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Verdiepingswagen met dubbele bodem FVA (met en zonder  remhuis) 
 

Serie NS FVA 77811 en FVAWS 77501  
gebouwd door Werkspoor Amsterdam in 1909 
Draagvermogen 10 ton.        versie  24 oktober 2019 
 

Een korte blik terug in de tijd 
Deze wagens werden gebruikt voor het vervoer van kleinvee (varkens, schapen en geiten). 
Koeien en paarden kwamen in grotere veewagens, pluimvee (kippen, ganzen en dergelijke) in aparte 
kippenwagens, maar dit waren meestal particuliere wagens.  
Van deze schapenwagen bouwde men twee varianten, die beiden in 1909 van Werkspoor afkomstig waren: 
SS FOVWL 82001-82005  NS FVAWS 77501 – 77505 bouwjaar 1909  (met remhuis) 
SS FOV   84001-84045  NS FVAL 77811 – 77855 bouwjaar 1909  (onberemd) 
Voor groot vee kon de bodem worden opgeklapt. Daarvoor was bij de SS een takelinrichting op het dak van de 
wagen aanwezig, die met het handwiel op het bordes kon worden bediend. 

Een oude bekraste afleveringsfoto van de veewagen SS FOVWL 82002, later NS FVAWS 77502.   Amsterdam 1910 

De veewagen NS FVAL 77836 tijdens het laden van schapen.     Plaats en datum onbekend 
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De beide roldeuren konden ook in delen geopend worden. 
Halverwege de jaren ’50 werden de laatste exemplaren van deze series afgevoerd. 

Aanzicht van de kopwand van de NS FVAL 77848, de wagens heeft nog steeds SS aspotten.         1 mei 1950 
 

In de loop der jaren is er betrekkelijk weinig aan deze wagens veranderd. 
De seinijzers werden omsteeks 1926 op halve hoogte geplaatst. 
Vanaf 1930 werd een doorgaande luchtleiding geplaatst. 
Vanaf 1937 werd bij een deel van deze wagens de radstand vergroot van 4000 mm tot 4500 mm, maar alleen als 
het onderstel aan een grote revisie toe was. Gelijktijdig werden de SS-aspotten vervangen NS W1 aspotten.  
In 1939 begon men met het geleidelijk afvoeren van deze verdiepingswagens. In oktober van dat jaar werden 
drie wagens van hun bovenbouw ontdaan en gebruikt als platte wagen voor defensie. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog mochten er geen wagens afgevoerd worden, alles was nodig. 
Begin jaren vijftig werden de laatste van deze wagens uitgemonsterd. 
 
De kit bestaat uit een messing etsplaat en NS opschriftensets voor de beide typen veewagens. 
Verder nodig per veewagen: 
35 cm U-profiel 1,0 mm x 0,6 mm voor de zijwanden  (12 maal 28 mm)   
15 cm U- profiel 1,5 mm x 1,0 mm voor de kopwanden (4 maal 28 mm) 
4 aspotten SS (MK art 515)   of    –na 1937-    4 aspotten W1 (MK art. 517) 
Verende messing buffers (MK art. 823) 
Setje geïsoleerde wielen. 
 
 
 
 
 

Bouwen 
Gebogen wordt in principe met de buignaad aan de binnenzijde. Alleen bij onderdelen die 180  ͦomgebogen 
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.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 als 
klinknagel is voldoende.  
Het kan natuurlijk ook met een klinknagelpersje, maar echt nodig is zo’n apparaat niet 
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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. De profielen bij het 
remhuis zijn iets korter vanwege het rembordes. 
Haal de beide roldeuren uit de fret en buig voorzichtig de lipjes aan de bovenkant 
naar achteren. Hierboven komt de regengoot die over het roldeuren valt, klem de 
regengoot vast tussen twee aluminium profielen en buig ze haaks om.  

   
Eerst klinknagels indrukken 

 

Druk in de roldeuren de klinknagels, zoals op de achterzijde aangegeven. 
In het deurprofielwerk komen ook klinknagels/boutkoppen. Druk sie ook voorzichtig vanaf de achterzijde in. Het 
profielwerk zla hierdoor iets bol komen te staan, maar is weer recht te krijgen door ze even tussen twee 
aluminium hoekprofielen recht te zetten.  
Vertin profielwerk aan de achterzijde, plaats ze op de deur en verwarm met de soldeerbout of een gasvlammetje 
vanaf de achterzijde de deur. Druk het profiel aan en laat het door de tin op zijn plaats vloeien. 
Breng ook de beide handgrepen (horizontaal ! ) en de deurgrendel aan. 
Maak de achterzijde van de roldeur glad, anders krijg je het niet strak op de profielen. Vertin de achterzijde waar 
deze op de profielen komt.  
Pas de roldeur en zorg ervoor dat deze aan de bovenzijde niet uitsteekt boven de bak, anders krijg je problemen 
met het dak!  
Controleer of de deuren echt haaks en recht erop staan voordat je het soldeer laat vloeien. Het uitstekende deel 
van de onderste rolgeleider valt in een uitsparing van de zijwand. Zelf positioneer ik de deuren met een 
wasknijper zodat ze niet verschuiven als ik met de soldeerbout in de buurt kom. De regengoot komt met de 
brede kant naar binnen.  
Buig voorzichtig van de linkse en rechtse luikgrendels de uiteinden om en steek deze in de gaatjes naast de deur. 
(Eventueel de gaten voorboren met 0,5 mm). Soldeer ze aan de achterkant vast.  
Breng daarna alle overige handgrepen aan.  
Buig de deurstopper tot een letter i en soldeer deze in het vierkante gat. 
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De onderdelen voor de roldeur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Van links naar rechts: 
Regenlijst, handgrepen, deurgrendel,  
              linkse en rechtse luikgrendels, deurverstevigingsprofielen en de roldeur zelf. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hier is de zijwand compleet met deuren, deurstoppers en handgrepen. Nu kan hij tot een wagenbak gwevouwen worden. 

 
 
De wagenbak gevouwen en gesoldeerd. 
Van de dakhandgrepen worden de pootjes 90°omgebogen. 
 
Let erop bij het plaatsen van het dak dat de  
handwielkap aan de trapzijde komt. 
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Vorm de zijwanden tot een wagenbak. 
Breng de sluitseinhouders en de bovenste traphandgrepen aan.  Pas het dak en buig deze bij tot het goed 
aansluit. Buig de handwielkap om een stalen liniaal en monteer deze aan het dak. 
Monteer het dak zodanig dat een handwielkap aan de trapzijde komt. 
Soldeer een draadje in het handwiel en bevestig dit in de handwielkap. 
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 onderkant blijft open, dan 
kan je er tenminste bij voor het plaatsen van het glaswerk. Monteer voor het buigen eerst de beide 
deurhandgreepjes en 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 de vier sluitseinijzers en de dakhandgrepen erop zitten, monteer dan het grote dak definitief en maak de 
uitstekende daklipjes glad. Boor de beide gaatjes, waar de remhuistrap in de wand vallen op tot ongeveer 0,8 
mm. Dat vergemakkelijkt het plaatsen van het remhuis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    De wagenbak is gereed. 
 

Onderstel 
De onderstellen van beide wagens zijn nagenoeg gelijk. De uitvoering met rem heeft doorgaande treeplanken, 
de uitvoering zonder rem korte treeplanken. 
Ook in het onderstel en in de langsdragers zitten een aantal klinknagelgaten, welke doorgedrukt kunnen 
worden. Buig de bufferbalken haaks om. Vouw de beide stelbalken en monteer ze aan de bodemplaat. Vouw het 
verenpakkeet en monteer ze in de openingen van de 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!  
Zorg dat de onderzijde van de kortkoppeling aan de kant van de compensatie-wielas glad is afgewerkt! 
Monteer de balansijzers met aspotten op hun plek. Bij de SS-aspotten wijst het ‘steeltje’ recht naar boven! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De bodemplaat met diverse onderdelen. Het verenpakket en de treeplankhouders zijn al aangebracht. 
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Het onderstel met onderdeel G voor het remhuismechanisme. 
Dit staat een beetje scheef om later het wiel er langs te laten draaien. 

De remschoenstangen zijn in een ‘verzetje’ gebogen om midden voor de wielen uit te komen. 
 

De bovenzijde van de wagenbak met de koppelingsveertjes 
Nu kunnen de lange treeplanken erop, de bufferhandgrepen, de bufferhulsen en de remtriangels. 

 
 

 

Opschriften voor de 

verdiepingswagen 

met remhuis 

 

Opschriften voor de 

onberemde 

verdiepingswagen 
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Opschriften 

De plaatsing van de opschriften variëerde in de praktijk een beetje. 
Meestal stond de tekst NEDERLAND op een eigen plank, daaronder NS en in het gesloten deel FVA(WS) met de 
plakbriefjestekst. 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.  
 

Plaats opschriften in de NS periode 
Van links naar rechts: 
NEDERLAND NS met daaronder het wagennummer met FVA(WS) en plakbriefjestekst 
bodem, draagvermogen, eigen gewicht (tot 1935 als tekst, daarna als symbool) 
helemaal rechts:  transitoteken  en draagvermogen aanduiding (10 ton). 
Op de stelbalk van links naar rechts:  
Eigen gewicht, radstand, in het midden NS nummer, FVA(WS) , remsysteem en helemaal rechts revisieraster 
Op beide kopwanden op de 7e plank van onderen rechts het 80 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, de vijfhoek voor de beremde versie 
of het rechthoekje voor de onberemde (leideingwagen)-versie. Deze remwerktekens werden pas ingevoerd 
omstreeks 1930, dus bij uitbeelding voor die tijd kunnen ze weggelaten worden. 

 
 

De onderkant met de 
remtriangels van de 

veewagen met remhuis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. 
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De onberemde verdiepingsveewagen FVA in beide aanzichten. 
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De remhuis-versie FVAWS in twee aanzichten. 
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A bodemplaat 
B stelbalk 
C kortkoppeling 
D scheenplaten 
E compensatiescheenplaten 
F veerpakket 
G handremoverbrenging 
H treeplankhouders 
J lange treeplankwen 
K korte treeplank remhuis (na 1926) 
L wagenbak 
M roldeuren 
N roldeurprofielen 
O linkse en rechtse luikgrendels 

P regenlijst roldeuren 
R remhuis met remhuisdak 
S deurstopper 
T roldeurgrendel (koevanghaak) 
U trap 
V dak handgrepen 
W remtriangels 
X dak wagenbak 
Y handwielkap 
Z handwiel 
HK gebogen handrails kopwanden 
SF seinijzers fijn 
SS  seinijzers simpel 
Op Opstaptreden 
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