SS C 801-948
NS C 6101-6188

Fabrikant:
Gewicht:
Zitplaatsen:
Lengte over buffers:
Afstand draaistellen:
Inhoud gasreservoirs:
Remmen:
Verwarming:

Beijnes/Werkspoor 1909-1921
35 ton
80
18700 mm
12400 mm
1340/1320 l
Westinghouse snelrem / Schroefrem
Hogedruk Stoomverwarming

Handleiding voor den bouw van eener Couperijtuig 3e klasse op draaistellen.
Deze serie rijtuigen is in vijf bestellingen door afwisselend Beijnes en Werkspoor afgeleverd tussen
1909 en 1921. Verschillen zijn er nauwelijks. In de loop der jaren zijn er wel wijzigingen
aangebracht, oa. het vervangen van alle kleine treeplankjes net onder de deuren door een
doorlopende treeplank, de kopwandtrap werd ingekort, de sluitseinhouders verlaagd en de overloop
plank werd verwijderd.
De kit bestaat uit enkelvoudige wanden van 0,4mm messing etswerk. Het idee was om de kit zoveel
mogelijk op het reeds bestaande (maar moeilijk te vinden) Philotrain rijtuig te laten lijken, waardoor
de rijtuigen onderling in een trein gemengd kunnen worden, maar deze toch anders op te zetten
waardoor deze eenvoudiger te bouwen is, steviger wordt, en er de mogelijkheid bestaat om uit een
kit zowel de SS als NS versie te bouwen. Hiervoor zijn beide soorten treeplanken inbegrepen en 2
soorten kopwanden. Een sjabloon om een Ribu kortkoppeling te monteren is op de bodem al
ingeëtst.
Er zitten enkele kleine foutjes in de etsplaat, welke nauwelijks opvallen en om kosten te besparen
niet tot een tweede prototype hebben geleid. De foutjes worden later besproken.
De wagens waren zoals toen bij de SS gebruikelijk in een roodbruin jasje gestoken, later in de
overgang naar de NS-tijd kreeg zij een groene uitdossing. Eea. over kleuren op divers materieel is
uitvoerig beschreven door Maykel Kastelijn van MK Modelbouw Studio’s en het document is op
zijn website te vinden:
https://www.mkmodelbouwstudio.nl/download/MK_Modelbouwstudio_kleuren_NS_materieel_201
8-20-12.pdf
Hierna volgt een soort bouwbeschrijving en enkele plaatjes en toelichtingen.
Veel bouwplezier!
Ewout Belderok – 2020

Geraadpleegde bronnen:
Het Utrechts Archief – 921.2253-921.2267
Personen-Materieel 1924 – Nederlandse Spoorwegen, Dienst van Materieel en Werkplaatsen en der
Electrische Tractie
De Erfenis – Bert Steinkamp
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Bouw beschrijving Team Mitropa SS/NS C10c kit.
Begin eerst maar eens met het verwijderen van alle onderdelen uit de kit. Dit kost je een half uurtje
en een segment van een afbreek mesje. Als je het op een andere manier wil doen, ook goed.
Voor sommige uitvoeringen moet je bepaalde onderdelen kiezen, of klinkhagels doordrukken, of
gaten maken, of juist dichtmaken (sorry). Ik zal ze benoemen.
De bodem.
Wil je een Ribu kortkoppeling gebruiken, dan moet je het vierkant gat openen. Tevens de 3 montage
gaten openen (1mm)
Voor de toiletpijp heb ik nu de juiste informatie en je kunt het beste de twee voor geëtste gaten in
het midden van de rijtuig bodem openen. Opboren tot 2mm. Liever iets kleiner en dan ruimen zodat
de plee pijp lekker strak past straks. Degenen die Additive Manufactured (duur woord voor 3d
geprint spul) onderdelen mee besteld hebben, krijgen de plee pijpen er gratis bij!
De binnenzijde van de bufferbalk bevat 2 voor geëtste gaten voor evt. remslangen (niet handig met
Ribu’s, wel mogelijk met model schroefkoppelingen.) Mocht de positie je niet aanstaan, zelf gaten
verzinnen. Ronde de koppelings-schacht opening, zijn 4 gaatjes voor geëtst, die kun je als
klinknagel doordrukken, of niet en dan een ander onderdeeltje eroverheen solderen, waar je de
koppelingshaak ook aan zou kunnen ophangen. Wat je wilt. Kijk goed in de kit, je hebt er 3, je kan
er dus 1 verknallen.
Stelbalken en bufferbalk kun je met de hand omzetten. De rangeerhandgrepen voor SS versies
verwijderen, voor NS versies 45gr omzetten naar buiten gericht. Als je dat nodig vind, kun je de
steunbalk even met soldeer nalopen, maar let op bij de sleufjes voor het spanwerk.
De treeplank houders kunnen nu in de stelbalk gesoldeerd worden. Voor SS versie zijn er 2
verschillende. Namelijk met en zonder steuntje halverwege voor de kleine treeplankjes. Op
bepaalde posities is namelijk een treeplankje nodig die in zijn geheel niet aan een treeplank houder
zit. Op die plek moet dan een „kale” treeplank houder. Ik zal nog een overzichtje maken. Voor de
NS versie, alleen maar treeplank houders met extra steuntje gebruiken.
De treeplank houder in de stelbalk steken, met een pincet aan de buitenzijde vasthouden en met een
soldeerbout met veel soldeer floep in een keer vastzetten. Er loopt niet veel soldeer naar buiten.
Althans, bij mij niet. Ik gebruik overigens soldeer vet en geen dun vloeibaar fosforzuur. Je kunt als
je wilt de uitsteeksels omzetten, maar het helpt niet heel veel en op de plek waar het spanwerk
komt, zit het dan in de weg. Na het solderen de restjes zo kort mogelijk afknippen.
Evt de treeplank houders een beetje uitrichten en dan de onderste treeplank (de geprofileerde) aan
de houders solderen.
Voor de SS versie moeten nu de juiste kleine treeplankjes gezocht worden en met een zijde in de
treeplank houder en met de andere zijde direct aan de stelbalk gesoldeerd worden. Dit is het eerste
onderdeel waarbij de vouwnaad aan de buitenzijde zit! 90gr omzetten en past mooi tegen de
stelbalk. Een kleine trede moet op zichzelf aan de stelbalk bevestigd worden. Voor het uitrichten de
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bak er bij pakken en onder de deur uitrichten.
Het spanwerk omzetten en proefpassen. De pennetjes die door de bodem moeten steken moeten
ingekort worden, anders past straks de bak er niet op. Er is geen links en rechts, het is rotatie
symmetrisch. Als je netjes hebt gewerkt bij de treeplank houders, past het spanwerk in alle
uitsparingen. Verwijder het spanwerk weer en leg het weg om te spuiten. Het wordt geschroefd, dus
niet op zijn plek vast solderen. (Mag wel uiteraard, het is jouw kit nu).
Als er nog gasgloeilicht in jouw tijdperk gebruikt word, dan de gastank houders assembleren. Vouw
alle delen behalve het piepkleine lipje. Soldeer een moertje in de uitsparing. Vertin de ronding.
Vertin de gastank. Leg de gastank op de houder (middelen) en met een gasbrander (of soldeerbout
als je geen gasbrander hebt) even verhitten en floep, valt mooi in de ronding. Leg weg voor het
spuiten.
Leg de bodem op zijn kop en soldeer de draaistel tappen in de gaten, ook hier is de brander in het
voordeel. De kant met de kleine uitstulping moet in het gat zodat er niets uitsteekt in het interieur.
De bodem is klaar. Dat wil zeggen, kwa onderdelen uit de kit. Je kunt nu nog als je wilt
bijvoorbeeld buffers van Weinert vast solderen. Ik vind dat wel prettig. Er horen in SS tijdperk 4voudig opengewerkte buffers op. Gaten een heel klein beetje ruimen. Er kunnen ook na het spuiten
Philotrain buffers op gelijmd worden. Proefpas de buffers dan nu eerst.
De wagenbak.
Let op dat er voor SS tijdperk en vroeg NS er andere kopwanden zijn dan voor later tijdperk NS.
Het verschil zit hem in de plaatsing van de sluitsein houders en afknotten van de trap. en
tegenoverliggend, verwijderen van het overloop plankje bij het dak. In de kopwanden zijn ter
hoogte van de sluitsein houders per sluitsein houder 2 voorgeeste gaatjes die tot een klinknagel
gevormd moeten worden.
Soldeer in de SS kopwanden de gekrulde handgrepen. Er is maar een soort die past. 90gr omzetten.
Hooggeplaatst sluitsein houder en je hebt dan een lang exemplaar nodig. Het uiteinde vouw je
dubbel zodat er een suikerklontje ontstaat. Dit is het tweede onderdeel waarbij de vouwnaad aan de
buitenzijde zit! Na het vast solderen de bovenzijde een beetje verbuigen dat het suikerklontje er
leuk bij staat. Kijk maar naar een foto, is te lastig omschrijven. De trap en lange handgreep kun je al
vast solderen, maar die kun je ook later vastzetten met blanke lak. Dit vergemakkelijkt het spuiten.
De andere kopwand krijgt ook twee sluitsein houders en gekrulde handgrepen en het overloop
plankje. Alle onderdelen kort afknippen. Ze hoeven niet vlak gevijld de worden. Indien messing
noodrem kastjes gekozen zijn, dan deze nu vast solderen, of later vast lijmen. Het onderdeel waarin
2 moeren gesoldeerd moeten worden, 90gr omzetten en een moertje erin solderen. Evt. de naad
verstevigen met soldeer. Deze onderdelen tegen de kopwand solderen, ongeveer in het midden (op
het oog is goed genoeg) en vlak met de onderzijde. Let op, de zijkanten van de kopwanden steken
nog iets uit. Niet hierop uitrichten, maar op de horizontale onder rand van de kopwand. Proefpas op
de wagenbodem of de sleufjes overeenkomen met de moertjes. Nu kun je het nog aanpassen.
De lage wanden van de wagenbak moet onder een kleine radius krijgen, zie kopwanden voor hoe
groot dat moet zijn. Doe dit voordat je ook maar iets aan de wagenbak soldeert. Evt. gaatjes ruimen
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met een boortje 0,4mm in een Dremel of accutol. In principe zijn ze door geëtst, maar sommige
platen zijn wat minder ontwikkeld zeg maar. In een paar minuten heb je alle gaatjes doorgeprikt.
Neem nu de lange strip waarin ongeveer in het midden een moertje gesoldeerd moet worden. Zet
deze bijna 90gr om (niet helemaal haaks dus) en soldeer de moer op zijn plek. De lipjes aan de
uiteinden hebben een gaatje. Deze met 0,5mm doorboren. Neem nu een gekrulde handgreep en
steek deze door de gaatjes in de lange wand, bij de eerste coupe (links of rechts, maakt niet uit).
Vouw de uitsteeksels niet om! De onderste uitsteeksel past nu in het gaatje in het lipje van de
verstevigings-strip. Zo zit deze op de juiste plek. Vouw nu het uiteinde van de handgreep om. Doe
dit nu voor de coupe aan de andere lange zijde en steek daar de verstevigings-strip door. Omvouwen
en vast solderen. De verstevigings-strip kan nu op enkele plaatsen met een klein beetje soldeer aan
de wand gehecht worden. Ik heb autistisch als ik ben de hele strip aan de hele wand vast gesoldeerd,
van het midden uit. Want dat vind ik mooi. Van kromtrekken had ik geen last, maar garantie geef ik
er niet op. Doe dit nu ook voor de andere wand.
Nu kunnen alle gekrulde handgrepen geplaatst worden. Daarna de horizontale niet gekrulde
handgrepen. Als het niet past, heb je de verkeerde greep! Zoek dan even de juiste. Nu komt de
grootste grap, de handgrepen ben ik geheel vergeten in de etsplaat. Ik had wel alle ruimten gevuld
met allemaal sluitsein houders. Ik heb deze in de plek van de deurkruk gesoldeerd en dichter bij de
wand gevouwen en kort afgeknipt. Er hoort eigenlijk een T-handel op, als je nog enorm veel C5
kitjes van MK hebt, dan heb je misschien wel genoeg T-handels over. En anders even uit draad
vouwen of wat dan ook. Mijn welgemeende excuses in ieder geval.
Op een van de verstevigings-strippen zaten (want als het goed is heb je die losgehaald)
klassebordjes. Als je die wilt gebruiken kun je ze nu er op solderen, of later lijmen, of geheel
weglaten omdat je ze bijvoorbeeld te dik vind (dat vind ik namelijk).
Knip alle uitsteeksels aan de achterzijde van de wand kort af en vijl evt. glad (het is niet nodig maar
wel makkelijk met de plaatsing van glas). Vouw de wanden 90gr haaks. Soldeer de kopwanden aan
de zijwanden. De onderzijde is referentie en dan bedoel ik bij de kopwanden de uitsteekseltjes
onder. Maar houd ook boven goed in de gaten of het einde van het rechte deel van de kopwand een
beetje mooi aansluit bij de bovenzijde van de omgevouwen zijwanden. Anders gaat het dak niet
mooi passen.
Nu kunnen de tussenwanden in het dak van de wagenbak gesoldeerd worden. De doorsteek lipjes
een beetje dunner vijlen en puntiger dat je ze gemakkelijk in de sleufjes steekt. De tussenwanden
passen maar op een plek. En zijn rotatie symmetrisch, dus links en rechts zijn uitwisselbaar. De
eindcoupe’s hebben helaas een zijde zonder reliëf, maar dat is nauwelijks zichtbaar. Voor wie een
Philotrain kit ooit heeft gesoldeerd, kent dit „probleem”. De eindwand moet onder een stuk ingekort
worden, anders past het niet over de moertjes van de kopwanden heen. Je ziet er straks niets van.
Inkorten tot de uitsparing.
Als er Ribu kortkoppelings-schachten gebruikt gaan worden, moet ook de tussenwand van de
eindcoupe ingekort worden. De dikte van de koppeling moet eraf.
Het dak vouwen naar eigen inzicht. Er zijn hulplijnen geëtst welke het buigen vergemakkelijken.
Let op dat waar hele rijen gaten voor dakluchters zitten, het buigen sneller wil omdat het materiaal
nog meer verzwakt is. Hier mijn methode. Dak over de hele lengte op de laatste rand inklemmen in
een bankschroef met voldoende lengte, of in een speciale klem (2 lengtes aluminium aan elkaar
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geschroefd) Dan uitstekend deel aan de bovenzijde vastpakken en naar je toe halen met de buig
lijnen aan de binnenzijde uiteraard. Het begin van het dak vormde bij mij een mooie korte radius en
dat over bijna 90gr. Dan de andere zijde gelijk zo. Het middendeel kan nu uitgerold worden in de
juiste ronding. Proefpassen op de wagenbak en je zult zien dat je nog 10x moet rollen en verbuigen.
Probeer niet plaatselijk te verbuigen, dan krijg je lelijke knikken. Het dak moet prima pas te maken
zijn, het is mij ook gelukt. Voor de SS versie, of vroege NS, even de twee gaatjes aan een uiteinde
van het dak (op de korte zijde) doorboren. Hier past later het bovendeel van de hoge handgreep in.
Er zijn in de kit 2 vierkantjes, een met een groot gat erin, de ander met een klein voor geetst gaatje.
Afhankelijk van of er een watervuldop op moet, dit kleine gaatje doorboren. Deze twee plaatjes
buigen volgens de ronding van het dak (heel flauw) op elkaar solderen en op het dak solderen.
De randen van het dak voor vertinnen, de randen van de wagenbak voor vertinnen. Dak passen en
met papiertape op een aantal plekken fixeren. Dan met een brander samensmelten. Stukje voor
stukje. Let heel goed op dat het dak er gelijkmatig op gaat, dus dat je niet met links en rechts een
verschil in overstek hebt. Op de kopwanden kun je niet fout gaan, daar is een randje in geëtst.
Het interieur bestaat uit 2 grote banken, alle delen omzetten. 2 kleine banken met lipjes en 2 kleine
banken zonder lipjes. De banken zonder lipjes moet de pootjes iets inkorten, zodat ze niet gaan
klieren met de moertjes van de kopwanden. Als er Ribu koppelings-schachten gebruikt worden, dan
iets materiaal wegnemen in de grote banken, zodat deze over de koppeling past. De kleine bank met
lipjes, moet de poten ingekort worden. Deze kan dan niet meer in de bodem gestoken worden, maar
moet dan aan de tussenwand gelijmd worden. Of iets anders verzinnen. De banken weg leggen om
te spuiten.
Als je nog zin hebt, kun je de twee parkbankjes die je zomaar erbij gekregen hebt in elkaar solderen.
Wat je in ieder geval overhoud in de kit zijn 4 vouwbare onderdelen die geen noodrem kastje
geworden zijn (dat werkt dus niet). Een Mercedes ster (die was voor de kwijtgeraakte ster voor een
model van mijn collega) nog wat sluitsein houders en afhankelijk van de uitvoering, 2 kopwanden
en een lange of korte trap en overstap plankje. 2 rondjes en 2 vierkantjes met een gat erin worden
ook niet gebruikt. De schepjes en hark mag je ook houden. Waarschijnlijk houd je ook nog wat
extra greepjes en treeplank houders over.
Nou dat is het wel zo’n beetje. Een Fleischmann draaistel past direct op de draaisteltap en wordt op
zijn plek gehouden met de M3 bout die meegeleverd is.
Voor het spuiten kun je dus mooi de banken los van de bodem spuiten. Later monteren en lipjes
omvouwen. De kopwand banken passen fijn met de rug in de uitsparing, dus een druppel lijm is
voldoende. De bak is het gemakkelijkst te spuiten door eerst het interieur lekker een houtkleurtje te
geven, dan met papieren strips de ramen van binnenuit af te dekken, en het dak te spuiten. Dak
afplakken en de bak spuiten.
Voor het spuiten van de gastanks het piepkleine lipje omzetten. Niet aan solderen!
Bij het monteren eerst het spanwerk terug plaatsen, dan de gastanks van binnenuit vastschroeven.
Het piepkleine lipje zorgt ervoor dat de tank met een schroef vast kan en niet gaat roteren.
De wagenbak kan met 4 schroeven op de kopwanden vast en met de 2 schroeven in het midden
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waarmee gelijk het spanwerk gezekerd is. Deze niet te vast schroeven, anders gaat het spanwerk
alsnog hol staan.
Hierna volgen nog wat plaatjes met tips.
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Alle onderdelen voor de bodemplaat. Let op: op dit plaatje is links de kleine tree plankjes afgebeeld
voor de SS versie en rechts de doorlopende treeplank voor de NS versie. Voor de SS versie zijn op
de uiteinden afwijkende treeplank houders nodig, die zonder extra nokje om een plank te
ondersteunen.
Niet op het plaatje, maar soldeer een moertje in de gastank houder.
Afgebeeld zijn ook de buitenste kopwand banken. Deze als laatste in de uitsparing van de binnen
kopwanden lijmen. De banken kunnen apart gespoten/geschilderd worden.
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Hierboven de onderdelen welke de bak vormen. Let op dat hier de SS versie is afgebeeld. Om een
NS versie te maken zijn andere kopwanden aanwezig, dit wordt later toegelicht.
Rol eerst een radius in de zijwanden met een kopwand als referentie.
Soldeer moertjes in de kopwand bevestigingsplaten. Soldeer moertjes in de zijwand
verstevigingsplaten. De zijwand verstevigingsplaten worden gepositioneerd met de twee lipjes en
een verticale handgreep.
De tussenwanden passen maar op een manier. Van de binnen kopwanden moet aan de onderzijde
een stuk weggehaald worden om over de moertjes van de bakbevestiging te passen. Soldeer eerst de
zijwanden en kopwanden compleet met alle handgrepen en trappetjes (of lijm deze later) en steek
dan pas de binnen kopwand erin. Anders kun je de kopwand niet meer vast solderen.
Hierna volgen nog wat plaatjes met tips.
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Indien je Ribu 503 kortkoppel schachten wilt gebruiken, kun je deze ruimte openen om de schacht
door heen te steken.

Bij de uitvoering met kleine treeplankjes direct onder de deuren moet je 8 treeplank houders met
dubbele haken en 2 treeplank houders zonder extra haak toepassen per zijde. Voor de uitvoering met
doorlopende treeplank alle treeplank houders uitvoeren met extra haak.
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Kleine losse treeplankjes komen bij de SS uitvoering 4x voor. Vouw de lipjes met de vouwlijn aan
de BUITENZIJDE.

Soldeer de losse treeplankjes met behulp van de zijwand aan de bodem, of meet het af, 6,15mm
vanaf de binnenzijde van de bufferbalk.
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Van onder af gezien.

De overige plankjes zijn gemakkelijker omdat ze half op een treeplank houder zitten. Let op er zijn
twee types, ze zijn gespiegeld. Houd de zijwand erbij, of kijk op het overzichtsplaatje.
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En zo ziet dat er van onder uit.

Druk de klinknagels door in de bufferbalk, of monteer dit chique stuk. Er is ook een type met haak
(lus) in de kit, maar deze is vaak over etst en niet mooi.

13/22

Handleiding voor den bouw van eener Couperijtuig 3e klasse op draaistellen.

Positie van gastanks en draaistel tappen.

Hier is te zien dat de bakbevestiging aan de kopwand in de clinch ligt met de binnen kopwand.
Deze kun je het beste een stuk inkorten, minimaal tot de inkeping, liever nog iets verder om geen
gedoe te hebben. De onderkant van de bakbevestiging is gelijk met de onderkant van de kopwand.
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Hier is te zien dat de zijwand versteviging uitgelijnd word met behulp van de verticale handgreep.
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De verticale handgrepen op de kopwand moeten 90gr omgevouwen worden.
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De omschakel trekstang voor de verlichting.

En gemonteerd op de kopwand. (SS kopwand in dit geval)
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De kopwand banken worden op deze manier aan de binnen kopwand gelijmd.
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Bij gebruik van de doorlopende treeplank, zul je merken dat hij tegen de bufferbalk stoot. Hier moet
even een stukje uit gevijld worden. Hetzij de treeplank, hetzij de bufferbalk.

De lange sluitsein houders voor de SS uitvoering moeten als bovenstaande gevouwen worden.
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Kopwand SS met hooggeplaatste sluitsein houders en overloop plaat.

Kopwand SS met kopwand trap.
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Kopwand NS met laag geplaatste sluitsein houders en zonder overloop plaat.

Kopwand NS met laag geplaatste sluitsein houders en afgeknotte kopwand trap.
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Hieronder volgt later nog een beschrijving van de opschriften.
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