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Messing bouwsets  
HSM zand- en kolenwagens 

art. m-131 t.m. 134 
 
       Ontwikkeld door:  M. Kastelijn 2017 
 

 

Het voorbeeld 
 
Deze vrij kleine zandwagens werden in 1882 gebouwd voor de HSM. Ze waren een voortzetting van een eerdere 
serie van 72 zandwagens uit 1875. Deze hadden echter een wat afwijkend onderstel maar alle hoofdafmetingen 
kwamen met elkaar overeen. 
Er werd ook een serie gebouwd met remhuis, NS serie GZK 80821-80840 (ex HSM 2451-2470 uit 1883). 
Alle wagennummers werden in 1897 met 10.000 verhoogd (serie 12402 enz). 
Het onberemde onderstel voor de nieuwe zandwagens vertoonde veel gelijkenis met dat voor de standaard 
gesloten HSM goederenwagens die in dezelfde periode werden gebouwd. De wagenbak was zeer laag, ondermeer 
om te voorkomen dat de zandwagens overbeladen werden en om het lossen door over de zijwand te scheppen te 
vergemakkelijken. Moest er veel zand gelost worden dan konden de zijwanden naar beneden worden geklapt. De 
wagens waren tevens geschikt voor tippen door de opklapbare kopschotten. Daarbij werd de gehele wagen in een 
installatie omhoog getild aan één kant en schoof de lading onder het opgeklapte kopschot door uit de wagen, 
meestal in een gereed liggende boot. 
Van deze serie werden de eerste 80 exemplaren in 1888 omgebouwd tot kolenwagens HSM 2731-2810. De bak 
werd hoger, de zijwanden werden vastgezet en van deuren voorzien. Zoals voorheen kon de kopzijde open 
klappen. Bij NS kregen de wagens de nummers NS GTG 36401-'475 en de laatste wagens bleven tot 1940 in 
gebruik. 
In 1930 werden 25 zandwagens zonder remhuis toegewezen aan het dienstwagen park en uitsluitend nog voor 
eigen zandvervoer voor weg en werken gebruikt. De overige wagens bleven in het commerciële wagenpark en 
konden daarbij ook worden ingezet voor derden. De dienstwagens kregen de nummers NS 172076-172100 en 
bleven in dienst tot de jaren vijftig. De overige wagens werden al eind jaren dertig afgevoerd. In 1940 was alleen 
wagen GZK 80124 nog in dienst. 

Kleuren van het goederenmaterieel van de HSM en NS 
De originele benaming voor de kleur van de goederenwagens is in de bestekken “Bruin”. Nader onderzoek op (nog) 
niet gerestaureerd museaal HSM materieel waaronder een postrijtuig uit 1914, een bagagewagen uit 1914 en twee 
gesloten goederenwagens uit 1879 en 1890 heeft als resultaat opgeleverd dat de kleur bij al dit materieel gelijk was 
en een duidelijk “normale” kleur bruin is en geen variant van roodbruin enz. 
 
Goederenmaterieel: Bruin, donkerbruin, soms ook wel roodbruin of bruinrood genoemd bij HSM. 
   Antraciet grijs bij NS 
Dienstmaterieel: Lichtgrijs bij HSM, normaal “goederenwagen” antracietgrijs bij NS 
Binnenzijde:   Grijs 
Lantaarnijzers, handgrepen, treden, sluitingen en alle zichtbare delen van het onderstel worden zwart geschilderd.  
 

 

Opschriften op de bak tot 1906: 
Het lettertype op de bak en de letters HSM met nummer op het onderstel waren iets massiever dans het later 
gebruikte lettertype wat ook bij NS gebruikt zou worden. Deze letters waren tot 1897 geel waarbij de opschriften op 
de bak waren voorzien van een zwarte schaduw. Vanaf 1897 werd het geel oranje. De schaduw was daarbij 
vervallen. Diverse statiefoto’s van Werkspoor tonen al vanaf 1894 wagens zonder schaduwletters. Of dit enkel bij 
de statiefoto’s het geval was en dat de wagens voor aflevering nog aangepast werden, is niet bekend. Wel is op 
een HSM tekening uit 1897 bijgeschreven “schaduw vervalt” terwijl deze wel getekend staat. Op tekeningen van na 
1900 is de schaduw dan ook niet langer getekend. Het is aannemelijk dat de schaduwletters vervielen bij het 
overstappen naar de oranje kleur voor de opschriften. Al deze grote letters waren 135mm hoog. 
Diverse kleine opschriften op de bak waren meestal ook geel of later oranje, enkele zoals de tekst voor de 
plakbriefjes links op de wagen waren steeds wit. Afwijkingen kwamen voornamelijk bij het particuliere materieel 
voor. Hierbij werd in plaats van oranje ook wel rood of crème gebruikt, meestal in combinatie met zwarte 
schaduwrand.  
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Alle teksten op de stelbalken waren al vanaf het begin zonder schaduw uitgevoerd.  
Rond 1893 werd voortaan ter identificatie op alle wagens een telegrafische benamingen aangebracht. De benaming 
bestond uit losse letters die wat zeiden wat over het type wagen en inhoud / laadvermogen b.v. GZ (zandwagen) 
Men plaatste deze benaming geheel rechts op de wagenbak, iets van de onderzijde. 
Tegelijk verschijnt op alle wagens op een plank boven de telegrafische benaming het draagvermogen als 
“DRAAGV. 10T” enz. Kort daarop is dit gewijzigd en verviel de tekst “DRAAGV.”.   
 

Opschriften op de bak na 1906: 
Vanaf 1906 werden een nieuwe indeling en lettertype toegepast. Dit lettertype was nagenoeg gelijk aan wat later bij 
de NS als standaard aangehouden zou worden. De schaduw van de letters verviel hierbij, de kleur bleef oranje. Bij 
veel particuliere wagens en alle witte koelwagens werden de oranje opschriften op de bak in zwart uitgevoerd. 
 
De plaats van de opschriften werd ook gestandariseerd en gelijk aan wat later ook bij de NS toegepast zou worden. 
De nieuwe indeling was gebaseerd op het resultaat van overleg tussen de diverse maatschappijen over welke 
gegevens wel en niet op een wagen vermeld dienden worden, vooral vanwege onderling medegebruik van de 
wagens. Zie de tekening voor de indeling op de zandwagens. 
 
Vanaf ca 1912 werd het tonmerk op de wagen voortaan vergroot. Eerst was het passend voor één plank, nu werd 
het geheel ca anderhalve plank hoog. De letterhoogte van de kleine opschriften bleef 35mm maar de grote 
opschriften “HSM”, “HOLLAND” en wagennummer werden voortaan 100mm hoog, exact even hoog als later bij NS 
aangehouden zou worden. 
 
Alle opschriften op het onderstel beleven wit behalve HSM en het wagennummer dat oranje bleef. 
 
Opschriften bij NS: 
Bij NS werd na 1923 al het goederenmaterieel voortaan donkergrijs geschilderd en van geheel witte opschriften 
voorzien. Diverse wagens kregen eerst echter enkel een NS nummer waar voorheen het oude nummer stond met 
daarnaast in kleine letters nog een tijdlang het oude nummer. Gezien de levensduur van de verf uit die tijd zullen er 
nog vele bruine HSM wagens dienst hebben gedaan tot uiterlijk 1930. 
 
De opschriften bij NS waren nagenoeg gelijk aan de HSM waarbij voortaan “NEDERLAND”, “NS” en nieuw 
wagennummer onder elkaar werden gezet. De wagengegevens bleven op dezelfde plaats staan en ook aan de 
opschriften op de stelbalken wijzigde niet veel. 
 
Pas in de jaren vijftig wijzigde men weer e.e.a. aan opschriften. Voortaan werden meer tekens toegepast in het 
kader van internationaal verkeer. Deze tekens waren bij al het RIV materieel (toegelaten voor grensoverschrijdend 
verkeer) gelijk in binnen- en buitenland. Alleen de wagens in het dienstwagenpark kregen deze opschriften nog (zie 
aanzichten). 

Constructie van onze bouwsets 

 
Voor deze serie modellen is het principe van lipjes met 
sleufjes zoveel mogelijk toegepast in combinatie met delen 
met dunne vouwlijnen en lipjes aan elkaar zetten. Er is een 
flinke besparing aan losse onderdelen ten opzichte van 
een “standaard” geconstrueerd model ontstaan. Slechts 
zeer weinig onderdelen hoeven volledig ‘koud’ op elkaar te 
worden gezet, het merendeel hoeft slechts omgevouwen 
te worden of valt in pasnokjes en sleufjes. Hierdoor is het 
ook mogelijk de modellen voor een groot deel te lijmen.  
 
Van de lipjes en sleufjes zijn de lipjes soms iets breder 
dan het sleufje. Voorzichtig de etsbraam van het lipje 
afvijlen tot de breedte klopt. De sleufjes zelf zijn soms iets 
ondergeëtst voor een strakke passing. Om deze exact op 
maat te krijgen gebruikt u een oud scalpelmesje. Deze 
hebben (meestal) de juiste dikte (0.4mm) en zijn erg 
stevig. U steekt het mesje in het sleufje en u heeft deze 
daarmee al opgeruimd. 
 
Gaatjes zijn soms ook iets te klein voor een nauwkeurige 
passing. Deze ruimt u voorzichtig op met de 4 of 5 kantige 
ruimertjes. Probeer niet te snel op te ruimen aangezien er 
dan kans op uitbreken is. 

  
Lange vouwlijnen behoeven in tegenstelling tot onze 
eerdere modellen geen voorbewerking. Door de 
nieuwe constructie van de vouwlijnen zijn de diverse 
delen zeer eenvoudig met de hand om te zetten. 
 
Aangezien onze bouwsets meestal voor alle 
uitvoeringen uit hetzelfde etswerk bestaan, kan het 
gebeuren dat bepaalde onderdelen moeten worden 
verwijderd of los worden aangebracht. Ook zijn dus 
niet voor alle mogelijke leidingen en onderdelen 
gaatjes aangebracht. Afhankelijk van de plaats op 
het model is het voor u meestal eenvoudiger een 
gaatje te maken dan er een weg te werken. 
Controleer dus voor u onderdelen gaat bewerken of 
er extra gaatjes voor b.v. leidingen/handrail etc. 
nodig zijn. U kunt in vlakke plaat makkelijker een 
gaatje boren als het onderdeel nog niet gemonteerd 
is (zelf markeren op de tekening!). 
Doordat voor meerdere varianten het etswerk gelijk 
is blijven er onderdelen over, ook omdat diverse 
onderdelen reserve zijn bijgevoegd.
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Tips bij de bouw: 

 
Lezen en werken met de bouwbeschrijving: 
Deze bouwbeschrijving houd dezelfde volgorde aan als de 
nummers op de bijgesloten isometrische tekening. Houd 
zelf ook deze volgorde aan om te voorkomen dat bepaalde 
onderdelen in een later stadium niet of moeilijk 
gemonteerd kunnen worden. 
Kijk tussentijds goed of e.e.a. overeenkomt met de foto’s 
en kijk verder goed op de aanzicht tekeningen voor de 
juiste plaats van handgrepen enz. 

 

Ervaring / solderen: 
Deze kit is geschikt voor beginners die geen ervaring 
hebben met solderen. Oefen eerst op een aantal 
reststukjes van de etsfret (het “kader” van de geëtste 
onderdelen).  
Tevens adviseren we u eerst het boekje “Soldeerologie” te 
kopen bij GM&S te Haarlem. 
Neem bij de bouw de tijd en controleer aan de hand van 
foto’s en bouwbeschrijving steeds of u ook daadwerkelijk 
weet wat u aan het maken bent. Probeer (voor u) nieuwe 
methodes eerst op wat stukjes restant materiaal. 
En natuurlijk: lees eerst deze gehele bouwbeschrijving!! 
 

Etsbramen verwijderen: 
Indien u een onderdeel zodanig dient te plaatsen dat u de 
etsbraam naderhand niet meer eenvoudig kunt afvijlen is 
het beter dit voor de montage te doen. Van enkele delen 
echter zult u juist eenvoudiger achteraf de bramen kunnen 
afvijlen of hoeft u helemaal niets te verwijderen omdat 
deze uit zicht komen. Bekijk dit goed voordat u een 
onderdeel aanbrengt. 

 

Vijlen: 
Zorg bij het vijlen van geëtste onderdelen er altijd voor dat 
u voldoende steun onder het onderdeel heeft. Probeer 
altijd zo dicht mogelijk bij de te  bewerken zijde het 
onderdeel in te klemmen of met uw vingers vast te 
houden. Hierdoor voorkomt u verbuiging. Gebruik bij het 
vijlen geen grove houtvijltjes maar kleine naaldvijltjes 

(deze vijltjes zijn meestal max. 5mm breed). Bij het 
wegvijlen van soldeer eerst de vijlen langs een krijtje 
halen zodat de vijl niet verstopt raakt met tin. Als dit 
toch gebeurd dan schoonmaken met een messing 
borsteltje. 
 

Vouwen: 
Vouwlijnen komen bij haaks om te zetten delen 
STEEDS aan de binnenzijde. 
Bij het dubbelvouwen van onderdelen STEEDS aan 
de buitenzijde!! Let hier zeer goed op bij de bouw 
aangezien veel delen slechts 1x gevouwen kunnen 
worden! 
Bij het vouwen van onderdelen dient u zoveel 
mogelijk het zwakste (kleinste) deel naast de 
vouwlijn in te klemmen in de bankschroef. Hierdoor 
voorkomt u vervorming van deze delen. Natuurlijk is 
dit niet altijd mogelijk maar probeer dit zoveel 
mogelijk aan te houden. 
 

 

Overige: 
- Maak na elke soldeerbeurt het model goed 

schoon met lauw water om resten 
soldeervloeistof te neutraliseren. Hierdoor 
voorkomt u aantasting van o.a.de assen en 
wielbanden. 

- Probeer voor uzelf  nieuwe technieken (spuiten, 
solderen) eerst uit op wat stukjes restmateriaal 
van de etsfret of op een oud wagentje. 

- Noteer dingen die u bang bent te vergeten bij de 
stappen in de bouwbeschrijving met een 
merkstift. 

- Noteer opmerkingen of onduidelijkheden ook en 
laat het ons weten zodat we dit in de toekomst 
kunnen verbeteren. 

- Reserve onderdelen zijn los verkrijgbaar voor 
degene die een kit hebben gekocht. Noteer 
daarbij duidelijk om welk onderdeel het gaat, 
vooral bij etswerk! 

 

De bouwset; voorbereiding 

 

Inleiding 
Voordat u begint met bouwen eerst de gehele 
bouwbeschrijving doorlezen. Van een aantal onderdelen 
zult u nog niet begrijpen wat er bedoeld word maar tijdens 
de bouw zal dit duidelijk worden. Zorg er ook voor dat u 
goed weet welke uitvoering u wilt bouwen. Maak hiervan 
eventueel eerst een aantekening bij de desbetreffende 
onderdelen op de tekening en in de tekst. 

Gereedschappen: 
Zorg ervoor dat u over de volgende gereedschappen 

beschikt: 
� Een klein scherp kniptangetje 
� Een scherp Stanley mes om de onderdelen uit de 

fret te snijden. 
� Een harde en vlakke ondergrond; bij voorkeur 

MDF. 
� Een klein spits punttangetje, let op dat de bek zeer 

goed sluit. 
� Een setje GOEDE sleutelvijltjes. In ieder geval een 

rond, half rond, driehoekig en plat vijltje. 
� Een bankschroefje met vlakke en gladde bekken. 

Twee aluminium hoekprofielen kunnen ook 
worden ingeklemd als uw bankschroef geen 
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gladde bek heeft.. 
� Soldeerbout, minimaal 25 Watt (liever 40 of 60 Watt)  

met een schone spitse (long life) stift. Voor bepaalde 
onderdelen werkt een soldeer brandertje goed (zie 
soldeertechnieken) maar is niet noodzakelijk. 

� 4 of 5 kantige fijne ruimertjes om gaatjes op te ruimen 
maten 0,3 tot 3mm (o.a. verkrijgbaar bij GM&S te 
Haarlem) 

� Boortjes 0,3 en 0,5mm 
� Een glasvezelpen (radeerstift). Verkrijgbaar bij de 

betere boekhandel of GM&S met voldoende vullingen. 
� Goede verlichting boven uw werktafel. 

Soldeertechnieken: 
Voor het solderen kunt u diverse technieken toepassen. 
Voor een zeer uitvoerige beschrijving over solderen 
adviseren wij u het boekje “Soldeerologie” lezen, 
verkrijgbaar bij GM&S te Haarlem. Deze leveren ook 
diverse soldeermaterialen waaronder diverse 
gereedschappen. 
 
Allereerst willen wij u adviseren te werken met 
soldeerverf of soldeer pasta! Dit is het ideale 
soldeermiddel voor messing bouwsets. 
 
Soldeerverf is een mengsel van soldeervloeistof en 
gemalen tin. Soldeerpasta is een dikkere variant ervan 
welke u kunt verdunnen tot “verf’”.  
 
U brengt de soldeerverf met een kwastje aan op de juiste 
plaats en verhit het met een soldeerbout, vlam of WSA 
(weerstand soldeerapparaat). Even wachten tot de tin 
vloeit (gaat koken) en af laten koelen. U zult zien dat er 
slechts een zeer dun laagje soldeer achterblijft welke u 
gemakkelijk met de glasvezelpen verwijdert. 
Het materiaal laat nagenoeg geen resten af en het restant 
vloeimiddel laat zich in een sopje zeer eenvoudig 
verwijderen. Bij normaal soldeer heeft u kans op meer 
overtollig tin en dient u het object warmer te maken door 
het meestal hogere smeltpunt. 
De door ons geadviseerde (en leverbare) soldeerverf 
smelt al bij 188 graden. 
Zodra u dit materiaal heeft geprobeerd wilt u niet meer 
terug naar normaal tin! 
 
Let op: We krijgen soms klachten dat het materiaal niets 
doet wat in vrijwel alle gevallen te maken heeft met het 
bezinken van het tin. Daardoor wordt er alleen vloeimiddel 
aangebracht met bijna geen tin. Daarom regelmatig goed 
oproeren en vanuit een bierdopje of iets dergelijks werken 
waarop u wat soldeerverf aanbrengt. Dan kan het tin niet 
tot de bodem zakken.  
 
Hier volgt een korte beschrijving van de diverse mogelijke 
soldeertechnieken: 

Soldeerbout 
Een soldeerbout van minimaal 40 Watt is aan te raden. 
Zwaarder kan ook maar hiervoor zijn niet altijd fijne punten 
leverbaar. Vraag bij uw gereedschap handelaar naar zgn. 
“Longlife” stiften met een redelijk spitse punt. Deze punt 
dient een glad vlak te hebben van ongeveer  3mm zodat u 

aan wat groter contactvlak krijgt. 
Wij gebruiken zelf een 60 watt Weller soldeerbout met 
temperatuursgevoelige punt. Dit is een blauwe Weller 
bout, geen rode (er zijn 2 merken Weller) en kosten ca  
70,- . Er zijn bruikbare goedkopere bouten vanaf ca € 
20,- 
De soldeerbout gebruikt u om de ‘normale’ onderdelen 
aan elkaar te zetten. Gebruik een niet corrosief 
vloeimiddel (b.v. S 65, GEEN S 35!!) en soldeer 
zonder harskern. Ontvet de onderdelen eerst goed en 
zorg voor voldoende houvast aan het onderdeel. Te 
dicht bij de soldeerplaats vasthouden zult u vlug 
aflerenN. Gebruik eventueel een ‘derde hand’.  
 
Het nadeel van de soldeerbout is het verhitten van het 
geheel. Vaak kunnen onderdelen op andere plaatsen 
loslaten tijdens het solderen. Een goede oplossing is 
te vinden in het gebruik van natte watjes. Deze plaatst 
u om de omliggende onderdelen zodat deze niet los 
kunnen komen. U kunt hierdoor verbazend dicht op 
elkaar onderdelen solderen. 
Het verhitten van de onderdelen kan tot nog een 
probleem leiden, namelijk kromtrekken. Dit geld dan 
vooral bij het vastzetten van grotere onderdelen aan 
elkaar. Let hierop bij het solderen van de stelbalken 
van het onderstel. U zet deze daarom slechts op een 
paar plaatsen vast in plaats van het geheel over de 
volledige lengte te solderen. 
 
Het voordeel van een bout t.o.v. een brandertje is de 
temperatuursbeheersing bij kleine onderdelen. Vooral 
dunne draad (of een zijwand!) kan daarbij snel te heet 
worden en daardoor erg slap worden. Draad kunt u 
zelfs verbranden. Bij het solderen van de zijwanden 
dus bij voorkeur de bout gebruiken. Resten soldeer 
kunt u met een schrapertje weg krabben en de rest op 
poetsen met de glasvezelpen. 
Probeer altijd zoveel mogelijk onderdelen vanuit 
plaatsen die niet in het zicht komen vast te zetten 
(binnenzijde). Hiermee is rekening gehouden in het 
ontwerp van dit model. 

Soldeerbrandertje 
Dit apparaat werkt zeer snel en eenvoudig. Er zijn 
verschillende kwaliteiten leverbaar. Let op! De 
goedkoopste pen brandertjes van zo’n € 10,- op de 
markt zijn soms erg onbetrouwbaar en haast nooit 
geheel gasdicht. Probeer deze dus alvorens u deze 
koopt want bij lekken kunnen er gevaarlijke situaties 
ontstaan. Mocht u zo’n eenvoudig apparaat gebruiken, 
zorg dan voor een goede houder en een waxine lichtje 
voor het aansteken van de brander. 
 
Mocht u verdere plannen op soldeergebied hebben 
dan loont de aanschaf van een staand regelbaar 
brandertje zich zeker. Deze kosten ongeveer € 50,- 
maar als u er een heeft wilt u niet meer zonder (totdat 
u overstapt op een weerstand soldeer apparaatN). 
 
Ook de brander heeft zijn voor- en nadelen. Het 
voordeel is snelheid. U kunt vooral in combinatie met 
de genoemde soldeerverf erg snel werken.  
Ook hierbij kunt u met watjes voorkomen dat 
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omliggende onderdelen los laten. 
Voor het vastzetten van de bovengenoemde stelbalken 
kunt u dus ook de brander gebruiken. Soldeerverf aan de 
achterzijde op een paar plaatsen en snel verhitten met een 
spitse vlam en de delen zitten vast zonder spanning of 
kromtrekken. 
 
Zoals vermeld is de hoge temperatuur ook vaak het nadeel 
van een brandertje. De messing plaat zelf lijdt er meestal 
niet veel onder maar dunne draad wel. Ook in de buurt van 
kunststof onderdelen kunt u de brander beter niet 
gebruiken! 
In alle overige gevallen werkt de brander na enige 
oefening vaak sneller en effectiever dan de soldeerbout. 

Weerstandsolderen (WSA) 
Deze techniek heeft als vereiste een (prijzig) weerstand 
soldeer apparaat (€ 200,- tot € 300,-).  Het is echter met 
wat handigheid mogelijk zelf een WSA apparaat te 
bouwen, hierover zijn diverse artikelen te vinden, o.a. in 
het boek “Handboek Modelspoor techniek” van G. 
Tombroek. 
 
Bij een weerstand soldeer apparaat wordt er stroom door 
de te solderen onderdelen gevoerd welke voor een zeer 
snelle verhitting zorgt. Er is geen opwarmtijd en met 
soldeerverf werkt het ideaal snel en schoon. 
Al de modelbouwers die wij spreken met een WSA zweren 
er sindsdien bij. Wij raden iedereen dan ook ten zeerste 
aan een dergelijk apparaat aan te schaffen als u meer met 
messing bouwsets wilt gaan werken! 
Een uitgebreide gebruiksaanwijzing wordt bij deze 
apparaten geleverd (Leverbaar via GM&S) 

Lijmen 
Nieuw in ons programma vanaf 2005 is de mogelijkheid de 
modellen te lijmen. We raden u aan de meeste kwetsbare 

of zwaarst belaste delen te solderen maar in principe 
is het gehele model te lijmen. 
Gebruik hierbij dikke secondelijm gel of twee 
componenten lijm voor metaal zoals Bison Combi. 
Deze laatste heeft als nadeel een vrij lange droogtijd 
dus snel doorwerken gaat wat moeilijk. 
 
Breng wat (verse) lijm aan op een plastic plaatje en 
gebruik een cocktail prikker om van daaraf de lijm op 
het onderdeel aan te brengen. Werk NOOIT direct met 
de tube tegen het model. Er komt vrijwel altijd een 
verkeerd gedoseerde hoeveelheid lijm uitN 
Bij handgrepen of lipjes voor de grendelstang op de 
kopwand brengt u aan de binnenzijde eerst een dun 
laagje lijm aan over het gaatje en steekt u het pennetje 
of de handgreep van buitenaf erin. Even stilhouden tot 
de secondelijm verhard en dan nog een paar minuten 
laten drogen. Achteraf nogmaals met een 
cocktailprikker aan de binnenzijde tegen het pennetje 
wat extra twee componentenlijm aanbrengen als 
“vulling” zodat bij het vastpakken van de handgrepen 
deze niet los komen. Dit geld ook voor hoeken van de 
wagenbak, stelbalken enz. aan de binnenzijde. 
Vooral dubbel te vouwen onderdelen zijn zeer goed te 
verlijmen. Let op dat u niet te dicht bij een gelijmde 
verbinding achteraf wilt solderen. De damp van 
verbrandende secondelijm is erg irriterend voor uw 
ogen! 
Let ook op dat bij het verkeerd vastlijmen het vrij lastig 
is deze delen weer los te krijgen! Bij solderen gaat dit 
eenvoudiger. Verhitten met een brandertje kan een 
secondelijm verbinding los krijgen maar de resten zult 
u voorzichtig moeten wegschuren of krabben met een 
mesje. 
Indien u voorzichtig te werk gaat en zeker niet teveel 
lijm ineens gebruikt zijn deze modellen prima te lijmen. 
 

 

Bouwbeschrijving bouwsets art. m-131 t.m. m-134 
 

De bouwbeschrijving behandeld de bouw van deze 
wagens stapsgewijs. We gaan er vanuit dat u de 
algemene bouwbeschrijving heeft gelezen? Daarin vind u 
enkele tips over de constructiewijze, plaats van de 
vouwlijnen enz. Aangezien zeer veel delen aan elkaar vast 
zitten en vaak slechts 1x gevouwen kunnen worden is het 
van goot belang dat u tevoren weet wat u doet! 
 
Ter verduidelijking: 

- Dubbel te vouwen delen: vouwlijnen aan de 
buitenzijde!! 

- Haaks om te zetten delen: vouwlijnen aan de 

binnenzijde van de vouw!! 

.  

1. De wagenbak 
Haal de wagenbak uit de etsplaat en verwijder de losse 
onderdelen die eraan vast zitten. 

Het onderstel bestaat uit een basisplaat met hieraan 
de zijwanden en balansijzers.  
De sleufjes waarin de kopwanden komen op de 
hoeken van de zijwanden blijken soms wat te krap te 
zijn, er zit soms wat afwijking in de ets toleranties. 
Neem er de kopwand los bij en pas deze even 
voorzichtig over elkaar. Een beetje klemmen is niet 
erg maar forceren moet niet nodig zijn.  
We raden u aan tevoren de sleufjes iets op te ruimen 
door er met wat fijn schuurpapier in te gaan. Probeer 
te voorkomen dat e.e.a. verbuigt. Mocht dat toch 
gebeuren (met name de lipjes zijn wat gevoelig 
hiervoor) dan is dat weer eenvoudig te richten met 
een platte tang. 
Op foto ziet u een stukje dubbel gevouwen 
schuurpapier (korrel 400) om door de sleuf te halen. 
Zo kunt u beide zijdes tegelijk schuren. Houd de 
vouw aan de buitenkant, niet in de sleuf. Dit om te 
voorkomen dat deze gaat klemmen. 
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Houd het model (nog niet gevouwen!) dicht bij een 
tafelrand ter ondersteuning tijdens het schuren. 
Zeer voorzichtig een sleufje breder maken met een 
slijpschijfje is alleen mogelijk met een kleine, zeer dunne 
slijpschijf van bv Proxxon. De schijf mag niet dikker zijn 
dan 0,5mm. Werk dan wel met een veiligheidsbril en houd 
de onderdelen goed vast, bij klemmen zullen ze 
wegvliegen en de schijf zelf heeft snel de neiging te gaan 
klemmen! Doe dit dus alleen als u al wat meer ervaring 
heeft! 

2. U profiel op zijwanden 
In de half weggeëtste sleufjes van de zijwand soldeert u 
stukjes messing U profiel. De profieltjes eerst een klein 
beetje langer afknippen en met de onderzijde gelijk 
houden met de onderzijde van de stelbalk (of het half 
geëtste sleufje).  
Breng wat soldeerverf aan op de achterzijde van het 
profieltje, plaats ze in het sleufje, houd ze onderaan op 
maat van het sleufje en zet ze vast. Dit kan door de wand 
van achter het profiel met een bout met minimaal 
soldeertin eraan te verhitten. Verhit e.e.a. lang genoeg tot 
de soldeerverf volledig is gesmolten.  
Bij deze profielen werkt het gebruik van een brandertje 
ook zeer goed, schoon en snel. 
Na het vastzetten de profielen vlak afvijlen aan de 
bovenzijde.  
Alleen bij kolenwagens: 

In het midden komt het half geëtste deurframe. Haal dit 
voorzichtig los uit de etsplaat, het kan snel verbuigen! 
Het plaatje aan de achterzijde van soldeerverf voorzien en 
daarna vastzetten, bij voorkeur met een brandertje. Lijmen 
is ook een mogelijkheid. 
Leg deze met de twee aansluitende U profieltjes op de 
wand en zet eerst de deur vast, pas daarna de twee U 
profielen. Bij andersom werken kan het anders zo zijn dat 
het etsdeel er net niet tussen past! 
 

3. Reliëfstripjes zijwand 
(Alleen bij zandwagens:) 
Aan de bovenzijde van de wand bevinden zich 
eveneens dunne stripjes met klinknageltjes. Deze 
stripjes zet u naar de voorkant om, zo strak mogelijk 
tegen de wand. Ook hier tevoren soldeerverf 
aanbrengen achter de strip of deze lijmen met zeer 
weinig secondelijm. 
Het voordeel van solderen is dat u de strips nu nog 
wat kunt richten zodat ze exact verticaal staan 
voordat u ze vastzet. Voor dergelijk soldeerwerk is 
een brandertje ook gemakkelijk.  
Leg wat natte watjes op de eerder gesoldeerde U 
profielen zodat deze niet los komen. 

4. Sluitseinijzers 
De wagens zijn van sluitseinijzers voorzien op de 
buitenhoeken (zandwagens) of op ca 1/3 lengte 
vanaf de kop bovenop de zijwand (kolenwagens). Let 
erop dat u deze niet afknipt. Voor de kolenwagens 
zijn twee reserve losse sluitseinijzers ingesloten, 
mocht een deel op de zijwand beschadigd raken dan 
kunt u deze tegen de binnenzijde van de zijwand 
aanbrengen. 

5. Omzetten wagenbak 
De balansijzers vouwt u naar onderen, vouwlijn 
natuurlijk aan de binnenzijde. De wanden vouwt u 
vervolgens haaks naar boven.  
Op de kopzijdes zitten twee stripjes waartussen het 
kortkoppel mechaniek komt. Deze lipjes ook haaks 
naar benden omzetten. 
Alleen bij kolenwagens: 
Onderaan de wand zitten stripjes waarop u in het 
weggeëtste deel de U profieltjes heeft gesoldeerd. 
Het deel dat onder het profieltje uit steekt wordt 
straks haaks omgezet maar is iets te lang. Knip deze 
na het omzetten van de wand af op 1,6mm vanaf het 
U profieltje, anders past het straks niet op de stelbalk 
(ca 1mm inkorten). Het lipje in het midden onder de 
deur niet inkorten. 

6. De kopwanden 
Alleen voor HSM versie: Zie eerst even de 
sluitseinen bij het onderdeel "remhuis" verderop. De 
lage kopwanden hadden bij de HSM versie een 
sluitseinijzer midden op de kopwand waarvoor aan 
de binnenzijde een gaatje is ingeëtst. Boor dat gaatje 
met een 0,5mm boortje door. Breng dan het sluitsein 
ijzertje aan dat u maakt van 1 van de reserve 
deeltjes van de schroefkoppelingen. Knip hiervan de 
oogjes af, buig het haaks om zodat het verticale deel 
ca 1,5mm hoog is en steek het van buitenaf in het 
gaatje. Het verticale stukje moet een beetje vrij 
blijven van de kopwand zelf. Het pennetje van 
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binnenuit vastzetten en vervolgens e.e.a. aan de 
binnenzijde vlak vijlen. 
 
Voor NS en HSM versie: 
Neem de kopwanden en soldeer in de verticale verdiepte 
sleufjes 4 korte stukjes messing U profiel. Ze mogen niet 
verder naar onder doorsteken als tot waar de ingeetste 
sleufjes gaan. Anders zullen de grendelstang oogjes (zie 
punt 4) niet passen. 
De rangeerhandgrepen onder de buffers zet u onder 45 
graden schuin naar voren met een platbek tangetje. 

7. Grendelstang oogjes 
In de kopwand zijn 4 verticale sleufjes gemaakt. Daarin 
komen kleine oogjes waardoor u de grendelstang steekt. 
Steek de buitenste twee lipjes in de sleufjes, zodanig dat 
ze net over de U profielen vallen. Aan de achterzijde 
brengt u een klein beetje soldeerverf aan en zet u de lipjes 
vast. Steek dan de twee middelse oogjes in de gaatjes en 
steek een draadje door alle 4 oogjes dat aan de kant waar 
het grendel aan de zijwand zit, ongeveer 2cm uitsteekt. Dit 
eind buigt u na het vastzetten van de oogjes haaks naar 
boven en ter hoogte van de grendel weer haaks naar 
buiten om zo als imitatie grendelstang te werken. 
Als de draad door de oogjes loopt zet u pas de middelste 
twee oogjes vast. Zo zijn ze samen mooi uitgelijnd. De 
definitieve grendelstang maakt u van een stukje 0,5mm 
draad dat u 2x haaks omzet zoals op tekening is 
afgebeeld. We raden echter aan deze pas aan te brengen 
als de ruwbouw van de bak verder gereed is zodat de 
stang niet verbuigt. 

8. Aanbrengen kopwanden 
Steek nu de kopwand in de wagenbak door de sleufjes. 
Als u dit later zou doen past de kopwand niet omdat de 
lipjes uitsteken. 
De sleufjes waarin de kopwanden komen kunnen wat 
klemmen. Voorzichtig iets opruimen door er met wat fijn 
schuurpapier te gaan kan dit oplossen. Een strakke 
passing is nodig maar u moet niets gaan forceren! 
De bovenzijde van de kopwand komt even hoog als de 
bovenzijde van de zijwanden. Aan de onderzijde kunt u de 
kopwand met wat soldeerverf vastzetten tegen de bodem. 
Gebruik niet teveel soldeer. 

9. De stelbalken 
Er zijn twee stelbalken, deze bestaan ieder uit twee aan 
elkaar verbonden delen. Vouw deze delen dubbel met de 
vouwlijn aan de buitenzijde. Vooraf wat soldeerverf aan de 
binnenzijde aanbrengen en de delen tegen elkaar 
drukken. Daarna verhitten tot de verf smelt en eventueel 
wat narichten zodat ze mooi recht zijn. Let op dat voordat 
u e.e.a. verhit de beide helften GOED op elkaar liggen en 
niet verspringen! Daarna de bovenzijde vlak vijlen zodat 
de stelbalk mooi strak tegen de bodem aansluit. 
 

De complete stelbalk met veerpakketten brengt u 
vlak tegen de balansijzers aan. Aan de  binnenkant 
van de onderzijde zet u de stelbalk vast aan de 
bodem. Niet over de hele lengte vastzetten, alleen 
"hechten" met twee soldeerplekken is voldoende. 
Daarna kunt u de balansijzers ook tegen de stelbalk 
vastzetten. Als laatste kunt u aan de onderzijde in de 
hoek van de stelbalken tegen de bufferbalk e.e.a. 
aan elkaar solderen. 

10. Lipjes aan onderstel 
Onderaan de zijwand zitten doorstekende lipjes met 
een vouwlijntje op ca 2,5mm vanaf de onderkant van 
de zijwand. Vouw het lipje haaks om zodat ze op de 
stelbalk rusten. Daar zet u ze tegen vast met wat 
soldeerverf. Probeer ze goed recht te houden. 
Bij de kolenwagens is midden onder de deur ook een 
lipje aanwezig dat u ook naar de stelbalk buigt. Dit 
behoort een diagonaal steuntje te worden. Het stukje 
dat over de stelbalk doorsteekt kunt u na het 
vastzetten afknippen (ca 1mm). 

11. Opstaptrede  

alleen bij remhuisjes: 
Aan de bordeszijde van het remhuis komt een wat 
bredere treeplank. De pennetjes aan deze treeplank 
vallen in de twee gaatjes in de wagenbak. Zet de 
trede nu vast voordat u de bodemplaat aanbrengt. 
Aan de andere zijde van het remhuis komt een kleine 
losse opstaptrede. Deze zet u vast in het gaatje in de 
bufferbalk, net naast de buffers. Zie ook de 
detailfoto's. 

12. Bodemplaat 
Deze kan nu in de bak worden gesoldeerd. Aan de 
onderzijde hecht u de bodemplaat op ca 4 punten 
vast aan de rest van de bak. Probeer deze vooral 
niet geheel vast te zetten over het hele oppervlak. U 
model zal te heet worden en loopt zeer veel kans op 
vervormingen. E.e.a. heeft geen enkele kracht op te 
nemen en hoeft dus slechts gehecht te worden. 

13. Remhuisje 
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Voor de HSM versie als eerste de gaatjes doorboren voor 
de sluitseinijzers. Dit zijn in werkelijkheid houders voor een 
seinbord, de zgn sluitseinen. De NS versie had geen 
sluitseinijzers op het remhuis, alleen de twee 
sluitseinijzers op de hoeken van de lage kopwand waren 
hierbij aanwezig. 
Bij de HSM versie zit midden op het remhuis een derde 
sluitseinijzer voor een sluitseinlamp. Dit maken zoals 
beschreven bij de lage kopwanden van een reserve stukje 
schroefkoppeling (zie ook tekening hierboven). 

 
Voor de kap over de remspindel dient u in de kopwand 
een half rond gebogen plaatje te solderen. Dit plaatje met 
lijntjes zit tussen de stelbalken op de etsplaat en is helaas 
net wat te hoog voor een goede passing. Er  dient daarom 
0,3mm van de lange zijde te worden gevijld. Daarna het 
plaatje rond buigen over b.v. een balpen en passen of 
e.e.a. goed aansluit zoals hierboven is afgebeeld. 
 

 
 
Vouw het remhuis en soldeer het einde aan elkaar, 
eventueel pas als het dak erop zit. Let op dat bij het 
solderen de gaatjes en planknaden niet dichtlopen. 
Het dak vooraf eerst een beetje rond zetten (aan de 
achterzijde zijn groefjes in het dak zijn geëtst). Het deel 
zonder groefjes blijft vlak en eindigt aan de lage zijde van 
het remhuisje. (rechtser einde dak op bovenstaande foto). 
 
Het remhuisje had ook een tweetal leuningen, beide als 
etsdelen bijgesloten. Aan het einde is een dun vouwlijntje 

geetst. Na het omzetten van het einde kunt u deze in 
het gaatje van het remhuis of bufferbalk steken. De 
foto's achterin laten de plaats goed zien. 
 
Nadat u de bodem heeft aangebracht kunt u het 
remhuis aanbrengen. Houd het op de juiste plaats en 
zet aan de binnenzijde de bufferbalk met een puntje 
soldeer aan de bodem vast. Als vervolgens alles 
precies naar wens staat kunt u e.e.a. verder solderen 
(hoek van de zijwand, onderzijde bufferbalk tegen 
stelbalk en bodem). 
Als laatste wordt het stukje zijwand omgezet dat naar 
het remhuis is gericht. 

14. remwerk 

Plaats eerst het "driehoekje" (1 op foto hierboven) en 
daarna het onderdeel met de remblokken (2 op foto). 
Vouw daarbij eerst de remblokken dubbel, het reliëf 
komt aan de buitenzijde. Vervolgens de stang die 
naar het remhuisje loopt aanbrengen. Let op, deze 
blokkeert een eventuele NEM schacht, u kunt deze 
daarom eventueel ook weglaten. Zie voor 
duidelijkheid de grotere detailfoto's achterin. 

15. Aspotten 
De messing aspotten brengt u van buitenaf aan. Ook 
deze met een beetje soldeerverf vastzetten maar we 
raden aan er een heel klein beetje normaal tin bij te 
gebruiken zodat e.e.a. zeker goed vast zit. 

16. NEM Kortkoppelschacht. 
U kunt het model uitrusten met een NEM 
kortkoppelschacht of een beweegbare 
schroefkoppeling. Bij deze laatste dient u uw 
modellen voorzichtig met een pincet te koppelen. Dit 
is mogelijk omdat het model is voorzien van verende 
buffers. Vooral bij vaste treinstammen kan dit een 
fraai resultaat opleveren door het wegvallen van de 
helaas nogal grof uitgevallen modelspoor 
koppelingen. 
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Indien u Kadee koppelingen gebruikt hoeft u de NEM 
schacht niet beweegbaar te monteren. De speling op deze 
beweging zal bij dit type koppeling zelfs nadelig werken. 
Deze koppelingen naar model van Amerikaanse 
klauwkoppelingen zijn natuurlijk niet naar Nederlands 
model maar zijn relatief klein en vallen veel minder op dan 
de gangbare kortkoppelingen van de grootserie 
fabrikanten die natuurlijk evenmin naar Europees 
grootbedrijf voorbeeld zijn. 
De beweegbare NEM kortkoppelschacht kan gebruikt 
worden voor het insteken van een standaard koppeling 
naar keuze. Let bij het insteken erop dat u niets forceert 
en de schacht verbuigt. Sommige merken hebben zeer 
stugge en stevig klemmende koppelingen. Beter is het dan 
iets van de kunststof koppeling te vijlen of snijden zodat 
deze soepeler past. 
 
De NEM kortkoppelschacht bestaat uit twee delen: de 
koppelschacht zelf en de dekplaat. De schacht vouwt u op 
met de vouwlijnen aan de binnenzijde. De hoeken hiervan 
zeker vertinnen voor meer sterkte.   
Tussen de schachten komt een veertje aan 1 koppeling. 
Hiervan dient u eerst 1 eind open te buigen zodat deze 
aan het oogje van de NEM schacht gehaakt kan worden. 
Aan het andere oogje komt een stukje draad tot het einde 
van de veer. Het draadje haaks omzetten en de veer er 
omheen haken zodat de twee NEM schachten elkaar 
aantrekken. Het hoeft maar weinig spanning te hebben, 
als het te strak staat kunt u een langer draadje monteren 
of de veer wat uitrekken. 
Het monteren van kant en klare kunststof kortkoppel 
mechanieken van Symoba is ook mogelijk, de veer vervalt 
daarbij. 

17. Grendelstang 
Zie tekening, buig deze als daarop aangegeven en zet 
deze nu vast. 

18. Schroefkoppelingen 
De schroefkoppeling kan verend worden gemonteerd of 
vast. De koppelingshaak zet u dan vast aan het onderstel 
of u brengt achter de bufferbalk een klein veertje aan met 
een stukje draad dwars erdoor aan de achterkant om deze 
in te klemmen. Deze veertjes worden niet bijgeleverd. U 
heeft tevens de keus om een veiligheidskoppeling (tot ca 
1960 gebruikt) of een enkelvoudige koppeling te plaatsen 
(eenvoudiger, vooral bij functioneel gebruik). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hiervoor afgebeeld een enkelvoudige 
schroefkoppeling. Bovenaan de haak die u in de 
bufferbalk steekt, daaronder de delen die hieraan 
komen. Het pennetje van het eerste deel steekt u 
door het oogje in de koppelingshaak. Het derde deel 
met spindel klemt hierin, afgesloten door de beugel 
aan het eind.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hierboven afgebeeld de veiligheids 
schroefkoppeling. Deze kent een tweede haak met 
beugel. Het tweede deel aan de koppeling is niet 
gelijk als hiernaast. Het pennetje om het geheel aan 
de koppelhaak op te hangen zit aan de buitenste 
koppelingshaak. De onderste beugel aan de tweede 
koppelhaak zet u vast met en dun draadje. 

19. Luchtslangen 
Oorspronkelijk hadden deze wagens geen 
luchtleiding. Deze werd pas vanaf 1934 aangebracht 
onder de bufferbalk. U dient de luchtslang dan ook 
onder tegen de bufferbalk aan te brengen. 
Let op: als u de luchtslangen aanbrengt zal uw NEM 
schacht niet meer vrij kunnen bewegen. Oplossing 
kan zijn de luchtslang wat te verzetten naar de 
zijkant, deze omgekeerd monteren of geheel weg te 
laten.  

20. Buffers 
De messing bufferhulzen passen exact in de gaatjes 
in de bufferbalk. U kunt ze lijmen of solderen.  
Bij solderen er goed op letten dat het kleine gaatje 
door de buffer heen niet vol soldeer loopt. U kan ze 
dan niet langer verend maken want opboren lukt 
vrijwel niet. 
Voor het mooi recht vastzetten kunt u een cocktail 
prikker voorin de bufferhuls steken waarmee u 
makkelijk de bufferhuls goed recht kan houden 
voordat u deze vastzet. Vastzetten gaat snel met een 
soldeerbrander. Ook hier eventueel natte watjes op 
overige onderdelen leggen zodat die niet los komen. 
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21. Plakborden 
Op de zijkant komen eventueel de plakborden waarop de 
briefjes met plaats van bestemming voor de wagon 
werden geplakt. Zie de aanzichten. 

Afwerking  van uw model 
 

Afwerking: 
Het solderen van uw kit is nu klaar. 
Breng eventueel wat ballast in de vorm van bladlood 
aan de binnenzijde aan en controleer of uw model 
naar tevredenheid rijdt en koppelt.  

Schilderen of spuiten: 
Als laatste kunt u uw model van een verflaag 
voorzien. We adviseren u dringend een airbrush te 
gebruiken. Het is mogelijk de wagens met een 
spuitbus te spuiten maar de exacte NS en HSM kleur 
zijn  voorzover bekend nergens leverbaar omdat de 
NS kleur een gemengde RAL kleur is en voor de 
HSM geen RAL nummer bestond. Indien u voorkeur 
heeft voor een spuitbus adviseren wij u een 
modelbouw spuitbus te gebruiken, deze geven niet 
zo veel verf bij het spuiten.  
Dit model is ook geschikt om met de hand te 
schilderen echter niet met de bij ons leverbare lak! 
Gebruik daarvoor bij voorkeur acryl verf van Valejo, 
ModelMaster of Tamiya. Super Enamel van Humbrol 
werkt vaak ook goed mits de verf niet te oud is en 
goed geroerd wordt. Breng daarna een aantal dunne 
lagen extra zijdeglans vernis aan. Schilder steeds 
per “vak” zodat u geen streepvorming krijgt. 
 
Voor het spuiten van onze modellen is een zeer 
eenvoudige airbrushset met een spuitbus drijfgas al 
voldoende. Deze zijn vaak al verkrijgbaar vanaf € 
30,-. Regel de airbrush zodanig af dat deze een 
gelijkmatige hoeveelheid verf geeft. Heeft u geen 
ervaring met een airbrush dan adviseren wij u dit 
eerst te oefenen op een goedkoop ander model uit 
uw rommelbak (eerst zeer goed ontvetten). Mocht 
het spuiten desondanks mislukken dan kan de 
gehele verflaag snel verwijderd worden door het 
model (zonder wielen!) in een bad thinner te leggen 
en weer opnieuw schoon te maken etc. 

Voorbereiding voor het spuiten: 
Haal voor het spuiten en schoonmaken eerst het 
model zover mogelijk uit elkaar. Leg de wielen apart 
weg.  
 
Ontvet het model met b.v. VIM of Cif schuurmiddel 
en een oude tandenborstel onder warm water. 
Schuur niet te hard, enkel de soldeerresten en vetten 
dienen verwijderd te worden. Teveel kracht zetten 

kan tot beschadiging van o.a. de stelbalken leiden. 
Spoel deze daarna ZEER GOED af met ook hierbij 
borstelen met de tandenborstel zodat er geen korrels 
schuurmiddel meer op aanwezig zijn.  
 
Plaats het model nu in een pannetje warm water met 
afwasmiddel en ca 30% azijn. Dit neutraliseert 
eventueel nog aanwezig zuur van de soldeer en lost 
de meeste soldeerresten goed op. Als u (delen van 
zoals aspotten) gelijmd heeft met secondelijm dan 
moet u opletten dat u geen kokend water gebruikt! 
Secondelijm komt in kokend water los! Plaats het 
model daarom enkel in wat afgekoeld water met 
azijn, maximaal 80 graden heet. 
Laat het model een half uurtje liggen en daarna goed 
drogen. Spuit een dunne laag (metaal)primer. Deze 
is eventueel ook als spuitbus leverbaar van Tamiya. 
Een (betere) andere zeer goede grondlaag krijgt u 
met een dunne laag spuitplamuur van Alabastine 
(aanrader!). Ondanks de naam plamuur is de 
laagdikte zeer minimaal en de hechting zeer goed, 
zowel voor messing als kunststof. Ook reageert deze 
nagenoeg nooit met andere verven wat bij veel 
primer wel het geval is (altijd eerst even testen!) 
 
De grondlaag dient u in ongeveer twee zeer dunne 
lagen aan te brengen. Na goed drogen kunt u het 
model in de definitieve kleur spuiten. Ook dit in 
meerdere dunne lagen doen! 
Een alternatieve manier van ontvetten is het model in 
de vaatwasmachine plaatsen. Het iets bijtende afwas 
middel zorgt voor een mooi schoon model (ook hier: 
niet doen als u gelijmd heeft!). Ook dan het model 
laten drogen en daarna voorzien van primer. 

Spuiten met de airbrush: 
Na het drogen van de primer brengt u de eerste 
dunne laag verf aan. Begin bij het spuiten altijd 
NAAST het model waarna u in één keer gelijkmatig 
over het model gaat, wederom tot naast het model. 
Hierdoor voorkomt u spetters. 
Begin steeds aan dezelfde zijde en ga in banen over 
uw model. Laat uw model na de eerste dunne 
spuitgang redelijk drogen voordat u een tweede laag 
aanbrengt. Indien u weinig ervaring heeft met spuiten 
is het beter om in meerdere dunne lagen het model 
te spuiten als in één dikkere laag. 
Als eerste spuit of schildert u het model geheel zwart 
met een klein drupje wit. Geheel zwart laat het model 
wat ‘dood” slaan, iets grijs komt een stuk beter over. 
Plak het onderstel dan af en spuit de bak bruin of 
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donkergrijs. Gezien het kleine oppervlak kan dit ook 
prima met de hand. 
Oefen eventueel eerst wat schilderwerk op een oud 
wagentje! 
Mocht e.e.a. mislukken dan is het voordeel van een 
messing (of resin) model direct duidelijk. U kunt het 
zonder gevaar in een bakje thinner of remolie leggen 
(ventileren / buiten wegleggen) waarna binnen 
enkele uren alle verf los zal laten. Daarna met een 
oude tandenborstel de losse verfresten wegborstelen 
en weer opnieuw het model ontvetten enz. 

Opschriften: 
Opschriften zijn los bijgeleverd als waterslide 
transfers. Knip deze zo dicht mogelijk bij de 
gewenste tekst uit en leg ze in een bakje water. Niet 
twee delen tegelijk in het water leggen, u heeft dan 
kans dat ze aan elkaar gaan kleven. De transfers 
komen meestal niet geheel los van het dragervel. 
Hierdoor is het eenvoudiger ze aan te brengen. 
Maak eerst de plaats waar de transfer komt op het 
model wat nat met wat Microset, geen water. Water 
blijkt als nadeel te hebben dat dit niet altijd geheel 
transparant opdroogt doordat soms wat vocht 
ingesloten raakt. Dit geeft dan doffe plekken achter 
de transfer. Het gebruik van een hoogglans lak 
maakt het makkelijker de opschriften goed, zonder 
matte plekken, aan te brengen. Een zijdeglans of 
matte vernis is daarna wel nodig voor een 
realistische afwerking. 
 
Schuif de transfer iets van het drager vel door deze 
tussen uw vingers te klemmen. Houdt het 
afgeschoven deel op de juiste plaats op het model 
en trek zeer voorzichtig het dragervel onder de rest 
van de transfer uit. U kunt de transfer nu met een 
ZACHT nat kwastje eenvoudig nog verschuiven en 
grotere luchtbellen er uit wrijven (met de kwast!). Als 
u tevreden bent over de plaats laat u de transfer 
drogen. Voorzichtig deppen met tissue kan ook maar 
let zeer goed op dat e.e.a. niet verschuift! Na droging 
brengt u transfer weekmaker aan (b.v. Microsol van 
Micro engineering, verkrijgbaar bij MK studio’s). Dit 
maakt de transfer week zodat deze perfect over b.v. 
klinknagels valt. Breng na zo’n 15 minuten nogmaals 
de vloeistof aan en laat het goed drogen. Deppen 
raden wij niet aan omdat de transfer ook wat kleverig 
wordt en aan het depdoekje / tissue kan hechten. Als 
u luchtbelletjes ziet kunt u ter plaatse met een naald 
een klein gaatje prikken. Indien de transfer na 
droging niet naar tevredenheid over het reliëf zit kunt 
u deze weer met weekmaker behandelen. Indien de 
transfer na behandeling met Microsol scheef zit kunt 
u helaas niets anders doen dan deze te verwijderen. 
Ook hiervoor Microsol aanbrengen en de transfer 
wegpoetsen met een wattenstaafje. Bij alle transfers 
zit één reserve exemplaar. 

Afwerken buffers: 
Als laatste brengt u de bufferstelen met veertjes aan. 
Steekt de buffersteel met daarop een bufferveertje in 
de bufferhuls. Zet het deel dat doorsteekt aan de 
achterzijde dan haaks om als vergrendeling. De 
bufferschijf aan de voorkant houd u daarbij ca 1.5mm 
vrij van de buffer zelf. Het omzette eindje voorkomt 
dat de steel er weer uit kan komen. 
Let op: Als u naar de kopzijde van uw model kijkt 
komt de bufferschijf die wat bol staat links en de 
geheel vlakke schijf rechts. 

Vernissen 
Als de transfers naar tevredenheid zitten brengt u 
nog een zijdeglans vernislaag aan om de transfers te 
beschermen en te zorgen voor een gelijkmatige 
afwerking van uw model. Ook hierbij liever 3 dunne 
lagen i.p.v. 1 dikke aanbrengen! 
Gebruik zeker geen hoogglans vernis maar liever 
zijdeglans. Mat is ook niet altijd aan te raden, dit 
maakt uw model wat “stoffig” en oud. Het materieel 
werd indertijd heel behoorlijk onderhouden en het 
meeste stof regent er in Nederland vrij snel vanaf. 
Materieel uit de periode tot 1923 dient er blijkens 
foto’s zelfs steeds “als nieuw” uit te zien in een 
mooie zijdeglans laklaag. De dienstwagens waren 
wat minder goed onderhouden, deze kunnen wel 
flink verweerd raken. 
 
Een zeer goede zijdeglans (satin) vernis is leverbaar 
in spuitbus van Humbrol en van Citadel Colours 
(verkrijgbaar bij “games” winkels en diverse 
modelbouwzaken). Normale zijdeglansvernis van 
o.a. Wyzonol is met terpentine verdunbaar en bij de 
meeste bouwmarkten verkrijgbaar. Deze is goed te 
verwerken met de spuit maar minder goed met de 
kwast. In dat geval raden we spuitbussen aan. 
 
Let op: sommige vernissen zijn vrij agressief en 
kunnen uw eerdere laklagen en transfers aantasten!! 
Test dit eerst op een reststukje messing!  

Tot slot: 
Het model kan nu gemonteerd worden en is klaar 
voor uw modelbaan of vitrine. 
We hopen dat u veel plezier heeft gehad van de 
bouw en dat u tevreden bent met het resultaat. 
Mocht u tijdens de bouw vragen hebben dan kunt u 
altijd even schrijven of bellen. A.u.b. een schetsje / 
duidelijke omschrijving van het probleem erbij 
vermelden. 
Ook als u zelf het “probleem” al heeft verholpen 
stellen wij uw reactie op prijs zodat hiermee rekening 
kan worden gehouden bij een volgend model. 
Als het goed is heeft u dit allemaal gelezen voordat u 
nu gaat beginnen....? 
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Onderdelenlijst bouwsets HSM zand- of kolenwagen 

 
Controleer zodra u deze bouwset ontvangt of u alle benodigde onderdelen heeft ontvagen: 
1x  Etsplaat wagenbak 
2x  Etsplaatjes kortkoppelingen 
1x  10cm U profiel bij zandwagens 
  30cm U profiel bij kolenwagens 
4x  Aspot, messing gietwerk 
4x  Buffersteel, staal 
4x  Bufferhuls, messing draaiwerk 
4x  Bufferveertje 
1x  Draad 0,5mm, 10cm lengte 
2x  Veertje voor de koppelingen 
1x  Bouwbeschrijving met diverse tekeningen voor de plaatsing van de opschriften en handgrepen 
1x  Transfers (controleer met uw gewenste uitvoering) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Gebouwd model in HSM uitvoering met oranje opschriften  
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Onderzijde kolenwagen met veer voor kortkoppeling 
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Onderzijde zandwagen met remhuis, details remwerk 
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Aanzicht M-132 in NS uitvoering rond 1928, nog met hoge HSM sluitseinijzers op het remhuisje (vervielen later) 
 
 
 

 
Aanzicht M-134 in NS uitvoering 
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