatje van 
2 mm door in dek [14] t.b.v. [34]. 
 
 

Lijm de vier verstevigingen voor 
de kajuitvergrendeling [21] 
onderaan de rand van de 
dekopening van de kajuit. De 
plaats kan uit de tekening 
worden overgenomen of naar 
eigen inzicht gekozen. Tip: houd 
het dek tegen een fel licht en 
markeer met een stift buiten op 
het dek de positie van de 
verstevigingen. Aldus ontstaat er 
later geen probleem bij de 
montage van de knevel [47] 
omdat de bevestigingsschroeven 
in de versterkingen geschroefd 
moeten worden. Aanwijzing: de 

kajuit [55] is zo ontworpen dat deze door de passing in het dek vastzit. Voor de wedstrijd 
of ruw gebruik van het model wordt onvoorwaardelijk het gebruik van de knevels 
aanbevolen. 
 

Lijm de roerkoningversteviging[10] op het gat voor de roerkoning. 
 

Boor eerst een gat van 4,2 mm in 
de hekversteviging [22] t.b.v. 
[24] en lijm daarna 
hekversteviging [22] op dek [14] 
en boor daarna gaatje van 2 mm 
door in [14] t.b.v. [34]. 
Lijm hekzijkantverstevigingen 
[23] met een randafstand van 3 
mm bij dekrand. 
Maak de middenlijst [25] op 
lengte 210 mm en slijp de punt 
in de vorm van de boeg. Boor een 
gat van 4,2 mm t.b.v. [24] en 
daarna gaatje van 2 mm 
doorboren [14] t.b.v. [34]. Lijm 
middenlijst [25] op dek [14].  
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TIP: Zelf heb ik nog een stukje van ca. 1 cm van [25] [=25a] midden tegen [19] gelijmd 
want het lenskopschroefje [33] heeft wel heel weinig vlees (alleen het plastic). 
 

Noot: het gat van Ø 4,2 mm is al eerder geboord (zie hiervoor). 
Monteer nu alle 4 inslagmoeren M 2 [24] op hun plaats. Tip: het gaat erg goed met een 
waterpomptang, het ABS dek moet door een stukje hout beschermd worden omdat 
anders de kerven van de tang in het ABS gedrukt wordt. 
De inslagmoeren moeten nu eerst met dunne CA-lijm geborgd en dan met 2C-lijm 
omsloten worden waardoor ze tegen losraken of uitvallen geborgd zijn. Belangrijk: let er 
op dat er geen lijm in de schroefdraad loopt.  
 
Boor en vijl het sleufgat voor de kielbevestiging in het dek. De lengte is door beide 
markeringen aangegeven. De breedte van  het sleufgat moet tussen 2,5 en 3 mm liggen. 
Tip: boor de beide markeringen met boor 2,5 mm en snij het tussenliggende deel met 
een scherp mes nauwkeurig eruit. Pas het sleufgat definitief aan na het samenvoegen 
van dek en romp. 
 
TIP: Lak voor het samenvoegen van dek en romp alle houten delen ter bescherming. 
 
 
Samenvoegen dek en romp. 
 
Heb ik zelf in 4 stappen gedaan.  
1 Eerst (omgekeerd) de kiel-/mastkast met voldoende CA-lijm aan het hh lijmen, 

terwijl alles in vorm gehouden wordt door tape en elastiek. 
2 Na uitharding, de boeg iets openhouden en de middenlijst [25] en boegversterking 

[9] met 2C-lijmen. 
3 Na uitharding daarna het hek iets openhouden en het dek t.p.v. hekversterkingen 

[22] en [23] ruim met CA-lijmen (hek naar beneden), eventueel later de kier nog 
opvullen met CA-lijm.  

4 Als laatste omgekeerd de rand van het dek en romp eerst op een aantal plaatsen 
fixeren en daarna in een aantal keren volgieten met CA-lijm. 

 
 
De hekspiegel kan nu worden 
vlakgeslepen of men kan ook de 
romp buiten het dek laten 
uitsteken. 
 
 
 
 
Lijm het gaffelvormig deel van 
middenspant [19] op de rand van 
kiel-/mastkast [5] ter 
versteviging van het dek. 
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Lijm de roerkoning [26] in de 
romp. Eventueel moet het gat 
iets aangepast worden. Richt de 
roerkoning volgens tekening en 
lijm met dunne CA-lijm. Laat 
een kleine lijmrups boven en 
onder de roerkoning staan.  
Slijp dan, als de lijm droog is, de 
onderkant vlak met de romp. Er 
moet een kleine spleet tussen 
roer [27] en romponderkant zijn. 
Eventueel de bovenkant van het 
roerblad aanpassen aan de romp 
als de spleet niet gelijk is. 
Noot: ik heb de onderkant van 
de roerkoning niet afgeslepen 
zodat er ook geen axiale speling 
ingesteld hoeft te worden om het 
roer bij verdraaiing niet te laten 
vastlopen. 

 
 
CONTROLEER nu de WATERDICHTHEID ! Eventueel met CA-lijm kieren opvullen. 
 
 
Besturing 
 
Monteer de roerservoarm [29] op de in de middenstand gestelde as van de roerservo 
[28]. Schroef dan de servo op de roerservodrager. 

Stel de roerhevel [30] bestaande 
uit kunststofdeel, stelring en M3 
schroef, samen. Schroef dit dan 
op de roeras. 
Tip: slijp een vlak gedeelte op de 
roeras ter plaatse van de M3 –
schroef. 
 
Boor de twee Ø 2 mm gaten voor 
de draaddoorvoeren [31], snijdt 
15 mm af en lijm dit met CA-lijm 
in de romp. Belangrijk: let erop 
dat later de trekdraden [45] goed 
lopen. 
 
 
Boor de twee Ø 4 mm gaten in de 

romp voor de schootdoorvoeren [32] volgens tekening. Lijm ze er daarna in. 
Tip 1: Lijm de doorvoer voor het grootzeilschoot “net aan” in het dek zodat een soort 
afwaterrandje ontstaat. 
Tip 2: Boor voor fokkeschoot-doorvoer, i.p.v. het gat van 4 mm, een gaatje Ø 2 mm en 
ca. 1 cm verder naar achteren en vervang de doorvoer [32] door een 2 mm 
kunststofbusje (b.v. buitenmantel stuurstang) die ruim boven het dek uitsteekt (geen 
waterinlaat bij erg ruw weer, duiken van de boeg bij voor-de-wind.). 



 Bouwbeschrijving van de racing MICRO MAGIC pag 7 van 20 

Tip: Boor een gaatje van Ø 1 mm. Monteer de lenskopschroeven [33] op de aangegeven 
plaatsen (ruimte tot dek ca. 0,5 mm). De schroeven worden later voor de 
fokkeboombevestiging en de wantbevestiging gebruikt. 
 

Demonteer uit de 4 
spanschroeven de oogschroef 
met de normale (rechtse) 
schroefdraad [34] en draai dit 
met onderlegring [35] in de M2-
inslagmoeren [24]. Belangrijk: 
Druk in geen geval de schroef 
met geweld in de moer omdat 
deze anders kan losschieten en 
in de romp vallen. 
 
Tip: Boor gaatjes van Ø 1 mm 
voor de 4 knevels [47] van de 
stuurhut [55]. Plaats overnemen 
van de tekening en gebruik de 
knevel als afstandhouder tot de 
rand van het kapje. 
 
 

Schroef de zeilverstelservo [36], 
de foktrimservo [37] en de 
schakelaar [38] op de 
servodrager [11]. Neem hiervoor 
de schroeven die bij de servo’s 
geleverd zijn. Kort de vier-
armige servoarm van de 
foktrimservo in zoals op 
tekening staat. Schroef de 
zeilverstelarm [39] op de arm 
van de roerservo [29] met 4 
lenskopschroeven [33]. Slijp de 
schroeven zover af dat de 
uitstekende punten gelijk zijn 
met de zeilverstelarm. 
 

 
Stel de katrolblokken [40] samen. Let er op dat de rollen zeer licht moeten draaien, 
eventueel een beetje afslijpen. Aanwijzing: de katrolblokken zijn gemaakt van een 
speciale kunststof met goede glij-eigenschappen. Schroef dan de katrolblokken met 
lenskopschroeven [33] op de zeilverstelarm. Let er op dat de vlakke kant van het 
katrolblok op de arm ligt. Aanwijzing: de katrolblokken mogen niet op de arm draaien 
maar moeten vastgeschroefd worden. Aanwijzing: mocht de weg van de schoten te groot 
zijn, schroef dan het katrolblok op een meer naar binnen liggend gat om de weg te 
verkleinen of pas de uitslag via de zender aan (computerzender). 
 
Voer de fokkeschoot [42] van buitenaf  door de schootdoorvoer in de romp. Voer de 
schoot rechts van de kiel-mastkast, door het katrolblok en knoop het aan de servoarm 
van de foktrimservo vast. Tip: borg de knoop met een druppetje CA-lijm. Tip: om te 
voorkomen dat de fokkeschoot bij de verdere bouw niet in de romp verdwijnt kan aan 



 Bouwbeschrijving van de racing MICRO MAGIC pag 8 van 20 

het einde b.v. een tandenstoker geknoopt worden. Aanwijzing: als er geen foktrimservo 
gebruikt wordt, knoop dan de fokkeschoot aan het achterste bevestigingsgat voor de 
foktrimservo vast. 
 
Schroef de servodrager op de servodragersteun in de romp vast met 2 lenskopschroeven 
[41] en 2 onderlegringen [43] (voor een beter overzicht is de romp op de foto zonder dek 
afgebeeld). 
 
Boor een gat van Ø1,5 mm links naast de roerservo. Laat genoeg materiaal staan zodat 
er niets uitbreekt. Knoop hier de grootschoot [44] aan vast. Voer deze dan door het 
katrolblok en dan door de schootdoorvoer (naar buiten). 
 
Knoop de beide roerstuurtouwtjes [45] aan de arm van de roerservo vast. Voer ze dan 
door de doorvoeren. Steek de stuurtouwtjes dan door de roerarmen en voer ze dan door 
de klemschuiven [46]. Het aansluitschema van de klemschuiven staat op de tekening als 
principeschets aangegeven. Let er op dat beide klemschuiven op het gezicht op ongeveer 
dezelfde plaats staan. 
 
Schroef de vier knevels [47] met vier lenskopschroeven [33] vast. Belangrijk: let er op 
dat de knevels in de open positie naast de sponning in het dek liggen. 
 
 

Kiel 
 

 
Steek de kiel [48] met de benodigde 
adapters [49] in de kiel-/mastkast. Werk 
het sleufgat zover uit dat de 
kielbevestigingsschroef in alle 3 de standen 
kan worden vastgezet. Aanwijzing: 
eventueel moet het opppervlak van kiel en 
adapters passend voor de kiel-/mastkast 
afgeslepen worden. Aanwijzing: de kiel 
wordt samen met een adapterset gebruikt. 
Hiermee zijn drie standen van de kiel 
mogelijk. Adapter (B) is nodig als de kiel in 
de richting van de boeg (naar voren) 

geplaatst moet worden. Adapter (H) voor de achterste positie en beide adapters (M) 
voor de middelste positie van de kiel. 
 

 
Het kielgewicht [50] werd in een zandvorm 
gemaakt en daardoor is de oppervlakte niet 
glad en zijn er gietresten aanwezig. Dit 
moet voor het verlijmen met een vijl 
verwijderd worden. Belangrijk: lood is 
giftig, gebruik bij het werk handschoenen 
en zorg ervoor dat het verwijderde lood 
snel en goed, milieuvriendelijk afgevoerd 
wordt. Het mag niet door mens en dier 
opgenomen kunnen worden! 
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Plaats de kiel in de middenste positie in de romp, stel dan het model evenwijdig aan de 
latere waterlijn op de standaard en houdt het kielgewicht onder aan de kiel. Het 
kielgewicht moet evenwijdig aan de waterlijn zijn of in de richting van de boeg iets naar 
boven wijzen. Belangrijk: het gewicht mag aan de kant van de boeg in geen geval naar 
onder hangen. Als deze positie bereikt is, lijm dan het gewicht aan de kiel met UHU 
acrylit of dikke CA-lijm. Na het drogen het gewicht borgen met twee Ø 1,5 mm 
borgingsstiften [51] van staaldraad. 
 
Als de kielgewicht-bekledingen niet gebruikt worden, moet hetvolgende worden 
uitgevoerd. Vijl het oppervlak gelijkmatig en symmetrisch glad. Eventuele gaten moeten 
opgevuld worden en daarna afgeslepen worden. Aanwijzing: hoe zuiverder het 
opppervlak van het kielgewicht is hoe minder weerstand het in het water heeft. 
Zorgvuldige arbeid laat zich later uitbetalen. 
 
Monteer de kiel met een onderlegring [43] en een moer M 2,5 [53]. 
 
Als alternatief kunnen ook de kielgewicht-bekledingen [52] gebruikt worden. Het 
gewicht moet zover afgeslepen worden dat de halve schalen zuiver om het gewicht 
passen. 
 
Schroef de kiel aan de romp vast met een onderlegring [43] en een moer M 2,5 [53] 

zodat dit bij de volgende 
werkzaamheden de romp op de 
staander stabiliseert. 
 
 

Lijm de afdichting [54] met CA-
lijm in de kajuit [55]. Het 
rubbersnoer wordt kort voor het 
samenvoegen van de afdichting 
passend op maat gemaakt. 
Tip: gebruik een cocktailprikker 
om de CA-lijm (zeer spaarzaam!) 
te doseren. Teveel lijm doet de 
afdichtende werking teniet! 
 

 
Mast en giek 
 

Voor de mast [56] zijn de 
masthuls [57] en de mastvoet 
[58] nodig. Sljp de mastvoet 
zover af dat het zonder druk in 
de mast past. Lijm dit met het 
einde van de mast vast. Slijp het 
einde vlak af en rond het einde 
iets af. Verleng dan de masthuls 
op 115 mm af. Steek de huls dan 
in de mastopening. 
 
Neem het lager van de giek [59] 
en mastplaat [60] en schuif 
beiden over de masthuls tot op 
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het dek. Schroef dan de mastplaat met lenskopschroeven [33], nadat alles in het midden 
is uitgericht, met het dek. 
 
Monteer het draaipunt van de giek [61] met onderlegring [35] en as [62] tesamen. Het 
moet zeer licht draaien, eventueel moet er iets afgeslepen worden. 
 
Lijm de huls van de giek [63] aan de giek [64]. Schroef op de neerhouder [65] de 
borgmoer [66]. Tip: de juiste schroefdraad zit aan de kant met de ingedraaide groef. 
Schuif een grote klemhaak [67] op de giek, steek een oog van de neerhouder in de 
klemhaak en schroef dat met een borgschroef [68] vast. De klemhaak moet noch wel 
verschuiven kunnen worden. 
 
Schroef dan de giek met 2 schroeven [68] en borgmoeren [69] vast aan het draaipunt. 
 

Schuif de fokophanging [70] op 
de mast en lijm dit op ca. 95 mm 
vanaf het einde van de mast. 
NOOT: bij de bouwcorrecties 
(zie verder) staat dat dit met 40 
mm vergroot moet worden. 
Lijm dan de mastkop [71] op de 
mast. Belangrijk: let er op dat dit 
t.o.v. de fokophanging goed is 
uitgelijnd. 
 
 
 
 
 
 

 
Maak de achterstaag [72] van het 
witte polyestersnoer. Knip uit 
het grote oog van het 8-oogje 
[73] (volgens tekening) een 
stukje en lijm met een druppel 
CA-lijm de kier van het kleine 
oogje dicht. Aanwijzing: nu kan 
het snoer niet meer uit het oog 
glijden. Knoop het snoer aan de 
mastkop waarbij het snoer door 
het kleine oog moet lopen. Haak 
het grote oog aan de oogschroef 
[34], steek het snoer door een 
spanner [46] en verknoop het 
eind. Span de achterstaag een 
klein beetje. 
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Staande want 
 
Knoop het want [74] aan het binnenste gat van de fokophanging. Aan beide kanten moet 
ongeveer gelijke lengte snoer zijn. Monteer twee 8-oogjes, zoals hiervoor beschreven, er 
aan. Voer het snoer door het kleine oog en haak dit aan de oogschroeven. Dan door een 
spanner, leg een slag om de lenskopschroef [33] en knoop het snoer aan de spanner. 
Maak de andere kant precies eender. Span de wanten een klein beetje, zodat de mast 
rechtop staat. 
 
 
Grootzeil. 
 

 
Wrijf met een rondgeslepen afvalhoutje het zwarte opgeplakte deel op het grootzeil [75] 
vast. Druk met een heet gemaakte naald (let op: verbrandingsgevaar) Ø 1 mm gaatjes in 
het zeil. Het gat voor de schoothoorn moet tot Ø 2 mm vergroot worden. De plaats van 
de gaatjes overnemen van de tekening. Aanwijzing: door de hete naald versmelt het 
zeilmateriaal en rafelt niet uit. 
 
Lijm de zeillatten [76] volgens voorbeeld uit de tekening op het zeil. De einden van de 
latten moeten met een zelfklevend rondje [77] tegen losraken gezekerd worden. Lijm de 
plakker voor de helft om het achterlijk heen. 
Noot: bij de bouwcorrecties (zie verder) staat dat de bovenste zeillat tot 50 mm moet 
worden ingekort.  
 
Knoop aan de zeilhals de voorlijkstrekker [78] vast. Knoop dan de grootval [79] aan de 
grootzeilkop vast en steek dit door het gat in de mastkop. Knoop het snoer zodanig dat 
het grootzeil ca. 4 mm boven het draaipunt van de giek zit. Steek het snoer van de 
voorlijkstrekker door beide gaatjes van het draaipunt [59] , steek het door een spanner 
[46], sla het snoer om de oogschroef en knoop het aan de spanner vast. Span het 
grootzeil iets.  
 
Plaats de mastringen [80] om de mast, dan door het zeil en haak het in elkaar.  
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Snij de glijhuls [81] uit de 
bowdenkabel (lengte max. 4 
mm). Schuif een grote klemhaak 
[67] op de giek, steek de glijhuls 
in de klemhaak en schroef een 
borgschroef [68] erin. Schuif de 
klemhaak op de juiste plaats en 
schroef hem vast. 
 
Klem een grote klemhaak [67] op 
de giek, schuif de schoothoorn 
van het zeil tussen de haak en 
schroef dit met een borgschroef 
[68] vast. Let er op dat het zeil 
op de schroef bewegen kan en 
niet geklemd zit. 

 
Voer de grootschoot [44] over de glijhuls in de klemhaak. Druk een grote klemring [82] 
op de giek. Zet de zeilverstelservo in de stand dat het zeil aangetrokken is. Voer dan de 
schoot door de gaatjes van de klemring en knoop de schoot zoals op tekening is 
weergegeven. Belangrijk: er moet genoeg instelruimte voor de schoot zijn, de positie 
midden tussen de beide klemhaken is goed. 
 
 
Fokkeboom en fok 
 

Lijm aan de fokkeboom [83] 
beide einddoppen [84] en [85]. 
Belangrijk: let er op dat de beide 
kleine gaatjes in de doppen aan 
dezelfde kant zitten. Lijm dan de 
bevestigingsstift met CA-lijm in 
het gat van de dop, er moet ca. 11 
mm uitsteken. Lijm dan met 
UHU alleskleber (weer los te 
maken) het fokbalansgewicht 
[87] op de stift. Belangrijk: er 

moet een kier van ca. 1 mm tussen gewicht en dop blijven. 
 
Steek de gaatjes in het fokkezeil [88] op dezelfde manier als bij het grootzeil. Het gat in 
de schoothoorn voor de kleine klemhaak moet weer Ø 2 mm zijn. 
 
Schuif de voorstag [89] door de lussen van het voorlijk van de fok. Tip: ‘ verhart’ met 
CA-lijm een stukje snoer, het laat zich dan gemakkelijker door de lussen schuiven. 
 
Knoop de fokkeval [90] boven aan de kop van het zeil vast. Knoop de voorlijkstrekker 
[91] onder aan de zeilhals vast. 
 
Klem de kleine klemhaak [92] op de fokkeboom, steek het zeil daartussen en schroef in 
de haak een borgschroef [68]. 
 
Steek de voorlijkstrekker door het gaatje in de fokeinddop [85]. Schuif een kleine 
klemring [93] op de fokkeboom. Zet de zeilverstelservo in de positie dat het zeil 
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aangetrokken is. Voer dan de schoot door de gaatjes in de klemring en knoop de schoot 
zoals bij de grootschoot. Belangrijk: er moet genoeg stelmogelijkheid voor de schoot 
zijn, de getekende situatie op de tekening is mogelijk te gebruiken. Span de klemring 
zodanig dat het onderlijk evenwijdig aan de fokkeboom loopt. 
 
Knoop de voorstag om de bevestigingssstift [86]. Knoop de fokkeval aan het buitenste 
gat van de fokophanging [70]. Belangrijk: de beide onderlijken van de zeilen moeten op 
één lijn liggen. 
 
Voer het snoer van de voorstag door een spanner [46] en dan door het buitenste gat van 
de fokophanging. Dan weer door de spanner en het snoer vastknopen. 
 
Zet een kleine klemring [93] op de fokkeboom. Knoop aan de klemring de 
fokbevestiging [94] zoals bij de schoot. Bevestig een, zoals bekend, gereed gemaakt 8-
haakje [73] eraan. Haak het haakje in de oogschroef en voer het snoer van de 
fokbevestiging door het kleine oog van het haakje, dan door een spanner [46], leg een 
slag om de lenskopschroef [33] en knoop het snoer weer aan de spanner. Span de 
fokbevestiging iets. De plaats van de fok kan door verschuiven van de klemring zo 
ingesteld worden dat het fokbalansgewicht zich precies achter de punt van de boeg 
bevind. 
 
Voer de fokkeschoot [42] door de grote opening in de einddop [84]. Klem een kleine 
klemring [93] op de fokkeboom, voer de fokkeschot door de gaatjes en knoop het vast 
zoals bij het grootschoot. Belangrijk: er moet genoeg stelmogelijkheid voor de schoot 
zijn, een afstand van ca. 30 mm tot de kleine klemhaak is genoeg. 
 
Knoop de dirk [95] aan de fokeinddop [84] vast. Voer het snoer van de dirk eerst door 
een klemschuif [46] , dan door het buitenste gat van de fokophanging [70] en knoop het 
snoer weer aan de klemschuif. De dirk moet slechts licht gespannen worden en mag de 
fok niet samentrekken. 
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racing Micro Magic –correcties op de bouwbeschrijving 
 
T. Dreyer, Stand van zaken 2007/2008 
 
Helaas heeft de bouwbeschrijving van de rMM sinds de seriematige productie eind 2006 
een paar detailfouten, die ook door een foutieve voorstelling op de grote bouwtekening 
aangegeven werd. Het is weliswaar zo dat in 2007 een eerste concept-correctie van de 
tekening bij de fabrikant gekomen is, maar deze helaas nog niet foutloze eerste correctie 
is daarna helaas op de een of andere manier onvoltooid blijven liggen…. Hier 
samengevat een lijst van de onvolkomenheden in willekeurige volgorde. 
 
De opgave van de konstructie-waterlijn ontbreekt op de bouwtekening – het moet van 
achter aan de hekspiegel vloeiend tot de onderste ronding van de boeg lopen. 
 
De romp is op de tekening in het zijaanzicht bovendien veel te sterk aan de voorkant 
naar onderen getekend – het is zo niet de drijfligging. Volgens deze tekening zijn ook de 
stand van roer, kiel en mast verkeerd en de romp bij de kiel te vlak, ook gelieve deze 
voorstelling niet, voor welke maat dan ook, als hulp gebruiken. 
 
De getekende situatie van de kielvin in de romp, bijvoorbeeld de getekende uitvoering 
onder aan de romp is fout – het gebied op de tekening moet men niet als referentie 
gebruiken. De vin moet met het profieldeel onder aan de romp absoluut met de 
buitenkant verlopen/aansluiten. Noch moet de vierkanttong uitwerken noch het profiel 
van de kast laten verdwijnen en al helemaal niet op de een of andere manier scheef, 
zoals op tekening. 
 
De vulstukken en de kielvintong moeten na het verlijmen van de kielkast in ieder geval 
met schuurpapier vlak geslepen worden. Ze moeten stroef in de kast verschuifbaar zijn, 
maar niet klemmen. De vulstukken kunnen ook rustig iets meer ruimte aan de zijkant 
hebben, dat maakt niets uit. Steekt de kiel te ver uit de kast, dan eenvoudig de 
afgeschuinde achterkant van de vintong iets afslijpen, daardoor kan de tong dan 
dieper/hoger ingeschoven worden. 
 
Bij het lijmen van de (loden) ballastbom vooraf de hoek van de bom t.o.v. de boot 
uitrichten / kontroleren. De bom moet een beetje naar beneden hangen 1-2°. De 
onderkant van de kiel is daarom ook iets scheef uitgevoerd. (Men kan de bom ook rustig 
nog 5 – 15 mm verder naar achter aan de kiel lijmen, alleen bij toepassing in gebieden 
met weinig wind). 
 
Het oppervlak / profiel van kiel en roer moeten nog nabewerkt worden. Beiden zijn aan 
de voorkant te spits toelopend, bij de kiel is dat niet zo erg, maar bij het roer met het aan 
de voorkant afgerond worden. Mochten er in het oppervlak van deze spuitgietdelen 
deuken zitten, dan dit met grof schuurpapier eruit slijpen en bijvoorbeeld met polyester-
autoplamuur opvullen. Bij de bovenkant van het roer de deuken aan beide zijden in het 
gebied van de roeras volledig wegslijpen (geen zorgen, de as zal daarna nog door genoeg 
materiaal omgeven zijn). Het is ook niet slecht om het profiel van beide delen naar 
onderen nog vlakker uitlopend af te slijpen, om het beoogde HQ-profiel beter te 
benaderen. 
 
De dekdoorvoer van de fokkeschoot moet zo dicht mogelijk voor de mastkast gezet 
worden. 
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Voorstel voor het inlijmen van het zeilservoplankdrager. In plaats van het overnemen 
van de plaats van tekening heb ik de kielkast in de romp geplaatst, de servoplank met 
gemonteerde servo en aangeschroefde drager op de kast geschoven tot de servo bijna 
onder tegen de romp aanligt. Deze positie/hoogte aan de kast aftekenen en dan de 
kielkast eruit halen en de drager op de afgetekende plaats vastlijmen. Ook op de 
horizontale stand van de drager letten. 
 
Eigenlijk moet de ontvangeraccu niet slechts op één positie op de rompbodem met 
klittenband bevestigd worden, maar op de rompbodem moet een lange strook 
klittenband tot bijna tegen het roer geplakt worden, zodat de accu bij harde wind zo ver 
mogelijk naar achter onder de plecht bevestigd worden. (Zelfklevend klittenband is bv. 
bij een bouwmarkt goeodkoper dan bij een modelbouwzaak) 
 
Het omloopblok voor de fokkeschoot moet, in tegensteling tot op de tekening, niet op 
dezelfde afstand als voor de gieksturing op de hefboom gemonteerd worden maar op een 
gat verder naar binnen, anders wordt de fok meer gevierd dan het grootzeil en verliest 
het zeil druk. Afhankelijk van de uitslag van de servo’s eventueel beide omloopblokken 
een gat verder naar binnen zetten. Bij (aanbevolen) toepassing van een computerzender 
kan de uitslag van de servo’s vanaf de zender vergroot worden (zo ver het in de boot 
zonder mechanische beperkingen van de hefboom mogelijk is (incl trimming), en dan de 
blokken zover naar binnen monteren zodat beide zeilbomen in gevierde toestand 90 
graden uitstaan (wanten weglaten). Dat geeft een betere hevelverhouding en meer 
stelkracht aan de schoten. Zonder computerzender opent het zeil niet helemaal 90 
graden en moet men bij ‘voor de wind’ de trimming van de zender gebruiken. 
 
De voorstelling van de beoogde positie van de hefboom voor de zeilbesturing ontbreekt 
helaas op tekening (hoe moet het dichtgehaald staan – dit maakte al bij de Standaard-
MM velen een beetje kwaad). De hefboom moet dichtgehaald ca. 30-40 graden uit de 
middellijn van de romp staan, zo mogelijk vlak. De schoten moeten dichtgehaald 
daardoor mogelijk scherphoekig naar de arm lopen, daardoor de zeilstelservo minder 
door de schoottrek belast wordt. 
 
De beiden schoten moeten niet aan een clip om de bomen geknoopt worden, anders kan 
het zeil niet meer verwijdert worden. Eenvoudig aan het einde van iedere schoot een 
kleine paalsteek knopen en deze paalsteek met een clip dan aan de boom klemmen. 
 
Als men het grootzeil gemakkelijk verwisselen wil, moeten beide mastbeslagdelen 
fokophanging en mastkop niet gelijmd worden maar gewoon opschuiven. De 
fokophanging eebvoudig door een stukje plakband (Tesafilm) tegen verschuiven 
zekeren. De draadringen in een doosje wegdoen en het grootzeil met ringen uit dun 
100% polyestergaren (b.v. naaigaren) aan de mast bevestigen. Om het zeil met de 
beslagdelen af te nemen eenvoudig naar boven aftrekken. De draadringen kunnen bij de 
dirk helpen 
 
Te lange zeillatten boven in het grootzeil, die moet i.p.v. 70 maar 50 mm lang zijn. 
 
De fokaanslag bovenin de mast is op tekening ca. 40 mm te hoog getekend. 
 
De beide schroefogen van de aluminium-spanner aan de giek vóór het eerste 
samenschroeven met een beetje vasaline invetten. De schroefdraad vreet zeer 
gemakkelijk. 
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De koolstofbuis van de fokkeboom is 5 mm te kort opgegeven, i.p.v. ca. 202 moet de 
boom ca. 207 mm lang zijn. De fok kan anders niet helemaal vlak getrimd worden, wat 
echter kompleet vstark getrokken ook niet nodig is, maar een beetje lengte voor het 
trimmen ontbreekt daardoor. Daarom: een nieuwe buis voor de boom organiseren of 
anders de huidige buis met 5 mm verlengen, bv. bij de ophanging doorzagen en een 
tussenstuk van Alu-buis als huls er over schuiven. Aan de Alu-buis dan de bevestiging 
met het dek met een slag er omheen vastknopen, zonder clip. Smeer eerst een beetje CA-
lijm erop om te zekeren, als  
alles goed gebouwd is en de eerste trimmingen succesvol zijn. 
 
De voorstag wordt tussen het balansgewicht en de fokkeboom aan de stang van het 
gewicht bevestigd. Alleen de instelbare voorlijkstrekker loopt door het oog van het 
kunststofboombeslag naar de verschuifbare klem op de boom.  
 
Zo moet het profiel van kiel en roer in doorsnede eruitzien. Bij de kielvin doorgaans 
HQ/W-0/8, bij het roer boven dikker HQ/W-0/11 en dan naar onderen dunner (HQ/W-
0/6) worden. Hierna volgen nog enkele illustratieve voorstellingen met gedeeltelijk 
gecorrigeerde tekening. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tot zo ver de vertaling van de bouwbeschrijving met correcties. 
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Extra aanvullingen / wijzigingen. 
 
 
Volgens het wedstrijdreglement is het niet toegestaan de rMM met 3 servo’s te besturen, 
daarom moet de foktrimservo [37] vervallen. 
 
 
Om tijdens wedstrijden niet in elkaar te haken wordt de zijverstaging weggelaten.  
De mast kan dan eventueel vervangen worden door een koolstofbuis van 6 mm diameter.  
Tip: zelf heb ik de bovenkant van de 5 mm mast op circa 4 cm. onder de fokophanging 
[70] doorgezaagd, de binnenkant verstevigd en de buitenkant iets afgeschuurd zodat het 
schuivend in de 6 mm mast gaat. Bij harde wind gebruik ik een set kleinere zeilen met 
een kortere (onder)mast. 
 
 
Het is beter de besturing van het roer niet met de twee 
touwtjes [45] en spanners [46] (die speling kunnen 
geven) te doen maar d.m.v. een koolstofstang.  
 
Zelf de positie van de roerservo bepalen. 
 
 
 

 
De giek [64] met huls [63] en het giekbeslag 
(neerhouder [65] de borgmoer [66]) kan ook 
andersom gemonteerd worden aan het draaipunt van 
de giek [61]. 
De neerhouder [65] kan nu gemakkelijker versteld 
worden.  
 

 
 
De plastic omhulling van de loodbulb [52] kan eventueel worden weggelaten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mocht u als schipper van een rMM nog aanvullingen of wijzigingen van deze 
beschrijving willen voorstellen, dan graag dit sturen naar: ajbiesbroek@hetnet.nl 
Alvast bedankt voor de moeite. 
 
 
 
Oktober 2009 
 


