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Zandwagen SS 10 ton  
 

Gebouwd door meerdere fabrikanten tussen 1883 en  1893. 
SS GZZ 30000 – 30579 NS GZZ 80201 – 80775      versie maart 2022 
 
Dit was een grote serie van 580 zandwagens welke de SS aanschafte tussen 1883 en 1893. 
De zijkanten konden in drie delen geopend worden, maar ook de beide kopschotten waren opklapbaar. 

 
Op de voorgrond is de NS GZZ 80273 al beladen met zand.       Maarn 1935 
De wagen heeft schijfwielen en nog steeds SS-aspotten.   
 

 
NS GZZ 80375, na al die jaren nog srteeds voorzien van SS-aspotten en spaakwielen.               Utrecht 25 maart 1958 
 
 
Deze wagens waren hoofdzakelijk bedoeld voor het vervoer van zand en grind, maar ook tegels, dakpannen, sintelas 
en bosbouwproducten (korte stukken hout) werden ermee vervoerd. 
 

Staatsspoor nummers maatschappij bouwjaar NS nummers 

SS 30000 – 30099 v.d.Zypen & Charlier, Köln 1883 NS 80201 – 80298   

SS 30100 – 30124 werkplaats Tilburg 1886 NS 80299 – 80323 

SS 30125 – 30151 werkplaats Zwolle 1866 – 1887 NS 80324 – 80349 

SS 30152 – 30191 Dyle & Bacalan, Leuven 1885 NS 80350 – 80389 

SS 30192 - 30240 Dyle & Bacalan, Leuven 1888 NS 80390 - 80348 

SS 30241 – 30379 Dyle & Bacalan, Leuven 1891 – 1892 NS 80349 – 80575 

SS 30380 – 30454 v.d.Zypen & Charlier, Köln 1891 – 1892 NS 80576 – 80650 

SS 30455 – 30529 Dyle & Bacalan, Leuven 1893 NS 80651 – 80725 

SS 30530 – 30579 Werkspoor, Amsterdam 1893 NS 80726 – 80775 
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In de loop der jaren is er maar weinig aan deze wagens gewijzigd. 
Slechts enkelen hebben vanaf 1925 NS W1 aspotten gekregen. Het overgrote deel bleef doorrijden met SS aspotten. 
Vanaf 1930  vervalt de valrem en een doorgaande luchtleiding voor het remsysteem wordt aangebracht. 
Tussen 1933 en 1940 worden ongeveer 20 wagens opgenomen in het dienstwagenpark. 
Vanwege oorlogsdreiging werden er in 1939 vijf wagens omgebouwd tot platte wagen voor defensie. 
Eind jaren vijftig/begin jaren zestig  ging de laatste van deze wagens buiten dienst. 
 

Extra nodig: 
± 5 cm L-profiel 1,0 mm x 0,6 mm voor de kopwanden (achtmaal 5 mm).  
4 aspotten SS (MK art 515)    
Verende messing buffers (MK art. 823)      (MK = MK Modelbouwstudio’s) 
Spaakwielen, wieldiamer 11 of 12 mm, 8 spaken, aslengte 24,75 mm (MK art.870). 
 

Algemeen 
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 
 

Bouwen 
Haal de zijwanden uit de etsfret en leg ze plat neer. 
De zijwanden zijn voorzien van putjes, druk vanaf de achterzijde eerst alle klinknagel-imitaties erin. Dat maakt het 
model uiteindelijk veel realistischer. Klinknagels doordrukken dient ook te gebeuren in het  frame van de stelbalken  

  en in de bufferbalken. 
 
 
 

 Eerst worden in de zijwand en in de scharnieren klinknagelgaatjes doorgedrukt. 
 
 

De scharnieren en dergelijke met een tangetjes zo strak mogelijk omtrekken (zodat ze zo weinig mogelijk aan de 
bovenzijde uitsteken), vertinnen en aan de wagenbak vastzetten. Eventueel kan je voor dit solderen ook soldeerverf 
gebruiken. Op elke kopwand komen vier L-profielen van 5,3 mm lengte met de open kanten naar het midden gericht, 
de brede kant valt op het messing.  
 
 
 
 
De zij- en kopwanden zijn van de profielen voorzien. 
 
 
 

Als alle profielen op de zijwanden, op de kopwanden  
en handgrepen aangebracht zijn  
kan de bak gevouwen worden.  
De pasnokken dienen te vallen  
in de uitsparingen van  
het onderstel. 
 
De lipjes onder de vier  
U-profielen naar elkaar  
toe vouwen. 
Breng ook de beide vergrendel- 
steunen aan met het open deel     Onderkant van de wagenbak met de pasnokken 
naar onderen gericht. 
De achterkant bij de handgrepen en de grendelsteunen glad maken, anders past de bodem niet. 
Pas de bovenbak op het bodemframe. De kieren tussen kopwanden en bodem dienen minimaal te zijn. Eventueel de 
L-profielen van de kopwanden iets inkorten voor een betere passing. 
Pas als dit allemaal naar tevredenheid is kan de plankenbodem definitief bevestigd worden. 
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Bodemplaat 

Druk in de beide lange 
stelbalken de klinknagels door.  
Bevestig aan de bufferbalken 
eerst  de grendelstangoogjes.  
Nu kunnen we daar nog goed 
bij, omdat de koppelings-
houders nog niet in de weg 
zitten. De schuine kant van 
deze oogjes zit aan de 
onderkant.  
Eventueel een draadje door de 
oogjes steken om ze goed 
uitgelijnd te krijgen. 
 
 
 
 

     180° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buig ook de kortkoppelinghouders. De verstevigingsstrip in het midden van de koppeling 180° ombuigen (met de 
vouwnaad naar buiten).  
Pas de koppeling in de behuizing en zet het aan de bodemplaat vast. 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 compensatiehouder glad is afgewerkt! 
Vouw de verenpakketten 180° en bevestig ze in de uitsparingen van de stelbalken. 
Breng de  SS-aspotten aan en vouw de compensatiescheenplaten tot een bakje. Om een draadje scharniert deze om 

 
De onderdelen voor de onderzijde van de bodemplaat. De veerpakketten zijn al aangebracht. 

De compensatiescheenplaten draaien om een draadje door de uithouders van de bodemplaat. 
 

Voorlopig is de onderkant even gereed. 
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zo tot een driepuntsophanging te komen. Het kan zijn dat de opstaande steeltjes van de SS-aspotten klem zitten 
tegen de buignaad van de veerpakketten. Deze buignaad zal dan iets afgevijld dienen te worden. 
 

 
Hier is de bak al gezandstraald en ook de grendelstang boven de buffers is al door de oogjes aangebracht. 

 

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. 
De binnenkant van de zandwagens was lichtgrijs, de buitenkant grijs/zwart. Voor deze laatste kleur kan RAL 7021 
gebruikt worden.  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 remhuisdakje krijgt een onbestendige kleur grijs. 
 

Opschriften 

De plaatsing van de opschriften variëerde in de praktijk een beetje. 
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: 
Eerste veld: NS met daarnaast het wagennummer met GZM(W) en eronder de plakbriefjestekst. 
Tweede veld: NEDERLAND met daaronder bodem, draagvermogen en gewicht. 
Zesde veld:  transitoteken  en draagvermogen aanduiding (10 ton). 
Op de stelbalk van links naar rechts:  
Eigen gewicht en draagvermogen , radstand, in het midden NS nummer, CZM(W) , bij beremde versie Westinghouse 
en schroefrem, vermelding losse schotten en helemaal rechts revisieraster 
Op beide kopwanden aan de rechterkant het 80 km/h snelheidskenmerk. 
Aan één kopwand boven de bolle buffer het rechthoekige jaarlijkse smeerraster. 
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Op elke hoek komt het symbool van de remwerksoort, de vijfhoek met twee rechthoeken voor de beremde versie of 
alleen een rechthoekje voor de onberemde (leidingwagen)-versie. Deze remwerktekens werden pas ingevoerd 
omstreeks 1930, dus bij uitbeelding voor die tijd kunnen ze weggelaten worden. 
 
 

Opschriften voor de 
Nederlandse 
Spoorwegen 

Opschriften voor de 
Staatsspoorwegen 

 

Plaats opschriften in de SS periode 
Van links naar rechts: 
Eerste veld: Plakbriefjestekst met raster en vlag met wagennummer,   
tweede veld: Staatsspoorwegen met diverse aanduiden en in het zesde veld de SS-logo met vlag. 
Op de stelbalk van links naar rechts:  
Gewicht en draagvermogen, radstand, SS met nummer en typeaanduiding, twee losse schotten en helemaal rechts 
revisiedatum. 
 
 

Afwerken 
Na 24 uur zal alles wel goed droog zijn en wordt halfmatte blanke lak aangebracht.  
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. 
 
De zandbak met z’n vier pasnokken kan steviger bevestigd worden door de pasnokken 
enigszins te torderen of door ze te fixeren met Kristal Klear of iets dergelijks. 
De wagentjes zijn erg licht. Door ze van een zandlading te voorzien (eventueel met snippers lood erdoor) vertonen 
een beter rolgedrag en zullen in lange treinen niet zo snel ontsporen. Een en ander zal ook komen door de fijne 
spaakwielen met het RP25-profiel. 



Bouwhandleiding       SS Zandwagen 10 ton                       seinarm.nl / Mitropa  Pagina 6 van 8 

 
Het koppelingsveertje wordt met een draadje over de pendelas vastgezet.  
De wagenbak op deze foto is door torderen aan de bodemplaat vastgezet. 

 

 
 

 
NS uitvoering van de zandwagen GZZ. 
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Staatsspoor uitvoering van de zandwagen GZZ. 



Bouwhandleiding       SS Zandwagen 10 ton                       seinarm.nl / Mitropa  Pagina 8 van 8 

Legenda: 
 
 

A bodemplaat onderstel 
B stelbalken 
C kortkoppeling 
D scheenplaten 
E compensatiescheenplaten 
F veerpakket 
G zij- en kopwanden 
H grendelstang oogjes 
J  vergrendelnok 
K  sluitseinhouders 
L  plankenbodem 


