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15 Tons gesloten goederenwagens 
 
 
SS serie CHLL/CHLW 59050 - 61900.        versie maart  2022 
NS 15051-15174, NS 15206-15255, NS 15551-15888, NS 16001-17058, NS 19871-20250, NS 28211-28400. 
 

Een blik terug in de tijd 
Dit was een zeer grote serie gesloten goederenwagens met een laadvermogen van 15 ton. 
Er waren zo’n 1300 beremde en 1250 onberemde exemplaren. 
Deze goederenwagens werden gebouwd tussen 1896 en 1916. Door de lange bouwtijd waren er wat kleine 
verschillen, de wagens tot 1910 hadden ter versteviging van de wagenbak schoren, de wagens van na 1910 kregen 
verstevigingdriehoeken voor een grotere bovenbouwstijfheid.  
Deze goederenwagens hadden een metalen chassis en stalen U-profielen, de buitenzijde bestond uit vurenhouten 
planken. De remhuizen daarentegen hadden een hardhouten frame en afgetimmert met vurenhouten planken.  
 

SS 59214-59513 Werkspoor 1906 
Dyle & Bacalan 1906 

vierraams remhuis met 
rond dak, schuine schoren 
open asbalansen 

NS 15589-15888 goederenwagen 

300 Goederenwagens met remhuis, voorzien van schuine schoren aan de beide zijkanten en aan een kopwand 
 

SS 61001-61200 vdZypen 1907 
Werkspoor 1910 

tweeraams remhuis met 
rond dak, schuine schoren 
gesloten asbalansen 

NS 19501-19700 goederenwagen 

200 Goederenwagens met remhuis, voorzien van schuine schoren aan de beide zijkanten en aan een kopwand 
 

S 61201-61240 Werkspoor 1910 remhuis 
rond dak 

 NS 19701-19740 goederenwagen 
NS 28201-28210 fruitwagen 

SS 61241-61370 Werkspoor 1912 remhuis 
rond dak 

 NS 19781-19859 goederenwagen 
NS 28211-28247 fruitwagen 

SS 61371-61870 La Brugoise 1912/13 remhuis 
rond dak 

 NS 19860-20216 goederenwagen 
NS 20248-20250 
NS 28251-28289 
NS 28301-28400 

 
   fruitwagens 
 

SS 59514-59563 Werkspoor 1910    
CHLL 

geen rem NS 15206-15255 goederenwagen 

SS 59564-59783 Werkspoor 1912 geen rem NS 16001-16229 goederenwagen 
SS 59784-60233 La Brugoise 1912/13 geen rem NS 16230-16669 goederenwagen 
SS 60234-60533 Uerdingen 1913 geen rem NS 16670-16969 goederenwagen 
 Ruim 600 goederenwagens met remhuis en 800 onberemde goederenwagens 

 

SS 61871-61900 Werkspoor 1916 remhuis met puntdak NS 20217-20246 goederenwagen 
SS 60534-60623 Werkspoor 1916 vanaf 1933 KKG NS 16970-17059 goederenwagen 
 30 Goederenwagens met remhuis en 90 onberemde wagens 

 

Omstreeks 1915 werden de wagens SS 61241-61290 en een deel van de serie SS 61621-61870 voorzien van een 
voorventilatiesysteem door middel extra roosters in de kopwanden en het plaatsen van vijf ventilatoren op het 
dak (fruitwagen).  Dit werd de serie NS CHEW 28201-28400. 

vanaf 1923 Aanbrengen W1 aspot en 12-blads verenpakket, draagvermogen wordt 17,5 ton 
(open balansijzers werden gelijktijdig vervangen door gesloten balansijzers). 
Ook de lijnogen op het dak werden verwijderd. 

1925 Verwijderen lange treeplanken en handgrepen langs de zijwanden 
1926 Lager plaatsen van de sluitseinijzers en verwijderen voettreden van de kopwand 
1930 Aanbrengen doorgaande luchtleiding bij de onberemde wagens. 

vanaf 1933 Aanbrengen Kunze Knorr reminstallatie bij groot deel onbereberemde wagens, 
 serie NS15206 - 17059:    CHEL  CHEK 

vanaf 1940 Slechtere wagens werden al gesloopt. 
vanaf 1941 Verwijderen remhuizen en handreminstallatie 

 

De wagens met remhuis hadden een handschroefrem en een Westinghouse snelrem, de overige wagens waren 
onberemd. 
In de NS-tijd kregen zij een verzwaard trekwerk, een steviger verenpakket en W1-aspotten.  
Het laadvermogen steeg hierdoor van 15 ton naar 17,5 ton. 
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De SS liet deze gesloten goederenwagens bouwen tussen 1896 en 1916, allemaal met een radstand van 5 m en 
een baklengte van 9350 mm. De wagens gebouwd tot 1910 hadden schuine verstevigingsschoren en open 
asbalansen , vanaf 1910 waren ze voorzien van stalen verstevigingsdriehoeken en gesloten asbalansen. In totaal 
werden er in deze periode voor de SS zo’n 1300 beremde en 1200 onberemde wagens van dit type gebouwd. De 
bovenbouw van de wagens met remhuis was één liniaallengte (290 mm) korter dan de onberemde wagens van 
deze serie vanwege het remhuis. 

 
Gesloten goederenwagen met remhuis en schuine verstevigingsschoren, Werkspoor 1906. 
De wagen is voorzien met de standaard wit geschilderde SS-aspotten. (SS 59402, later NS 15777). 
 

De meeste van deze wagens hadden aan de binnenzijde koeringen, zodat ze eventueel ook gebruikt konden 
worden voor het vervoer van koeien of paarden.  Meer dan de helft van deze wagenserie was uitgerust met een 
hoog remhuis aan één van de kopwanden. De remhuizen waren voorzien van een profiel om als vangijzer dienst te 
doen tegen het te ver openzwaaien van de deuren. De wagens werden afgesloten door een roldeur aan elke zijde. 
De onderkant bewoog door wieltjes op een rail, aan de bovenzijde greep de deur over een geleidestang van 
dezelfde lengte als de rail aan de onderzijde. De bovengeleiding werd beschermd door een regenkap van 
voldoende lengte. De deur had een sluithaak welke in twee standen de deur kon vastzetten. In het midden van de 
deur was meestal nog een handgreep om de deur makkelijker open of dicht te schuiven. 
De wagens met remhuis en lange treeplanken hadden ook een stoomleiding, waardoor ze ook in gemengde 
treinen dienst konden doen. Het kwam vroeger vaak voor (op lokaallijnen) dat goederenwagens in een 
personentrein werden meegenomen. De personenwagens werden verwarmd met stoom en de goederenwagen 
met doorgaande stoomleiding vormde geen beletsel hierin, ongeacht de plaatsing ervan. 

 
Gesloten goederenwagen met remhuis en lange treeplanken, serie SS 61251-61900, Werkspoor 1912. 
 

Bij zo’n grote serie kreeg je al snel allerlei wensen met bijbehorende aanpassingen. 
De SS 61241-61250 werden door Werkspoor al afgeleverd als fruit/bananenwagen. Ook in 1915 werden de 
wagens 28251-28289 en 28301-28410 aangepast voor het vervoer van bananen. Op het dak plaatste men hiervoor 
vijf extra ventilatoren en in de kopwanden kwamen extra jalouzieramen. Al deze wagens behielden wel hun 
donkergrijze kleur. De binnenwanden werden voorzien met stro als isolatie en bekleed met linnendoek.  
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Op  de vloer van de wagens werd een dikke laag stro uitgespreid en hierop werden dan de trossen bananen 
gelegd, niet meer dan drie lagen hoog! 
De rest van de wagen bleef leeg. Geen wonder dat er grote series wagens nodig waren voor dit fruitvervoer. 

 
Lossen van bananen met de fruitwagens uit de serie NS CHEW 28201-28400.   Rotterdam Maashaven, jaren ‘15 
 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden honderden CHE-wagens gevorderd door het leger voor vervoer van 
paarden en materieel. 
Doordat vanaf 1923 het onderstel werd verzwaard vielen ze bij de NS in de categorie van 17,5 tons 
goederenwagens. De oudere exemplaren met open asbalansen kregen vanaf 1925 bij revisies geperste 
asbalansen. Een doorgaande luchtleiding werd aangebracht vanaf 1930. 
In de tweede helft van de jaren ’30 werden veel van deze wagens als P-wagen (particulier) verhuurd aan bedrijven. 
De eerste wagens werden al gesloopt vanaf 1939. 
Vanwege onderhoudskosten werden bij de wagens, die voor revisie in aanmerking kwamen, vanaf 1942 massaal 
de remhuizen verwijderd.  
Tijdens WOII werd ruim 90% van het goederenwagenpark afgevoerd naar het buitenland. Zo’n 45% daarvan kwam 
uiteindelijk weer terug in Nederland, maar niet alles was de moeite waard om te herstellen. Uiteindelijk bleven er 
van de 2500 stuks grote serie CHE-wagens maar een paar honderd over, welke de jaren ’50 ingingen. Ook door de 
instroom van veel nieuw materieel vanaf 1948 was de rol van deze wagenserie nagenoeg uitgespeeld. Diverse 
exemplaren werden vanaf 1953 nog ingezet in de Europ wagenpool. Ook was het nog de moeite waard om deze 
wagens bruin te schilderen, maar omstreeks 1960 waren ze nagenoeg verdwenen. 
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NS CHEW 19834. Roodbruin, geen remhuis, W1-aspotten en Europool.   Amersfoort, januari 1955 
 

Latere periodes 

Bij uitbeelding na ongeveer 1923 geen SS-aspotten meer gebruiken maar NS W1 aspotten en gesloten balansijzers.  
 
Na 1925 werden (bij revisies) de lange  treeplanken afgenomen en vervangen door korte.  
Gelijktijdig nam men de handgrepen van de zijwanden af, die hadden nu geen nut meer.  
Aan de bufferbalken werden kleine opstaptreden aangebracht. 
 

nog met remhuis 1926-1944   zonder remhuis 1944-1964  tegenover liggende kopwand 
de opstaptredes zijn allemaal afgenomen 

 

Na 1926 vervielen alle tredes op de kopwand. Ook de bijbehorende handgrepen van deze wand werden 
afgenomen. De sluitseinijzers kwamen op halve hoogte. 
Bij de kopwand met remhuis werden alleen de sluitseinijzers een klein stukje naar beneden geplaatst ( vier 
plankbreedtes vanaf de bovenzijde). 
Ongeveer na 1942/1944, als ook het remhuis met bijbehorende handrailingen werd verwijderd verhuisden de 
sluitseinijzers mee naar halve hoogte. 
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Verhuur 

 
Frico wagen 552341P, de oud NS 28312. Het remhuis is al sinds 1942 verwijderd, de bufferbalk steekt nog uit, de roosters in de 
kopwanden zijn verwijderd, de profielen in de kopwand zijn dichter bij elkaar geplaatst.               Utrecht,  1 maart 1950. 
 
 

In 1937 en 1938 werd een serie CHEW-fruitwagens verhuurd voor het vervoer van melkprodukten (melk, kaas, 
boter) aan de zuivelcoöperatie Frico  te Leeuwarden. Deze Friesche Coöperatieve Zuivel Export Vereeniging, de 
FCZEV, werd in 1898 opgericht en exporteerde vooral roomboter en kaas naar het buitenland. Veel van de 
produkten werden in Amsterdam overgeladen op schepen voor transport over zee.  In 1930 werd de naam van 
deze firma Frico. In 1983 houdt het bedrijf op met bestaan, maar de naam bestaat nog wel als gedeponeerd 
kaasmerk. De firma had enkele wagens in eigendom, maar het merendeel werd gehuurd van de NS, die daarvoor 
vooral ex SS wagens stelde. Elke wagen droeg gemiddeld zo’n 15 jaar de Frico opschriften, voordat het werd 
vervangen door een ander exemplaar. De ingeleverde wagens werden door de NS na een schilderbeurt dan vaak 
weer verhuurd aan andere bedrijven.    Meer over Frico, zie Railmagazine 278 (oktober 2010). 
De wagens hadden geïsoleerde wanden, aan deze wanden waren stellingen bevestigd voor de opslag van de 
goederen. 
 

Deze CHEW- fruitwagens werden voor Frico omgenummerd per 11 maart 1937 en 41 mei 1938. 
 

NS nr. Particulier nr. bij Frico teruggegeven divers  NS nr. Particulier nr. bij Frico teruggegeven divers 
NS 28274 NS 552318    1937 1958 sloop  NS 28218 NS 552337    1938 1962 NS 19218 
NS 28236 NS 552319    1937 1956 sloop  NS 28247 NS 552338    1938 1962 NS 19220 
NS 28315 NS 552320    1937 vermist   NS 28261 NS 552339    1938 1961 sloop 
NS 28331 NS 552321    1937 1955 NS 19229  NS 28266 NS 552340    1938 1949 NS 28266 
NS 28354 NS 552322    1937 1955 NS 19232  NS 28312 NS 552341    1938 1957 sloop 
NS 28364 NS 552323    1937 1958 sloop  NS 28314 NS 552342    1938 1954 NS 19227 
NS 28399 NS 552324    1937 1954 NS 19238  NS 28350 NS 552343    1938 1958 sloop 
NS 28215 NS 552325    1937 vermist   NS 28356 NS 552344    1938 1954 NS 19233 
NS 28256 NS 552326    1937 vermist   NS 28370 NS 552335    1938 vermist  
NS 28308 NS 552327    1937 1956 sloop  NS 28382 NS 552346    1938 1957 sloop 
NS 28351 NS 552328    1937 vermist   NS 28253 NS 552347    1938 1953 sloop 
NS 28379 NS 552329    1937 1959 sloop  NS 28352 NS 552348    1938 1961 sloop 
NS 28254 NS 552330    1937 vermist        
NS 28374 NS 552331    1937 1951 NS 19216  In die periode was de tekst nog zwart, na de oorlog voerde 

men bij nieuwere wagens pas blauwe tekst in. 
In totaal heeft de  Frico 154 wagens in bezit gehad of 
gehuurd. Een deel werd vermist na WOII. 
 

NS 28201 NS 552332    1937 1950 NS 28201  
NS 28264 NS 552333    1937 1957 sloop  
NS 28271 NS 552334    1937 1963 sloop  
NS 28317 NS 552335    1937 1963 sloop  
NS 28389 NS 552336    1937 1957 sloop  
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Wagencoderingen: 
CHA: gesloten wagen met een inhoud tot 33,7 m3   K : Knorr luchtrem 
CHB: idem inhoud tussen de 34,0 en 39,6 m3   W : Westinghouse luchtrem 
CHC: idem inhoud vanaf 41,2 m3     P : valrem 
CHD: idem inhoud tot 45,5 m3 
CHE: idem inhoud 51 m3. 

 
Bouwbeschrijving 
 
De kit bestaat uit een messing etsplaat en NS opschriftenset. 
Verder nodig (per goederenwagen): 
50 cm U-profiel 1,0 mm x 0,6 mm voor de zijwanden  (16 maal 29 mm)  
15 cm U- profiel 1,5 mm x 1,0 mm voor de kopwanden (4 maal 30 mm).  
3 cm massief messing ronde staaf/draad Ø 0,8 mm als remspindel 
4 aspotten SS (MK art 515)   of    –na 1924-    4 aspotten W1 (MK art. 517) 
Verende messing buffers (MK art. 823)      (MK = MK Modelbouwstudio’s) 
Setje geïsoleerde wielen (bijv. Roco 40199) 
Bij de CHE fruitwagens 5 torpedoventilatoren (Philotrain 870/70101 of MK art. 830) 
 
 

Er zijn diverse wagen/etsplaat-varianten, maar hebben allemaal dezelfde bouwwijze. 
 

Goederenwagen met rond dak en schuine schoren, schroefrem, vierraams 
remhuis,  open asbalansen, korte treeplanken, bouwjaar 1906 

NS CHEP 15589-15888  300 stuks 

Goederenwagen met rond dak en schuine schoren, schroefrem, tweeraams 
remhuis, stoomleiding, gesloten asbalansen, lange treeplanken,  
bouwjaar 1907/1910 

NS CHEW 19501-19700 200 stuks 

Goederenwagen met remhuis (rond dak) en onberemde wagen, gesloten 
asbalansen, lange treeplanken, allebei bouwjaar 1912 

NS CHEW 19701...20216 
NS CHEL   15206...16969 

475 stuks 
1000 stuks 

Goederenwagen met remhuis (spits dak) en beremde wagen,  gesloten 
asbalansen, lange treeplanken, allebei bouwjaar 1916 

NS CHEW 20217-20246 
NS CHEK 16970-17059 

30 stuks 
90 stuks 

Fruitwagen met remhuis (rond dak), bouwjaar 1910-1913 NS CHEW 28201-28400 200 stuks 
Frico wagen, ontstaan uit fruitwagen, inzetbaar tussen 1937 en 1958 NS  552318-552348  31 stuks 
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Bouwen 
Gebogen wordt in principe met de buignaad  
aan de binnenzijde.  
Alleen bij onderdelen die 180  oͦmgebogen  
worden is de buignaad aan de buitenzijde  
(veerpakketten, simpele sluitseinhouders).  
Haal de zijwanden uit de etsfret en leg hem plat  
neer. Druk vanaf de achterzijde eerst alle  
klinknagel-imitaties erin. Dat maakt  
het model uiteindelijk veel realistischer. 
 

         Klinknagels doordrukken. 
Leg de zijwand op een snijmat of op een aantal velletjes papier en druk met een oude puntig geslepen  
schroevendraaier de klinknagels erin. Niet superhard duwen, een klein bolletje is voldoende. Het kan natuurlijk 
ook met een klinknagelpersje, maar echt nodig is zo’n apparaat niet.  
Bij het uitbeelden van de wagen met remhuis dienen nog drie gaten geboord te 
worden, twee van 0,6 mm voor de trapjes en een van 1,6 mm voor het schroefje. 
Eventueel ook de andere gaatjes voor handgrepen en dergelijke nog doorboren 
met een 0,5 mm boortje als ze niet helemaal doorgeëtst zijn. 
Bevestig daarna alle U-profielen. De zijwanden krijgen profielen van  
1,0 x 0,6 mm, de kopwanden 1,5 x 1,0 mm. Laat de profielen aan de onderzijde  
2 mm uitsteken. Vertin de U- profielen aan de achterzijde en leg ze met 
soldeervloeistof op de juiste plek. Houdt het profieltje aangedrukt en ga dan aan 
de binnenzijde met een hete soldeerbout of  brandertje erlangs. Je zult zien dan 
het profiel zichzelf dan netjes vastzet. Eventueel na afloop voelen of het profiel 
goed vastzit. Vijl de onderkant van de profielen op gelijke hoogte.  
Druk in de vier zijluiken een aantal klinknagels en soldeer de luiken op de zijwand, de brede kant komt boven! 
Bij de fruitwagens komen er nog roosters bij voor de kopwanden, brede en smalle bij het remhuis! 
Buig de  deurstoppers tot een letter i, monteer ze in de vierkante openingen en soldeer aan de achterkant vast. 
Haal de beide roldeuren uit de plaat, druk ook hier de klinknagels in en bevestig de handgrepen eraan.  Maak de 
achterkant van de deuren glad en vertin de deur-achterzijde waar deze op de U-profielen komt.  Zet het uiteinde 
van de onderste geleiderail 90˚ om. Laat de deur in de nokjes aan de bovenzijde vallen en de geleiderail in een 

 
gleufje van de zijwand. Controleer of de onderkant niet scheef loopt en fixeer de deur eventueel met een 
wasknijper. Maak met een hete soldeerbout de achterzijde warm en soldeer zo de deur aan de profielen vast. 
Buig de regenlijsten en bevestig ze aan de bovenzijde van de deuren. De korte kant komt op de deur, de lange kant 
valt naar binnen. 
Soldeer ook de bevestigingsmoertjes M 1,6 op hun plaatsen en breng dan alle andere handrails aan.  
Na 1925 werden de horizontale handrails aan de zijwanden (gelijk met het afnemen van de lange treeplanken) 
verwijderd.  
De handgrepen voor de laddertjes bestaan uit twee delen, een op de zijwand en de ander die boven het dak 
uitsteekt. Bij deze laatste de pootjes met de knik 90  oͦmbuigen en dan plaatsen.  

De zijwand compleet, alleen de beide dakhandrailtjes en de sluitseinijzers moeten er nog op komen. 
Bij sommige CHE-wagens waren de handgrepen in de kopwanden anders van vorm.  
Bij de CHEP de onderkant op ongeveer 1 mm afstand haaks ombuigen en monteren. 
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De handgrepen aan de onderzijde van de kopwanden van de CHEP haaks ombuigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De handgrepen van de CHEW-fruitwagen zijn omgekruld aan de onderzijde. 
Vanwege de roosters zijn bovenste twee opstaptredes aan de andere kant van de profielen geplaatst. 
 

Pas als alle wanden helemaal klaar zijn wordt het geheel haaks omgezet. 
                                                 Het remhuis gedeeltelijk omgebogen voor soldeerwerk vanaf de binnenkant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Het remhuis wordt met een 1,6 mm schroef vastgezet. Het blijft op 
deze manier afneembaar,  makkelijk voor het spuiten. Het remhuis 

wordt aan de binnenzijde voorzien van een moertje M1,6. De onder- 
kant blijft open, dan kan je er tenminste bij voor het plaatsen van het  

glaswerk. Monteer voor het buigen eerst de beide deurhandgreepjes en  
dakhandgrepen haaks ombuigen         het 22 mm lange profieltje van 1,0 x 0,6 mm met de voet naar onderen.  
Dit profiel beperkte de deuruitslag van de remhuisdeuren. Buig het remhuis gedeeltelijk in vorm om makkelijker 
aan de binnenkant te kunnen solderen. Daarna kan het rondgebogen remhuisdak erop. Als ook de sluitseinijzers 
en de dakhandgrepen erop zitten, monteer dan het grote dak definitief en maak de uitstekende daklipjes glad. 
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                   De bodemplaat met diverse onderdelen. 

De veerpakketten voor de vaste as zitten op de stelbalk, van de pendelas op het pendelframe zelf. 
 

                     Het remwerk met de remstangen R en de schroefremoverbrenging P. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Onderstel 
 

Ook in het onderstel en in  
de langsdragers zitten een aantal klink- 
nagelgaten, welke doorgedrukt kunnen worden.  
Buig de bufferbalken haaks om. Plaats de beide stelbalken. 
Breng dan eerst alle treeplankhouders aan. Buig de kortkoppelingen en 
 breng ze op hun plaats. Laat geen tin in de kortkoppeling zelf vloeien! Voorzie  
de vleugels van de kortkoppeling van een druppel olie of vet om de kans op vastsolderen te verkleinen.  
Vloeit er toch soldeertin in, dan demonteren en het tin eraf schuren, opnieuw inoliën en weer plaatsen!  
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Zorg dat de onderzijde van de kortkoppeling aan de kant van de compensatie-wielas glad is afgewerkt! 
Monteer vervolgens eerst alle treeplanksteunen. En soldeer daarna de balansijzers met aspotten op hun plek.   
Bij de SS-aspotten wijst het ‘steeltje’ recht naar boven! Er kan ook gekozen worden voor gesloten balansijzers, 
deze werden aangebracht tussen 1924 en 1935. Bevestig bij de ‘vaste’ balansijzers de veerpakketten in de 
uitsparingen van de stelbalken. Eventueel het ‘steeltje’ van de balansijzers iets verbuigen. Bij  de compensatie-
balansijzers kan je beter de veerpakketten aan de balansijzers zelf vastzetten. Zorg er wel voor dat de compensatie 
voldoende kan bewegen. De veerpakketten buigen met de buignaad aan de buitenzijde. Voor de balansijzers met 
compensatie dient nog de losse steun van de compensatieinrichting vastgezet te worden vanwege de ruimte voor 
de kortkoppeling. Monteer de treeplanken. Aan een kant komen optraptreden, buig het bovendeel om en soldeer 
het in de uitsparing van de bufferbalk. Aan de bufferbalken worden de bufferhouders (van de verende messing 
buffers van MK Modelbouwstudio) met rangeerdershandgrepen vastgezet. Monteer bij de remhuisversie ook de 
schroefremoverbrenging. De remspindel (staafje Ø 0,8 mm) kan het beste aan de bodemplaat gesoldeerd worden, 
dan is het remhuis vrij af te nemen. De remstangen (onderdeel R) steken we pas erin nadat het onderstel 
gespoten is. De remblokschijven in een verzetje buigen zodat ze mooi in het midden van de wielen komen.  
Om het helemaal af te maken kan er ook een messing exemplaar van het Westinghouse remsysteem in geplaatst 
worden (Philotrain art. 870/70002). 
 

 

 
Zo, remhuis erop geschroefd en de bak is nu spuitgereed. De opstaptreden van de ladder zijn heel voorzichtig rechtgebogen. 
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Op kleur brengen 
Na het solderen met water en zeep de kit  goed schoonmaken om de vloeimiddelen en zuren van het solderen te 
verwijderen. Eventueel met Vim of Cif en een oude tandborstel onder warm water goed schoonmaken en 
ontvetten. Daarna de bak niet meer met vette vingers aanraken. 
Voorzie de kit van een primer om de verf beter te hechten.  
Ik zelf gebuik hiervoor Motip primer uit een spuitbus (verkrijgbaar bij autoshops). Spuit op een afstand van 
minimaal 25 cm, het model hoeft niet helemaal dekkend gespoten te zijn met primer, een dun waasje is al meer 
dan voldoende voor de hechtwerking en fijne details blijven tenminste behouden. 
 

Alle goederenwagens in de NS periode grijszwart geschilderd en hadden witte opschriften. Die kleur komt vrij 
aardig overeen met RAL 7021.  
Deze verf in spuitbus bestel ik bij de firma  Car Repair Online Products,    
http://www.nonpaints.com/nl/catalogsearch/result/?q=RAL7021ZG     RAL 7021 in spuitbus 400ml ZIJDEGLANS 
Spuit het model met meerdere dunne lagen.  
De bodem wordt gespoten in zijdeglans zwart. (RAL 9005) 
Het dak krijgt een onbestendige kleur grijs. 
 

Plaats opschriften in de NS periode 
Van links naar rechts: 
Veld A: NEDERLAND NS met daaronder het wagennummer met CHEx en plakbriefjestekst 
Veld B:  bodem, draagvermogen, eigen gewicht (tot 1934 als tekst, daarna als symbool) 
Veld C helemaal rechts:  transitoteken  en draagvermogen aanduiding (15 ton tot 1924, daarna 17,5 ton). 
Op de stelbalk van links naar rechts:  
Eigen gewicht, schuifassen, in het midden NS nummer, CHEx , remsysteem en helemaal rechts revisieraster 
Op beide kopwanden op de 7e plank van onderen rechts het 80 of 90 km/h snelheidskenmerk. 
Aan één kopwand boven de bolle buffer het rechthoekige jaarlijkse smeerraster. 
Onder elke handgreep in de hoek komt het symbool van de remwerksoort.  
Deze remwerktekens werden pas ingevoerd omstreeks 1930, dus bij uitbeelding voor die tijd kunnen ze 
weggelaten worden. 
Let op, de verschillende typen goederenwagens hebben ook verschillende remtekens. Wat dat betreft zijn er 
onderlinge verschillen tussen de bouwjaren. 
 
 

 
 
 

 

    

        A        B                                                                                   C 

 

 

 

 

NS beschrifting tussen 1920 en 1935 

 
1920 -  ± 1935 
 
In deze periode werd 
alles voluit als tekst 
vermeld. 
Tot 1923: 15 ton 
Na 1923: 17,5 ton 
Remwerksoort: 
Vijfhoek of blokjes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NS beschrifting tussen 1935 en 1950 

 
 
± 1935 - ± 1950 
 
In deze periode gebruikte 
men symbolen.  
Dat was inmiddels een 
internationale afspraak 
geworden 
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Opschriften voor  
NS 15589 
(goederenwagen met schuine 
schoren en vierraams remhuis,  
bouwjaar  1906) 
 
 
 
 
Opschriften voor 
NS 19501 
(goederenwagen met schuine 
schoren en tweeraams remhuis,  
bouwjaar  19010) 
 
 
 
 
Opschriften voor  
NS 19701-20216, goederenwagen 
met tweeraams remhuis, 
bouwjaren 1912/1913 
 
 
 
 
Opschriften voor de onberemde 
goederenwagens  
NS 15206-16969,  
bouwjaren 1910-1913 
 
 
 
 
Opschriften voor bananenwagens 
CHEW 28201-28400 
met tweeraams remhuis, 
bouwjaren 1912/1913 
 
 
 
 
Opschriften voor  
NS 20217-20246,  
goederenwagen met tweeraams 
remhuis met puntdak 
bouwjaar 1916 
 
 
 
 
Opschriften voor de onberemde 
goederenwagens  
NS 16970-17059,  
bouwjaar 1916 
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Opschriften 
Als alles goed gedroogd is breng dan de opschriften aan. De 
opschriften zijn waterslide transfers. Knip de gewenste tekst zo krap 
mogelijk uit en leg ze in een bakje water. Na ongeveer 1 minuut kan 
komt de tekst al los van het draagvel. Schuif de tekst met draagvel en 
al in de buurt van de plaats waar de tekst moet komen en schuif dan 
voorzichtig de tekst van het draagvel af naar de juiste plaats. Een 

druppeltje MICROSOL  zorgt ervoor dat het schuiven nog beter verloopt. Na drogen komt een weekmaker op het 
transfer om de randjes zo veel mogelijk onzichtbaar te maken. Dit doen we met blauwe flesje MICROSET. Breng 
met een kwastje een druppeltje aan op het transfer en laat het weer drogen. Voorzichtig dat de decals nu niet 
verschuiven! Na zo’n 20 minuten deze handeling herhalen.  
 

Afwerken 
Na 24 uur zal alles wel goed droog zijn en wordt blanke lak aangebracht. Hiervoor 
gebuik ik zijdeglans blanke lak voor van STILLEVEN (geen hoogglans!). Dit zit in kleine 
spuitbusjes van 150 ml en verkrijgbaar bij de bouwmarkt PRAXIS. Na droging geeft dit 
het model een mooie halfglanzende tint. 
 

Verende buffers 
De verende buffers van Maykel Kastelijn werken erg prettig. Indrukken tot de stand 
waarbij de buffer maximaal mag uitveren, met een tangetje het aan de binnenzijde 
uitstekende steeltje onder ongeveer 45˚ ombuigen. Als er per ongeluk soldeertin in 
het bufferhulsje is  gelopen, kan dit met een 0,5 mm boortje verwijderd worden. 
 

Ook de kortkoppelingen kunnen ingeschoven worden. Houd bij het inschuiven 
hiervan de kortkoppelingskop vast, zodat de krachten niet doorgegeven worden naar 
de bovenkant toe of dat de houder helemaal verbuigt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Foto van de vierraams gesloten goederenwagen CHEP 15589.  

 De tekst NEDERLAND 
staat boven de 
handgreep, 
het nummer en 
dergelijke eronder.  
Knip de decal in 
tweeën om dit te 
kunnen doen. 
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Gesloten goederenwagen CHEP 15589 
A Bodemplaat onderstel 
B Stelbalken 
C Wagenbak 
D Remhuis 
E Dak remhuis 
F Roldeuren 
G Regenlijst deuren 
H Deurgrendels 
J Treeplankhouders 
K Kortkoppeling 
Lo Open balansijzers (tot 1923) 

Lg Gesloten balansijzers (vanaf 1924) 
M Veerpakket 
N Deurstoppers 
O Zijluiken 
P Schroefremoverbrenging 
R Remstangen 
S Handgreep kopwand voettreden 
T Sluitseinhouders fijn  
U Sluitseinhouders simpel 
V Voettreden kopwand 
W Losse steun compensatieinrichting 
X Treeplanken 

 

 
 
 

Gesloten fruitwagen CHEW 28201 
A Bodemplaat onderstel 
B Stelbalken 
C Wagenbak 
D Remhuis 
E Dak remhuis 
F Roldeuren 
G Regenlijst deuren 
H Deurgrendels 
J Treeplankhouders 
K Kortkoppeling 
L Gesloten balansijzers  

M Veerpakket 
N Deurstoppers 
O Zijluiken 
P Schroefremoverbrenging 
R Remstangen 
S Handgreep kopwand voettreden 
T Sluitseinhouders fijn  
U Sluitseinhouders simpel 
V Voettreden kopwand 
W Losse steun compensatieinrichting 
X Treeplanken 
Y Roosters voor beide kopwanden 
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Gesloten goederenwagen   CHEW 19781 (met remhuis)   en    CHEL 16001 (geen reminrichting, leidingwagen) 
A Bodemplaat onderstel 
B Stelbalken 
C Wagenbak (met en zonder rem) 
D Remhuis 
E Dak remhuis 
F Roldeuren 
G Regenlijst deuren 
H Deurgrendels 
J Treeplankhouders 
K Kortkoppeling 
L Gesloten geperste balansijzers 

M Veerpakket 
N Deurstoppers 
O Zijluiken 
P Schroefremoverbrenging 
R Remstangen 
S Handgreep kopwand voettreden 
T Sluitseinhouders fijn  
U Sluitseinhouders simpel 
V Voettreden kopwand 
W Losse steun compensatieinrichting 
X Treeplanken 

 

  
 
 

NS CHEW 19781-19859 en NS CHEL 16001-16229, beide bouwjaar 1912-1913 
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Gesloten goederenwagen   CHEW 20217 (met spitsremhuis) en CHEL 17001 (geen reminrichting, leidingwagen) 
A Bodemplaat onderstel 
B Stelbalken 
C Wagenbak (met en zonder rem) 
D Remhuis 
E Dak remhuis 
F Roldeuren 
G Regenlijst deuren 
H Deurgrendels 
J Treeplanksteuen 
K Kortkoppeling 
L Gesloten geperste balansijzers 

M Veerpakket 
N Deurstoppers 
O Roosters 
P Schroefremoverbrenging 
R Remstangen 
T Sluitseinhouders fijn  
U Sluitseinhouders simpel 
V Voettreden kopwand 
W Losse steun compensatieinrichting 
X Lange treeplanken 
W Korte treeplanken remhuis 

 

 

Set CHE wagens, links serie NS CHEW 19701 – 20216 met remhuis met rond dak,  rechts CHEL 16001-16969. 
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Gesloten Werkspoor goederenwagen   CHEW 19501, bouwjaar 1907-1910 
A Bodemplaat onderstel 
B Stelbalken 
C Wagenbak (met en zonder rem) 
D Remhuis 
E Dak remhuis 
F Roldeuren 
G Regenlijst deuren 
H Deurgrendels 
K Kortkoppeling 

L Gesloten geperste balansijzers  
M Veerpakket 
N Deurstoppers 
P Schroefremoverbrenging 
R Remstangen 
T Sluitseinhouders  
V Voettreden kopwand 
W Losse steun compensatieinrichting 
X Lange treeplanken 

Bananenwagen serie NS CHEW 28201 – 28400 

 
Uit bananenwagen aangepaste Frico wagen, serie NS 552318 P - 552348 P 
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Behalve extra ventilatoren beschikken de bananwagens over 8 ventilatieroosters! 

NS CHEW NS 20217-20246 en NS CHEL NS 16970-17059, beide bouwjaar 1916 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het remhuisdak is bij deze  
bouwjaren driehoekvormig  
uitgevoerd.Aan de achterkant  
bevinden zich nog maar  
twee opstaptreden. 
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Vanaf de jaren veertig werden bij alle CHE’s bij revisies de remhuisjes verwijderd. 
Aan de onderzijde van  het bordes plaatste men opstaptreden, hier bij de CHEP 15640. 

Dat gold ook voor de Frico-wagens. 
Rechts de uitvoering van na 1940, zonder remhuis, maar met opstaptreden. 
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De Werkspoor goederenwagen van de SS 61001 serie, later serie NS 19501. 
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Hier de NS uitvoering in verschillende posities. 
 
De rangeerdershandgrepen aan de kopse kanten 
zijn in een sierlijke vorm gebogen. 
 


