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Staatsspoor Coupérijtuigen AB7c, BC9c en C10c  
 

                                                                       Interieur upgrade 
versie   22 aug.2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ex Staatsspoor rijtuig NS AB 6048        Roosendaal, 1930 
 

De set kan gebruikt worden voor de Philotrain vierassige Staatsspoorrijtuigen met en zonder remhuis. 
 

Deze set bestaat uit een etsplaat voor het interieur van Philotrain’s ex-Staatsspoorrijtuigen. 
Waterslidetransfers hiervoor kunnen naar behoefte los aangeschaft worden. 
De bouwwijze is bij de verschillende typen rijtuigen gelijk. 
 
Interieur update C10c rijtuigen met en zonder remhuis 
De rijtuigbakken van de beremde en de onberemde rijtuigen zijn helemaal aan elkaar gelijk. 
Haal de beide langssteunen voor het interieur uit de etsfret. Monteer daarop de tussenwandjes. Zorg ervoor dat alles 
goed haaks op elkaar staat. De tussenwandjes met een uitsparing in het midden komen aan de buitenzijde, zodat er 
een vrije ruimte is voor de kortkoppelingsmechanismen als daar gebruik van wordt gemaakt. 

 
De blauwe pijltjes geven aan waar de uitsparingen voor de banken dienen te komen bij de tussenwandjes. 
Er zijn ‘normale’ tussenwandjes en tussenwandjes met deuren. NR zijn de ‘Niet Rooken’ coupé’s. 
De tussendeuren bij de coupé’s A en K kon door de conducteur op slot gedraaid worden, waardoor ze als aparte 

      “ vrouwen coupé’s ” gebruikt konden worden. 
In de bodemplaat van de Philotrainrijtuigen zitten twee lange gleuven.  

Eventueel kunnen onder de beide langssteunen voor het interieur de  
 onderdeeltjes ‘ J ’ vastgezet worden waardoor het  

interieur makkelijker op de bodemplaat past.  
 
 
 
 
 
 
Bij de blauwe pijltjes worden de banken  
ingeschoven. 
   Bevestigingsnok aan bodemplaat (alleen bij C10c).  
 

De groene pijlen geven de vrije uitsparing aan voor een kortkoppeling, 
Dus bij de wandjes B, C, I en K.  
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De bankjes worden gevouwen en  
kunnen na het schilderwerk zo in  
de uitsparingen geschoven worden. 
 
De halve bankjes bij de toiletten  
kunnen met een druppel lijm  
vastgezet worden. 
 
Van de eindbankjes kan er  
eentje aan de aan de  
langssteunen vastgezet  
worden, de andere dient in 
de kap geplaatst te worden  
vanwege de uitstekende 
bevestigingslipjes van de rijtuigbak 
Eventueel het uitstekende deel van 
de langsdrager inkorten. 
 
 
Interieur update AB7c rijtuigen met en zonder remhuis 
De rijtuigbakken van de beremde en de onberemde rijtuigen zijn helemaal aan elkaar gelijk. 
Monteer de tussenwandjes volgens onderstaande tekening op de beide interieur-langssteunen.  
Zorg ervoor dat alles goed haaks op elkaar staat. 
De tussenwandjes met een uitsparing in het midden komen aan de buitenzijde, zodat er eventueel vrije ruimte is 
voor kortkoppelingsmechanismen. 

 

De blauwe pijltjes geven aan waar de uitsparing voor de banken dienen te komen, hier allemaal aan dezelfde kant. 
De rode letters geven de coupé-aanduidingen weer, in het oranje de klasse-indeling. NR staat voor ‘Niet Rooken’. 
De toiletwandjes zijn glad aan de achterzijde, de wand bij de coupé’s A/B is dubbelzijdig geëtst. 
Monteer de toiletdeuren tussen de toiletwandjes. 
Voorzie de bankjes van tussensteunen en armleuningen.  
Daarna kunnen ze gevouwen worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PS.    Bij één toiletwandje van de AB7c is de uitsparing te laag uitgevallen. 
Hierdoor dient het bankje aan de langsdrager vastgezet te worden 

en kan het bovenste lipje van het bankje weggehaald worden. 
 
Je kan de bankjes eerst schilderen en na afloop erin schuiven, hier heb ik vanwege de halve bankjes alles al 
vastgesoldeerd met als nadeel bij het verfwerk dat de boel dan afgeplakt moet worden. 
Bij montage in de rijtuigbak zal een deel van de interieur-langssteun ingekort moeten worden vanwege de 
uitstekende lipjes voor de bevestigingsschroeven. Het bankje daarvoor dient dan tegen de achterwand gelijmd te 
worden. Kras in de rijtuigbak op 6mm hoogte een lijntje af en lijm het bankje net op die lijn. 
De gordijntjes hebben dezelfde kleuren als de interieurbekleding, dus groen tweede klasse en rood eerste klasse. 
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Interieur update BC9c rijtuigen 

De blauwe pijltjes geven aan waar de uitsparingen voor de banken dienen te komen bij de tussenwandjes. 
In het rood zie je de coupé-nummers, in het oranje de klasse-indeling en NR staat voor ‘Niet Rooken’. 
Monteer de tussenwandjes volgens bovenstaande tekening op de beide interieur-langssteunen.  
Zorg ervoor dat alles goed haaks op elkaar staat. 
Alleen de beide volle-breedte banken van de 2e klasse hebben een armleuning in het midden. 
Verder gelijke bewerkingen zoals bij de bovenstaande rijtuigen. 
De tussenwandjes bij A, B,  H en J hebben in het midden uitsparingen voor een kortkoppeling. 
De gordijntjes hebben dezelfde kleuren als de interieurbekleding, dus groen tweede klasse en oranjebruin 3e klasse. 
 

 
 
Treeplanksteunen 
Op de etsplaat zitten behoorlijk veel treeplanksteunen, vast wel voldoende voor twee Philotrainrijtuigen. 
Verwijder eerst de oude treeplanksteunen en boor de gaatjes eventueel op met een 0,5 mm boortje. 
Het bovenste deel van de steun, dat in het frame van het onderstel wordt gestoken, dient van te voren tussen twee 
tangetjes 90° gedraaid te worden. Hierdoor valt het bovendeel plat tegen de zijkanten aan. 
Als alle steunen vastzitten kan de oude treeplank hieraan bevestigd worden. 
Ook bevat de set voldoende handgrepen (en deurkrukken) om eventueel bestaande handgrepen te vervangen. 

Eerst met thinner de verf verwijderen en dan de nieuwe treeplanksteuntjes vastzetten. 
 

Als een treeplank zoek geraakt is, kan uit de etsplaat een andere gehaald worden. Deze treeplank heeft de lengte van 
een rijtuigbak met remhuis. Voor rijtuigen zonder remhuis dient uit het midden een stukje van ± 4 mm verwijderd te 
worden. Dit is aan de onderkant met schuine lijntjes aangegeven. 
Als de treeplanken bevestigd zijn, dienen de steuntjes bij het midden van de draaistellen ongeveer 1 mm naar buiten 
gebogen te worden om de draaistellen voldoende te laten uitzwenken. 
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Zonwering 
Voor wat koelte in de zomers-warme zon waren de rijtuigen voorzien van 
gordijnen. 
Aan de binnenkant, achter het glas kunnen deze gordijntjes aangebracht worden. 
Uit oudere foto’s valt een beetje te herleiden dat ze bij de derde klasse 
waarschijnlijk beige-oranje-bruinig geweest waren. 
Bij de C10c rijtuigen met remhuis en de C10c rijtuigen zonder remhuis zal je met 
de zonwering wat moeten improviseren, want doordat destijds de etstekeningen 
met de hand getekend werden zitten er kleine maatverschillen tussen de 
rijtuigbakken. Bij de remhuisuitvoering hiervan is de toiletruimte ongeveer één 
millimeter langer uitgevallen. 
De op kleur gebrachte messing gordijntjes worden aan de binnenkant van het 
glas met een beetje Kristal Klear vastgezet. 
De eerste klasse had meestal roodachtige gordijnen, de tweede klasse groen. 
 

Plaats opschriften in de NS periode 
Op elke deur komt een zwart 3e klassebord met daarboven (in het wit) het 
coupénummer. Pas op met uitknippen van de klasseborden, op het transfer zit 
pal boven het klassebord het coupénummer. 
Vanaf 1946/1947 werden de coupénummers niet meer aangegeven en de 
klasseborden werden hoog geplaatst, bijna tegen de dakgoot aan. 
 
Van links naar rechts coupé A, coupé B, coupé C enzovoort.   
Let op, de andere van links naar rechts zijde coupé K, coupé I, coupé H enzovoort, want anders krijgt één coupé 
verschillende nummers! 
Raadpleeg bovenstaande interieur-tekeningen welke coupé’s voor ‘NIET ROOKEN’ (NR) bestemd waren.  
Op elke deur komt een klassebord met daarboven (in het wit) het coupénummer. 
 
De NIET ROOKEN bordjes waren strak tegen de onderkant van het deurraam aangebracht (zie afbeelding hiernaast). 
Vanaf ongeveer 1935 begon men de Niet Rooken bordjes niet meer op de deuren, maar onder de kleine 
linkerraampjes te plaatsen, zodat men ook bij een openstaande deur kon zien welke coupé’s voor Niet Rooken 
bestemd waren. Dit is zo gebleven bij de houten rijtuigen tot 1958. 
 

Resultaat: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het interieur op het C10c onderstel. 
 

De gordijntjes geven het rijtuig toch een iets andere look. 
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Zicht op rijtuig NS C 6030 met remhuis. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het interieur van de AB7c. 
 

       Eén eindbankje zit rechts op het onderframe, het andere  
                                                         eindbankje is in de rijtuigbak gelijmd. 
 

 
De NS AB 6116 gezien vanaf de toiletzijde en vanaf de gangpadzijde mert groene en rode gordijntjes. 

 
Men streefde er vroeger na om de gordijntjes in dezelfde kleur te houden als de kleur van de banken. 
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Interieur van de BC9c. 

 
 
De BC 6005 gezien vanaf beide zijden.    
De gordijntjes bij de derde klasse zijn bruin/oranje, van de tweede klasse in dezelfde kleuren als de bankenbekleding, 
dus groen. 
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Verklaring van de onderdelen op de etsplaat 

 
 
 
 
 

C10c 
(met en zonder remhuis) 

 
A langssteunen interieur 
B lage coupé tussenschotjes 
C tussenschot coupé’s deur uiteinden 
D tussenschot coupé’s toiletruimten 
E bankjes voor tussenschot uiteinden 
F bankjes voor gewone tussenschotten 
G halve bankjes bij toiletruimten 
H bankjes kopse wanden 
J steuntjes voor bodemplaat langssteunen 
K gordijnen 
L treeplankhouders 
M extra treeplank 
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AB7c 
(met en zonder remhuis) 

 
A langssteunen interieur 
B tussenschot coupé’s toiletruimten 
C middenschot coupé’s 
D tussensteuntjes voor armleuningen 
E armleuningen 
F bankjes voor gewone tussenschotten 
G halve bankjes bij toiletruimten 
H bankjes kopse wanden 
J toiletdeuren 
K gordijnen 
L treeplankhouders 
M extra treeplank 

 
 
 
 
  



Bouwhandleiding interieurupdate Staatsspoorrijtuigen Philotrain                     seinarm.nl / Mitropa  Pagina 9 van 9 

 
 
 
 
 

BC9c 
 

A langssteunen interieur 
B lage coupé tussenschotjes 3e klasse 
C tussenschot coupé’s toiletruimten 
D tussensteuntjes voor armleuningen 
E armleuningen 
F bankjes voor gewone tussenschotten 
G halve bankjes bij toiletruimten 
H bankjes kopse wanden 
J toiletdeuren 
K gordijnen 
L treeplankhouders 
M extra treeplank 
N bankje toiletdeur coupé F 
P bankje toiletdeur coupé G 
Q middenschot coupé D/E  

 
 
 


