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Algemene tips voor het bouwen van Uw DJH MODEL LOCO model 

Bij het bouwen van de modellen van "DJH MODEL LOCO" geven wij U de volgende aanbevelingen: controleer 
zorgvuldig de inhoud van de plastic verpakkingen aan de hand van de lijst van onderdelen. Wanneer een onderdeel 
mocht ontbreken, verzoeken wij U vriendelijk dit ontbrekende onderdeel op het daartoe bijgevoegde formulier te 
vermelden en dit aan ons toe te sturen. Wij zenden U deze onderdelen zo spoedig mogelijk toe. Tijdens de bouw van 
Uw model raden wij U aan de onderdelen pas uit de plastic verpakking te halen als U ze gaat gebruiken. Zorg ervoor dat 
alle delen schoon en zonder gietresten zijn. Bij de witmetalen delen gietresten zorgvuldig verwijderen met een scherp 
mesje, enige malen langs de braam slijpen is meestal voldoende, lukt dit niet dan met een naaldvijltje voorzichtig glad 
werk maken. Zorg er steeds voor de oorspronkelijke gietvorm niet aan te tasten. Wij bevelen aan de witmetalen delen 
met een zachte kwast te reinigen en in een warm licht zeepsopje af te wassen. Goed laten drogen alvorens verder to 
verwerken. Pas de witmetalen delen eerst "droog" alvorens ze te lijmen. Controleer alle boringen op de juiste diameter 
en ruim ze zo nodig op met een boortje van de juiste maat of een rondvijltje. De geëtste messing delen op een keiharde 
ondergrond met een scherp mes uit de etsplaat verwijderen. Pas op dat de onderdelen niet buigen, het is erg moeilijk ze 
weer in de oorspronkelijke vorm to krijgen. Om later een betere hechting van de laklaag te bevorderen bevelen wij aan 
de messing delen een half uurtje in verdunde azijn te leggen. 
Witmetalen-en messing bouwkits kunnen gelijmd of gesoldeerd worden. Daar witmetaal een laag smeltpunt heeft, is het 
solderen hiervan slechts aan de ervaren modelbouwer weggelegd. Wij raden U aan deze delen te lijmen met de 
"Automatic Pen" van "Bison". De delen eerst zonder lijm tegen elkaar houden, passen ze perfect dan op één zijde een 
dun filmpje superlijm aanbrengen en stevig aandrukken, na tien seconden zit het vast. Een goede raad: Werk heel 
nauwkeurig en haast U nooit. 
 
Veel genoegen bij het bouwen van Uw locomotief.  
 
Joop Bolland 

KEY CODE  

W PEWTER/WHITEMETAL EG.W1. 

L LOST WAX BRASS OR NICKEL SILVER. ETCHED PARTS. 

P/N PART NUMBERS. 

� REMOVE BY CUTTING. 

 REMOVE HATCHED AREA BY CUTTING. 

*  OPTIONAL PARTS. 

IS INSULATED SIDE. 

LS LIVE SIDE 

SUGGESTED LIST OF TOOLS REQUIRED  

1. Soldering iron (15 - 25 watt) 
2. Liquid flux. 
3. 75 degree low melt solder (for cast parts) (160 degree solder for brass parts). 
4. 2 part epoxy resin and 10 sec glue. 
5. Smooth file. 
6. Needle file. 
7. Pin chuck or small electric drill such as Dremel or Minicraft. 
8. Drill bits - metric diameter required 0.8/1.0/1.1/1.2/2.0. 
9. Pair of side cutters. 
10. Small Phillips screwdriver. 
11. Pair of tweezers. 
12. Fibre glass pen and refills. 
13. Craft knife. 
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Beknopte geschiedenis van een stoomlocomotief.  

De 3737 werd als SS 731 op 11 september 1911 te Amsterdam in dienst gesteld. Het was de eerste van deze serie die in 
Nederland gebouwd werd. In de begin-  jaren trokken ze de zware sneltreinen Groningen Utrecht. Gemiddeld reden 
deze machines 9000 kilometer per maand. 
 
In 1921 kregen de eerste 700en een 3700 nummer, 3785-3788. Ze reden met rode nummerplaten en rode wielen. 
 
De 3737 had in deze periode de luxe treinen van Utrecht naar Hoek van Holland aan de haak. 'sNachts bleef de 3737 
aan de Hoek en 's morgens om 06.32 uur vertrok hij wederom naar Utrecht. In de dertiger jaren moesten de 3700en het 
opnemen tegen de DE- treinstellen, ze ontwikkelden vaak snelheden van 120 km/u Aan het eind van de dertiger jaren 
werd de maximum snelheid van de Jumbo's officieel verhoogd van 90 naar 110 km/u. Na de tweede wereldoorlog 
waren nog 100 van de 120 machines overgebleven. Tot 1953 bleven ze nog in dienst, daarna ging het snel bergafwaarts. 
In september 1957 werd de 3737 als reserve locomotief te Roosendaal gestationeerd. Op 7 januari 1958 maakte de 3737 
de laatste rit bij de NS,.van Geldermalsen naar Utrecht, Waarna zij aan het spoorweg museum geschonken werd. Van 
1972 tot maart 1974 werd de loc in de NS-hoofdwerkplaats te Tilburg geeheel gereviseerd. Op 21 mei 1974 maakte zij 
een rit van Geldermalsen naar Tilburg. Ook bij de recente festiviteiten van de NS gaf de machtige Jumbo 3737 weer het 
bewijs van de niet te overtreffen schoonheid van een stoomlocomotief.  

Algemene tips voor het bouwen.  

Zorg ervoor dat alle delen schoon en zonder gietresten zijn. Bij de witmetalen delen gietresten zorgvuldig verwijderen 
met een scherp mesje, enige malen langs de braam slijpen is meestal voldoende, lukt dit niet dan met een naald-vijltje 
voorzichtig glad werk maken. Zorg er steeds voor de oorspronkelijke gietvorm niet aan te tasten. Aanbevolen wordt de 
witmetalen delen met een zachte kwast te reinigen en in een warm licht zeepsopje af te wassen. Goed laten drogen 
alvorens verder te verwerken. Pas de witmetalen delen eerst 'droog' alvorens ze te lijmen. Controleer alle boringen op de 
juiste diameter en ruim ze zo nodig op met een boor van de juiste maat of een rondvijltje. De geëtste messing delen op 
een keiharde ondergrond met een scherp mes uit de etsplaat verwijderen, pas op dat de onderdelen niet buigen, het is 
erg moeilijk ze weer in de oorspronkelijke vorm te krijgen. Om later een betere hechting van de laklaag te bevorderen 
bevelen wij aan de messing delen een half uurtje in verdunde azijn te leggen. 
Witmetalen- en messing bouwkits kunnen gelijmd of gesoldeerd worden. Daar witmetaal een laag smeltpunt heeft, is 
het solderen hiervan slechts voor de zeer ervaren modelbouwer weggelegd. Wij raden U aan deze delen te lijmen met de 
'Automatic Pen', superlijm van 'Bison'. De delen eerst zonder lijm tegen elkaar houden, passen ze perfect dan op één 
zijde een dun filmpje superlijm aanbrengen en stevig aandrukken, na 10 seconden zit het vast. 
Een goede raad; Werk heel nauwkeurig en haast U nooit:  
Veel genoegen bij het bouwen van Uw locomotief. 
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Lijst van onderdelen 

 

Tekening 1 
1. Voetplaat E 
2. Onderstel E 
3. Afstandsplaten x 2 E 
4. Koppelingsplaat E 
5. Remmen achter E 
6. Remmen midden E 
7. Remmen voor E 
*8. RIBU montageplaat W/M 
*9. RIBU montagepin W/M 
10. 14mm Ø tenderwielen x 3 T 
11. Bodemplaat E 
12. Schroeven x 2 T 
13. Trekstangen voor x 2 E 
14. Trekstangen achter x 2 E 
15. Koppelpen T 
   

0,5mm messingdraad 
 

 

Tekening 2. 
16. Tenderopbouw E 
17. Voorschot E 
18. Versterkingsplaat achter W/M 
19. Versterkingsplaat voor W/M 
20. Kolenvloer W/M 
21. Rechter bunkerschot E 
22. Linker bunkerschot E 
23. Dwarsschot x 2 E 
24. Rem W/M 
25. Bodem E 
26. Frameplaten x 2 E 
27. Bufferbalk E 
28. Vulstukken x 2 W/M 
29. Trappen voor x 2 E 
30. Trede voor trap x 2 E 
31. Trappen achter x 2 E 
32. Trede voor trap x 2 E 
33. Aspotten x 6 W/M 
34. Buffer plat W/M 
35, Koppelhaak W/M 
36. Buffer bol W/M 
37. Remslang L/W 
38. Remslang L/W 
39. Lichtseinen x 3 W/M 
40. Opstaptrede x 2 E 
41. Bel W/M 
42. Gereedschapkist W/M 
43. Stookgereedschap x 3 E 
44. Deksel gereedschapkist E 
45. Balansarmen x 2 W/M 
 46. Vulhandel x 4 E 
 47 Handgreephouders kort T 
 48. Schilden x 2 E 

 

Tekening 3. 
49. Voetplaat W/M 
50. Machinistenhuis E 
51. Voetplaat Mach. huis W/M 
52. Ketelfront W/M 
53. Linker wielkast W/M 
54. Rechter wielkast W/M 
55. Dak W/M 
56. Ketel W/M 
57. Schroef M2 x 16mm T 
58. Moer M2 T 
59. Mantel veiligheid W/M 
60. Dom W/M 
61. Schoorsteen W/M 
62. Rookkastdeur W/M 

*63. Stroomlijnkap W/M 
 64. Bufferbalk E 
65. Trap achter 1 paar E 
 66. Traptrede x 2 E 
 67. Trap voor 1 paar E 
68. Traptrede x 2 E 
69. Sierrand achter x 2 E 

*70. Luchtpomp top W/M 
*71. Luchtpomp onderzijde W/M 
72. Vulpijp zandkist x 2 W/M 
73. Smeerbox x 2 W/M 
74. Buffer bol W/M 
75. Koppelhaak W/M 
76. Buffer plat W/M 
77. Remslang links L/W 
78. Remslang rechts L/W 
79. Scepters x 2 T 
80. Lichtseinen x 3 W/M 
81. Luchtketel W/M 
82. Stuurstangkruk E 
83. Stuurstang  
84. Waterpomp W/M 

*85. Arm veiligheid E 
*86. Fluit L/W 
*87. Veiligheidsventiel x 2 W/M 
*88. Fluit L/W 
89. Deuren x 2 E 
90. Grendel rookkastdeur L/W 

*91. Rempomp W/M 
92. Stuurstanghuis W/M 
93. Handgreephouders middel x 2 T 
94. Handgreephouders kort x 4 T 
95. Naamplaten x 2 E 

   
0,4, 0,5, 0,7mm Ø messingdraad 
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Tekening 4 
96. Handgreephouders middel x 5 T 
97. Handgreephouder kort T 

*98. Rookkastventiel W/M 
99. Elleboog L/W 

100. Ventielklep L/W 
101. Handgreephouder kort T 
102. Handgreephouders middel x 5 T 
103. Nummerplaat x 2 E 

  
0,4, 0,5mm Ø messingdraad     

 

 

Tekening 5. 
104. Linker chassisplaat E 
105. Aslagers x 6 T 
106. Afstandsbussen x 2 T 
107. Schroeven voor 106 x 4 T 
108. Afstandsplaat voor E 
109. Afstandsplaat achter E 
110. Afstandsplaat achter, midden E 
111. As met tandwiel T 
112. Chassisplaat rechts E 
113. Schroef M2 x16 T 
114. Isolatiebus P 
115. Isolatiering P 
116. Contactring E 
117. Moer M2 T 
118. Veerplaat E 
119. Koppelplaat E 
120. Veer T 
121. Moer M2 T 
122. Motor T 
123. Schroeven voor 122 T 
124. Schroeven M2 x 16 T 
125. Moer M2 T 
126. Vulring 'B' T 
127. Tandwiel P 
128. Vulring 'A' T 
129. As 0 2mm T 
130. Vulring 'C' T 
131. Tandwiel T 
132. Vulring 'D' T 
133. As 0 2,5mm T 
134. Zandkisten x 2 W/M 
135. Wielen ongeïsoleerd  

21mm x 3 
T 

136. As x 2 T 
137. Asmoeren x 6 T 
138. Vulringen x 6 T 
139. Wielen geïsoleerd x 3 T 

*140. Draagsteun E 
  Geïsoleerd draad  

141. Remmen x 3 paar  E 
142. Trekstang E 
143. Krukpennen x 6 T 
144. Koppelstang x 1 paar E 
145. Borgringen voor 143 T 
146. Balansgewicht klein x 4 E 
147. Balansgewicht groot x 2 E 
148. Dekplaat as x 6 E 

149. Cilinders x 2 W/M 
150. Cilinderdeksel kl. voor W/M 
151. Spindels x 2 E 
152. Cilinderdeksel voor x 2 W/M 
153. Cilinderdeksel achter x 2 W/M 
154. Achterdeksel klein x 2 W/M 
155. Leibanen x 2 E 
156. Leibaandrager E 
157. 14BA X 1/8" schroef x 2 T 
1.58. Drijfstang 1 paar E 
159. Kruiskop 1 paar L/W 

*160. Smeerstang 1 paar E 
161. 14BA moer x 2 T 
162. Borgringen voor 143 x 2 T 
163. Bogie  W/M 
164. Bogiewielen 0 10,5mm T 
165. Slotplaat x 2 W/M 
166. Remcilinder x 2 W/M 
167. Remmen 2 paar E 
168. Trekstangen x 2 E 
169. Luchtketel W/M 
170. Veer T 
171. Borgring E 
172. M2 moer T 
173. M2 moer T 
174. M2 x 16 schroef T 

  
0,5, 0,7, 1,0mm Ø messingdraad 

  

Verklaring der tekens:   
W/M Witmetaal   
E Etsplaat   
T Kant en klaar   
L/W messing gietwerk   
P Plastic   
* Naar keuze   
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Bouwbeschrijving  

Tekening 1 (onderdelen 1 t/m 15)  

 
  



Bouwhandleiding DJH NS 3700   
By GarrattFan under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Netherlands 

- 9 - 

 
1. Snij met een scherp mes de voetplaat van de tender (1) uit de etsplaat.  
� Vijl de hechtresten zorgvuldig glad.  

2. Verwijder op dezelfde wijze het onderstel met de aslagers (2).  
3. Vouw de zijkanten langs de vouwlijnen haaks naar beneden.  
4. De beide afstandsplaatjes met schroefdraad (3) in de daarvoor bestemde gleuven steken en vast solderen. 
� Een wasknijper past er precies omheen als hulpstuk bij het solderen.  

5. Op dezelfde wijze afstandsplaatje (4) op z'n plaats solderen.  
6. Koppelpen (15) in de schroefdraad draaien.  
7. Voordat de remmen uit de etsplaat verwijderd worden eerst de gaatjes in de remblokken met boortje 0,5mm 

voorboren.  
8. De remmen van de tender haaks buigen (5 en 6) 2x  
� het is aan te bevelen de buignaad aan de binnenzijde met een beetje soldeertin te versterken. 

9. en vervolgens in de bestemde gleuven solderen. 
10. Wanneer u uw model van een 'Ribu' koppeling wilt voorzien dan de delen (8 en 9) aan de achterzijde lijmen. 
11. Alvorens de tenderwielen (10) in de aslagers gelegd kunnen worden moet de isolatie aan één zijde verbroken 

worden.  
� Stroomafname geschiedt aan één zijde door de tenderwielen, aan de andere zijde door de 

locomotiefwielen. 
12. Hiertoe steken we een stukje messingdraad van 0,7mm in het voorgeboorde gaatje nabij de as, kort afknippen en 

gladvijlen. 
� niet lijmen!  
� Bij het proefmodel dat ik bouwde was een draadje van 1,0mm nodig om goede geleiding te verkrijgen. 

13. Leg de assen met de wielen in de aspotten 
� Let erop dat de ongeïsoleerde wielen aan de rechterzijde komen, in rijrichting.  

14. Borg de assen met bodemplaat (11) en 2 x M2 schroeven (12). 
15. Met behulp van trekstangen (13 x 2 en 14 x 2) en 0,5mm Ø messingdraad de reminstallatie afbouwen. 
16. De dwarsstangen in de remblokken en trekstangen borgen met een druppeltje secondelijm. 
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Tekening 2 (onderdelen 16 t/m 48)  
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17. Tenderopbouw (16) uit de etsplaat snijden en haaks omvouwen.  
� De bovenkanten kunt U het beste langs een blokje hout vouwen.  

18. De nokjes aan de onderzijde in de gleuven van de voetplaat passen en vast solderen.  
19. De witmetalen steundelen (19) voor en (18) achter, onder de kolenvloer (20) lijmen  
20. en van de voorzijde in de tenderopbouw schuiven en met lijm vastzetten.  
21. Voorschot (17) haaks buigen en met lipjes in voetplaat zetten en vastlijmen.  
22. Langsschotten (21 en 22) en dwarsschotten aan elkaar bevestigen  
23. en van bovenaf in de tender laten zakken en vastlijmen. 
24. De uitstekende lipjes van de dwarsschotten glad wegvijlen. 
25. Lijm de remkolom (24) in de opening in de voetplaat.  
26. De 'houten' bunkervloer (25) haaks buigen en met de lipjes in de daarvoor bestemde gleuven lijmen.  
27. Van 0,5mm messingdraad remhandel buigen en op de top van (24) lijmen.  
28. Frameplaten (26 x 2) aanbrengen.  
29. Imitatie aspotten (33 x 6) in de daarvoor bestemde gaten in de frameplaten lijmen. 
� Voor het ontgraten van de aspotten is een slijpschijfje aan te bevelen. 

30. Al naar gelang de uitvoering van het model kunt u de balansarmen (45 x 2) aan brengen.  
31. Plaats de tendertrappen (24 x 2) en (32 x 2) tezamen met de treden (30 x 2) en (31 x 2).  
� De ingeëtste letters geven aan welke trede bij welke trap hoort.  
� Voor de tendertrappen zijn dit de- letters 0 en T.  

32. Lijm de vulplaten (28 x 2) tegen de onderzijkant van de voetplaat.  
33. Beide opstaptreden (40 x 2) in gleuven aan achterschot tender lijmen.  
34. Bufferbalk (27) met buffers (34 en 36) en remslangen (37 en 38) en koppelhaak (35) aanbrengen. 
� Buffer met bol stootvlak altijd rechts in de rijrichting.  

35. Met 0,4mm messingdraad en handgreephouders (47 x 8) vier handgrepen aanbrengen op de tenderhoeken.  
� De geëtste gaatjes in de tenderschotten met boortje van 0,7mm opruimen. 
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Tekening 3. (onderdelen 49 t/m 95)   

 
 

Tekening 4 (onderdelen 96 t/m 103) 
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36. Voetplaat (49) geheel ontgraten. 
� De grote gietresten aan de rechteronderzijde zijn het best te verwijderen met een slijpschijfje. 

37. De ketel (56) ontgraten en de gietnaden met fijn schuurpapier wegwerken.  
38. Met M2-16 schroef (inkorten tot 13mm) en M2 moer ketel aan voetplaat bevestigen.  
39. Controleer of de achterzijde van de ketel perfect past op de wielkasten, zonodig bijwerken.  
40. Machinistenhuis (50) zorgvuldig haaks vouwen.  
41. Voetplaat (51) aanbrengen. 
42. Wielkasten (53 en 54) aanbrengen. 
43. Ketelfront aanbrengen.  
44. De achterzijde van de ketel (56) recht afvijlen, tot de aanzet van de wielkasten tegen het machinistenhuis. 
� Controleren door machinistenhuis tegen ketelachterzijde te passen. 

45. Machinistenhuis vastlijmen.  
46. Deuren (89 x 2) tegen machinistenhuis lijmen.  
� Deuren met scharnieren aan de buitenzijde plaatsen. 

47. Stuurstanghuis (92) tegen de ketel lijmen. 
48. Stuurstang (84) met messing draadje (0,5mm) aan stuurhandel (82) bevestigen.  
49. Messingdraad (0,7mm) door voorgebóorde gaatjes steken en op 3mm afknippen.  
50. Stuurstang achter huis steken en handel over draad van 0,7mm schuiven, het geheel vastzetten met druppeltje 

superlijm. 
51. Met boortjes van diverse maten alle gaatjes boren op voetplaat en ketel waar onderdelen geplaatst moeten 

worden.  
� Raadpleeg hiervoor ook tekening 4.  

52. Voor het bevestigen van leidingen aan pompen, voorwarmer en ketelventiel raad ik U aan de flenzen in te boren 
(0,4mm) en de leidingen in te lijmen alvorens de onderdelen op de ketel en voetplaat te zetten. 

53. De trappen gemerkt Y komen aan de achterzijde van de locomotief de andere achter de bufferbalk.  
54. De in de onderdelenlijst met een sterretje aangeduide onderdelen kunnen naar keuze geplaatst worden al naar 

gelang de uitvoering van het model.  
55. U kunt nu de onderdelen (59) t/m (103) aanbrengen volgens tekeningen 3 en 4.  
� De volgorde is hier niet belangrijk,  
� alleen de naamplaat op de voorste wielkast aan de stokerzijde aanbrengen voor u de voorwarmer 

plaatst. 
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Tekening 5. (onderdelen 104 t/m 140)  
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56. Van beide chassisplaten de etsresten verwijderen. (104 en 112) 
57. Lagerbussen (105 x 6) in de chassisplaten solderen 
� hier niet lijmen i.v.m. stroomafname.  

58. Alvorens de beide chassisplaten aan elkaar te bevestigen met afstandsbussen (106 x 2) en schroeven (107 x 4) as 
met tandwiel (111) in de lagers steken. 
� Tandwiel rechts in de rijrichting 

59. Afstandsplaten (108) (109) en (110) in de gleuven steken en vastsolderen.  
60. De fundatieplaat van de motor haaks buigen en solderen. 
61. Zet de geïsoleerde wielen (139) x 3 op de assen (136) x 2 en steek ze met de ringen (138) x 6 in de lagers.  
� De geïsoleerde wielen zijn herkenbaar aan de bruine isolatiering tussen de wielband en de spaken. Deze 

wielen moeten aan de rechterzijde, in rijrichting, geplaatst worden.  
62. De ongeïsoleerde wielen aan de linkerzijde op de assen zetten (ringen 138 ertussen).  
63. De schroefgaten voor de krukpennen moeten 90 graden verscherven.  
64. Controleer of de wielen perfect draaien, anders lagers met een rondvijltje iets ruimen. 
65. Het middenwiel aan de linker zijde even afnemen  
66. teneinde tandwielas (131) met afstandsbussen (130 en 132) en tandwiel (131) te monteren.  
67. Wiel weer op de as zetten.  
68. Evenzo as (129) met de delen (126, 127 en 128) insteken.  
69. Motor (122) met schroeven (123) x 2 op z'n plaats zetten.  
70. De assen (129) en (133) met een druppeltje superlijm in het chassis vast te zetten 
� Eerst de tandwielen op de assen met een druppel olie smeren om te voorkomen dat de superlijm tussen de 

tandwielen kruipt.  
71. De motor nu even proef laten draaien, het geheel moet bijna geruisloos lopen.  
72. M2 schroef (113) tot 10mm inkorten.  
73. Met isolatiebussen (114) en (115) door gat in afstandsplaat (110) steken.  
74. Draadje van ongeveer 10cm aan contactring (116) solderen over de schroef schuiven en met M2 moer (117) 

vastzetten.  
75. Het andere eind van de draad aan de pluspool van de motor solderen.  
� De minpool van de motor verbonden met het oogje op de rechterachterkant van de chassisplaat.  

76. Veer (118) en tenderkoppeling (119) en ingekorte spiraalveer (120) opschuiven en borgen met M2 moer (122).  
� Daar tender en locomotief een verschillende polariteit hebben mogen deze behalve met de geïsoleerde 

koppeling niet met elkaar in aanraking komen tijdens het rijden.. 
77. Schroef M2 (124) tot 12,5mm inkorten en in afstandsplaat (108) met moer M2 vastzetten. 
78. Lijm de beide zandkisten (134) x 2 aan de chassisplaten. 
79. Naar keuze drager (140) op chassis lijmen. 
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Tekening 6. (onderdelen 141 t/m 174) 
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80. Messingdraad van 0,7mm Ø door de daarvoor bestemde gaatjes in de chassisplaten steken en remmen (141) x 6 
er op schuiven. 
� Zodanig vastlijmen dat geen contact mogelijk is met de wielen, let ook op de zijdelingse tolerantie van de 

wielen.  
� De remmen mogen ook niet buiten de wielen uitsteken, anders kan de koppelstang er mee in aanraking 

komen.  
81. Door de onderste gaatjes in de remblokken eveneens 0,7mm draad steken en door de gaatjes in de trekstang 

(142).  
82. Alle verbindingen vastzetten met een druppeltje superlijm.  
83. Overtollig draad afknippen. 
84. Draai de drukpennen (143) x 6 in de wielen en borgen met superlijm.  
85. De cilinderblokken ontgraten (149) x 2  
86. en aan beide zijden cilinderdeksels lijmen (150) x 2, 
87. (154) x 2,  
88. (153) x 2  
89. en (152) x 2.  
90. In (152) een gaatje boren van 1,0 mm.  
91. Hierin een messing staafje van 1,0mm Ø lijmen met een lengte van 10 mm. (Schermpijp zuigerstang). 
92. In (153) een gaatje boren van 1,1mm voor een soepele beweging van de zuigerstang te verzekeren.  
93. In de deksels (150) een gaatje boren van 0,5mm,  
94. hierin de geëtste spindels lijmen.  
95. Leibaanhouder (156) in de gleuven van de chassisplaten lijmen.  
96. Cilinders (149) in de chassisplaten lijmen,  
� zorg dat ze precies recht zitten.  

97. Leibanen (155) x 2 zorgvuldig ontgraten en om vouwlijn haaks buigen.  
98. Zuigerstang aan kruiskop (159) x 2 op 14mm lengte inkorten.  
99. Glijvlakken van de kruiskop met een naaldvijltje zuiver glad maken.  
100. Zuigerstang (158) x 2 met schroef (157) x 2 en moer (161) x 2, naar keuze tezamen met (150) x 2 aan de 

kruiskop bevestigen zodanig dat het geheel soepel kan bewegen.  
101. Leibanen (155) tussen cilinders en leibaanhouders lijmen.  
102. Kruiskop met zuigerstang proefdraaien tussen de leibanen 
� dit moet zeer soepel bewegen. 

103. Koppelstang (144) x 2 aanbrengen,  
104. zuigerstang op krukpen eerste wiel schuiven en het geheel borgen met ringen (145) x 6.  
105. Uiteinde (150) vast zetten aan gaatjes in (140).  
106. Wielen afwerken met contragewichten (146 en 147) en asplaatjes (148) x 6.  
107. Wiellagers in bogie (163) gladmaken met naaldvijltje.  
108. Wielen bogie (146) x 2 aan ongeïsoleerde zijde doorverbinden met messing draadje van 0,7mm.  
109. Alvorens borgplaatjes (165) x 2 aan de onderzijde te lijmen, de assen van de wielen goed smeren zodat de lijm 

niet naar de assen kan kruipen.  
110. Luchtketel (169) aan de voorzijde bogie lijmen,  
111. en de remcilinders (166) x 2 aan de zijkanten.  
112. Remmen (167) x 2 haaks buigen. Buignaad met soldeertin versterken. 
113. Remmen voor en achter op bogie lijmen.  
114. Met 0,5mm messingdraad remblokken verbinden met uitwendige trekstangen (168) x 2.  
115. Bogie met veertje (170), ring (171) en moer M2 aan chassis verbinden. 
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SCHILDEREN.  

Voor het schilderen van Uw model zijn de originele voorschriften van de Nederlandse Spoorwegen toegevoegd. Het 
spreekt vanzelf dat tijdens de bouw bepaalde onderdelen al gespoten dienen te worden daar men er later niet meer bij 
kan. Dit alles naar inzicht van de modelbouwer. 
 
De locomotieven en tenders moeten zodanig worden bijgeschilderd, dat het uiterlijk aanzien niet te wensen overlaat. 
De beschildering moet plaats hebben in de volgende kleuren: 

Zwart 
- Voetplaat, frame binnen en buiten en alle lager gelegen delen,  
� behalve de bufferzijde der bufferbalken en de voorzijde der bufferschijven. 

- Wielen. 
- Draagveren 
� ook als deze boven de voetplaat zijn geplaatst. 

- Wielkasten aan de rondgaande bovenzijde en aan de achter- en binnenzijde. 
- Rookkast en schoorsteen. 
- Windleiplaten. 
- Machinistenhuis inwendig. 
- Dak van het machinistenhuis. 
- Ketel binnen het machinistenhuis. 
- Kolenbakken inwendig. 
- Water- en kolenbakken aan de bovenzijde uitwendig. 
- Gereedschapskisten in- en uitwendig. 
- Voorwand van de tender. 
- Stalen pijpen. 
- Banden om ketelbekleding en om bekleding voorwarmer, voedingpomp en luchtpomp. 
- Deksels en flenzen van voorwarmer, voedingpomp en luchtpomp. 
- Gietstalen appendages. 
- Lantaarnijzers, stoeltjes, voettreden, enz. 
- Grond van de spoorwegnummerplaat. 
- Stootvlak van bufferschijven van rangeerlocomotieven en tenders. 
- Lantaarns. 

Groen 
- Ketel tussen rookkast en machinistenhuis met stalen dom- en veiligheidsbekleding en met afsluitrand tussen 

langsketel en rookkast. 
- Machinistenhuis uitwendig, behalve het dak. 
- Kolen- en waterbakken uitwendig, behalve de bovenzijde en voorwand van de tender. 
- Wielkasten aan de voorzijde, indien boven de voetplaat gelegen. 
- Bekledingsplaat van voorwarmer, voedingspijp en luchtpomp, indien boven de voetplaat gelegen. 
- De groene zijvlakken van het machinistenhuis, de kolen- en waterbakken en de zij- en achtervlakken van de tender, 

zijn af te zetten met zwarte banden. 

Rood   
- Bufferbalken aan de bufferzijde. 

Wit 
- Nummer op de voorbufferbalk. 
- Opschriften op depótplaatje en andere geschilderde opschriften. 

Geel   
- Nummer op de achterwand van de tender. 

Ongeschilderd 
De volgende delen blijven ongeschilderd en zijn blank: 
- Alle drijfwerkdelen incl. wentelas, leibanen, handelstang, koppelstangen en schroefhandel. 
- Cilinderdeksels en flenzen, voor zover bewerkt, van buitenliggende cilinders. 
- Regulateursleutel. 
- Handremstang met kruk. 
- Scharnieren en sluithandels rookkastdeur. 
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- Balieijzers. 
- Alle bronzen appendages, voor zover deze zijn bewerkt. 
- Alle koperen pijpen, indien deze zijn gepolijst. 
- Stootvlak van bufferschijven (behalve van rangeerlocomotieven en tenders). 
- Rand, letters en cijfers op de spoorwegnummerplaat, het voorraadsplaatje en het snelheidsplaatje. 
- Spoorwegketelnummerschild. 

Opschriften   
Op de locomotieven en tenders moeten de volgende opschriften betr. grote herstelling, ketelonderzoek en schilderen 
worden aangebracht en wel: 
- Op de locomotieven door de letters H, P, K en S  
- en op de tenders door de letters H en S. 
De betekenis van deze letters is: 
 

H = Grote herstelling 
P = Persen (4-jaarlijks ketelonderzoek) 
K = Ketelonderzoek (7- resp. 8-jaarlijks) 
S = Schilderen 

 
Achter deze letters wordt de datum aangegeven en wel  
- moet achter H de datum van de proefrit worden vermeld,  
- achter P en K de datum van het persen en  
- achter S de datum van het schilderen.  
- De datum àchter de letter P is alleen aan te brengen als deze later valt dan die van K. 
De opschriften zijn bij de locomotieven links vóór en bij de tenders rechts achter op het frame of op een geschikt ander 
ter plaatse aanwezig deel, beneden de voetplaat gelegen, te schilderen. 
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Bijlage: plaatsing van de onderdelen in de etsfrets 

 


