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Coupérijtuig NCS AB8c        
Gebouwd door de NCS in eigen beheer tussen 1910 en 1911. Serie NCS AB 304 en 305, na 1921 NS AB8c 6219 en 6220. De kit bestaat uit een messing etsplaat en NS opschriftenset.    versie  1 september 2019 

 Hier de voormalig NCS 6019, gedeklasseerd tot B 6009, maar wel alvast aan de buitenkant voorzien van derde klasse borden.  Utrecht, 13 juli 1950             foto NVBS 
 Een korte blik terug in de tijd 
De geschiedenis van deze NCS rijtuigen is rijk aan originele constructies en verbouwingen.   In 1874 had de firma Beynes uit Haarlem voor de NCS geleverd de AB 11-14, terwijl de compagnie Francaise de Matériel du Chemin de fer uit Ivry sur Seine in 1876 de AB 17 en 18 afleverde en in 1877 nog de ABL’s 31-36. Het waren allen tweeassige rijtuigen van het voor die tijd normale type AB van 4 coupé’s.  Bij de ABL waren twee van de vier coupé’s ingericht voor de postdienst. Ongeveer 13 jaar hebben deze rijtuigen in hun oorspronkelijke toestand gereden. Omstreeks 1888 werd de bekleding van de rijtuigen tijdens revisies helemaal vernieuwd, waarbij het aantal zitplaatsen in de eerste klasse werd verhoogd van 6 naar 8 per coupé en waarbij het platte dak werd vervangen door een bolvormig dak. Bij drie ABL’s verwijderde men het postgedeelte en maakte hier een coupé eerste klasse en een coupé tweede klasse van. Deze rijtuigen konden nu ook als gewone AB met vier coupé’s ingezet worden. Ook door het aanbrengen van een Westinghouse reminstallatie was het gewicht van zo’n rijtuig met 1000 kg toegenomen. Daarna zijn al deze rijtuigen nog zo’n 20 jaar in gebruik gebleven. Maar in het begin van 1900, toen de SS de doorgaande treinen Amsterdam/Den Haag/Rotterdam naar Groningen uitsluitend met vierassige rijtuigen ging samenstellen en de NCS op het baanvak Utrecht-Zwolle vaak meerdere versterkingsrijtuigen bij de SS treinen plaatste, kreeg de NCS ook interesse in vierassige rijtuigen. En omdat de inrichting van de tweeassige AB’s nog goed was, lag het voor de hand dat de Centraal het plan opvatte om enkele paren tweeassers samen te voegen tot meerdere vierassers, hetgeen in eigen werkplaats in Utrecht werd uitgevoerd. Negen AB tweeassers waren goed genoeg om hernieuwd gebruikt te gaan worden met bijbouwing van een halve vierassige bak. Ook kregen de vijf nieuwe vierassers wel 4 toiletgroepen per rijtuig! Deze nieuwe serie verscheen tussen 1910 en 1911 onder de NCS nummers AB 301-305. 
 De AB 301-303 zijn opgebouwd uit een rijtuigbak van de AB 11, 12 en 17 samen met een bak van AB 34, 35 en 36. De AB 304 en 305 bestonden uit de rijtuigbakken AB 13, 14 en 18 plus een nieuwbouwdeel. De AB 301 en 304 kregen zwanenhalsdraaistellen, de overige drie Pruisische draaistellen. Maar na enkele jaren reden alle vijf de rijtuigen rond op Pruisische draaistellen. De AB 301-303 werden met gasverlichting afgeleverd, de AB 304 en 305 kregen gelijk al elektrisch licht. Kenmerkend is waterpijp op het dak, waarbij de toiletgroepen gezamenlijk gevuld kunnen worden. Aan de uiteinden zaten twee waterbakken van 100 liter inhoud en in het midden zat een waterbak van 200 liter. De AB 301-303 hadden in het midden één toiletraam, de AB 304-305 beschikten daar over twee ramen. De A, B C en D coupé’s waren voor ‘Rooken’, de E,F,G en H coupé’s  voor ‘Niet Rooken’ bestemd. 
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Nog meer feiten van de NCS AB 304-305, cq. NS 6219-6220: - 1926: kopladders ingekort, seinijzers op halve hoogte. - 1929: lange doorlopende opstaptreden ipv. de acht bovenste korte stukjes. - april 1934: omgebouwd tot tweede klasse, nieuwe serienummering B 6009 en B 6010. Bij deze ombouw verviel de middenleuning bij de C en F-coupé, zodat er vijf reizigers op de lange bank konden plaatsnemen. Alle coupé’s waren nu tweede klasse en voorzien van groene trijp. (De B 6010 is vermoedelijk begin jaren '40 door oorlogshandelingen afgekeurd en afgevoerd). - Tot in de jaren ’50 bleef de nummering van deze rijtuigen B 6009 (en 6010), alleen werden er wel na 1948    hooggeplaatste derde klasseborden boven de coupé’s geschroefd. Aan het interieur veranderde niets, dus   de reizigers hoefden niet op houten banken plaats te nemen, maar zaten op eerlijk versleten pluche.   (zie de foto bovenaan) - Het laatste rijtuig van deze serie werd op 29 feb. 1952 afgevoerd, de B 6009.   Voor zover bekend waren deze NCS rijtuigen (net zoals bij de andere maatschappijen) bronsgroen en hadden goudkleurige Romeinse cijfers voor de klasse-aanduiding. In 1919 werd de exploitatie van de NCS voortgezet door de Staatsspoorwegen, die in 1917 een belangengemeen-schap met de HIJSM was aangegaan.  Maar tot de fusie van 1921 behielden ze bij de SS hun eigen NCS-nummers.  De NCS ging uiteindelijk in 1934 geheel op in de Nederlandse Spoorwegen. In 1934 werden de rijtuigen gedeklasseerd to B6009 en B6010, waarbij de A, B, C en D coupé’s ‘Rooken’ en de E,F,G en H coupé’s voor ‘Niet Rooken’ bestemd waren. In totaal konden nu 48 reizigers een zitplaats vinden.  De etsplaat is uitgevoerd als AB 304-305 en kan gebouwd worden met korte en met lange opstaptreden (dus voor/na 1926/29).  Benodigdheden 
Extra aangeschaft dient te worden: Messing buis Ø 4 mm voor de draaistellen Messing staf Ø 1,5 mm voor de waterpijpen op het dak (massief) Verende messing buffers Philotrain of MK Modelbouwstudio’s (artikel 823) 2 schroeven M3 x 10 voor de draaistelbevestiging  2 Pruisische draaistellen (Fleischmann)** 
 870/70107 Watervuldop 870/70005 Elektrische schakelkast rijtuigen 870/70101 Dakventilator torpedomodel 870/70201 Generator voor rijtuigen 870/70203 Toiletafvoerpijp 

3 watervuldoppen 2 schakelkastjes 12 daktorpedo's 1 generator 2 toiletpijpen Kortkoppelingen naar keuze  (870/xxxxx Philotrain) 
 )** De Pruisische draaistellen zijn onderdeel van de Fleischmann Pruisische wagens met de nummers 5684, 5685, 5686, 5687, 5688, 5689, 5690, 5784, 5785 en 5786. Eventueel kunnen de draaistellen ook los gekocht worden onder nummer 315684. 
 Vanwege een asgenerator op een van de draaistellen is het mooier om uit te gaan van de volgende Fleischmann draaistellen:   eenmaal Fleischmann 315078 Drehgestell mit Generator     eenmaal Fleischmann 315080 Drehgestell ohne Generator  
              
  De bodemplaat vanaf de onderzijde gezien.  De bovenste korte treeplankjes waren er tot ± 1929, de onderste lange vanaf de dertiger jaren. De accubak vouwen en over de zijkanten van het frame steken. Ook de kortkoppeling vouwen en plaatsen zoals in de tekst is aangegeven. 
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Bodemplaat 
Als eerste begninen we met de bodemplaat. Vouw de vier zijwanden haaks om en soldeer hierop de beide strips met de bovenste opstaptredes. De korte tredes werden gebruikt tot ± 1930, de doorlopende lange treeplanken vanaf 1930. 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 beetje olie om de kans op vastsolderen te verkleinen. Mocht hij toch vast komen te zitten, soldeer dan de boel los, verwijderen met schuurpapier alle tin, inoliën en opnieuw proberen. Monteer de beide draaistelverhogingen aan de onderzijde. Hierin komt een messing buisje van Ø 4 mm en exact 7 mm lang, aan elkaar vastsolderen. Aan de bovenkant de messing moeren M3 vastsolderen.  

 De bodemplaat vanaf de onderzijde gezien. De bovenste korte treeplankjes waren er tot ± 1930, de doorlopende vanaf de dertiger jaren. De bodem is hier compleet met accubakken, toiletafvoerpijpen en bufferhulzen. Ook de onderste treeplanken met bijbehorende steunen zijn aangebracht. 

 De bovenzijde van de bodemplaat met de gemonteerde kortkoppelingen, de volgende stap is het aanbrengen van het bankenframe. Breng aan elke zijkant de 10 treeplankhouders aan. Monteer de beide treeplanken. Dan volgen de accubakken, de toiletpijpen,  de bufferhulzen en de rangeerders handgrepen. Wacht nog even met het spanwerk, dat komt als laatste.  Tot zover is het onderstel voorlopig gereed.  Monteer aan de bovenzijde de beide langssteunen voor het interieur. Van de tussenschotjes bij de buitenste toiletten dient 5 mm verwijderd te worden volgens nevenstaande afbeelding, anders is er geen ruimte meer voor de koppelingsveertjes. Bij de toiletten links en rechts dienen de toiletwandjes onder een hoek van zo’n 110˚ gebogen te worden. Sommige wandjes hebben uitsparingen voor de koppeling  Monteer alle tussenschotjes volgens onderstaande tekening. 

 De meeste (tussen)bankjes kunnen er later zo ingeschoven worden. 
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  De kopbankjes heb ik al wel gemonteerd, die plak ik later apart af voor het spuiten.  De bank naast de toiletgroep wordt later erin geschoven.  De bankjes plaatsen we pas na het spuitwerk. Monteer de Pruisische draaistellen en kijk of ze soepel draaien. Als allerlaatste bevestig je het spanwerk.    

Rijtuigbak 
Haal de rijtuigbak uit de etsplaat. Verwijder de lipjes aan de kopse kanten, maar NIET de korte lipjes in het midden, want die zijn nodig voor het centreren van de kopwandjes.  Buig eerst alleen nog maar de beide onderzijden van de rijtuigzijwanden in een flauwe bocht volgens de vorm van de kopse kanten, echter de bovenkant buigen we nog niet,  die blijft nog zoals hij is. 

 Na het lichtelijk buigen van de rijtuigbak-onderzijden solderen we eerst de moertjes aan de steunen. Buig de lipjes haaks om en monteer de steun op 1,5 mm vanaf de onderzijde. Soldeer het geheel van binnen naar buiten vast. 
 Als eerste komen de bevestigingssteunen aan de binnenzijde. Buig deze haaksom en plaats de moertjes, hou deze tijdens het solderen op hun plek met ingevette schroefjes. Fixeer de bevestigingsstrip met enkele wasknijpers op 1½ tot 2 mm vanaf de onderzijde. Aan elke zijkant dien je een halve millimeter vrije ruimte te houden voor de kopwandjes. Soldeer deze steunen vast vanuit het midden naar de zijkanten toe. Dan kunnen alle handgrepen en deurkrukken geplaatst worden.    
   Door de handgrepen nu alvast te plaatsen is het makkelijker solderen. 
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Daarna wordt de bovenzijde tussen twee alumium hoekprofielen (bijvoorbeeld 15x15x2 of 20x20x2,   van de bouwmarkt) haaks omgevouwen. De vier daknokjes in het midden dienen recht overeind te blijven! Nu kunnen de beide kopwanden geplaatst worden. De beide kopwanden vallen over de uitstekende nokjes in het midden. Zij vergemakkelijken het positioneren van de kopwanden, maar toch nog even controleren of de bovenkant van de rijtuigbak even hoog aansluit op die van de kopwand. Bij “A” komt de wand met het trapje.  Breng de messing schakelkastjes aan (Philotrain), de handgrepen, de sluitseinhouders en het laddertje. Van de handrails van de trapjes dienen we het gebogen bovendeel 90° om te buigen en het pootje 90° daarna terug buigen. Dan de hele handgreep vastzetten. De sluitseinijzers buigen met de naad aan de buitenzijde.            
De bovenbouw is voorlopig gereed, het dak is reeds gebogen. Met dit laatste gaan we ons nu bezighouden.    Dak 

Buig het dak en kijk of het al past. Controleer of de rijtuigbak haaks is en aan alle kanten evenveel uitsteekt onder het dak. Het dak dient goed aan te sluiten op de zijwanden als het goed gebogen is. Schuur eventuele buigribbels glad voordat je de overige dakonderdelen aanbrengt. Dan komen de waterbakken aan de beurt. Dit zijn de lastigste dingen om in elkaar te zetten.  Elke bak bestaat uit de volgende onderdelen: A dakaansluiting E bovendeksel groot B dekselrand F afdekring C onderdeksel groot G twee handgrepen 5,6 mm D middendeksel klein H watervuldop 

Links een complete waterbak met vulpijp ∅ 1,5 mm, in het midden een gedeelde waterbak en rechts de losse delen.  Buig en soldeer eerst de onderste dakaansluiting A in vorm. Soldeer hier op de dekselrand B. Buig de pootjes van onderdeel C haaks naar beneden, zij vergemakkelijken later de passing in onderdeel A. Steek de beide handgrepen door de drie deksels E, D en C en soldeer de handgrepen vast. Maak eventueel gebruik van een boortje 1 mm om een en ander te centreren.  Soldeer de afdekring F en watervuldop H daarna er bovenop. De beide eindwaterbakken kunnen helemaal afgemaakt worden, de middenbak laten we nog even in tweeën. 
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Let bij het vastzetten van het dak erop, dat de toiletventilatoren boven de toiletruimtes komen! 
 Zorg ervoor dat de beide eindwaterbakken in de juiste positie komen ten aanzien van de zij-dakventilatoren! Schuif de messing buisjes van 1,5 mm Ø in de waterbakken en soldeer ze in de middenbak vast. Voor de stevigheid is het beter om geen holle buis, maar massieve buis te gebruiken, een holle buigt later makkelijker door. Maak de middenwaterbak compleet.        
    Eerst de buitenste waterbakken plaatsen, bij de middelste is het deksel nog los, want anders kunnen we de 1,5 mm ronde  waterpijpen er niet inschuiven en vastzetten. Na bevestiging van het grote deksel kunnen ook de 12 ventilatoren geplaatst worden. 
 Monteer de dakventilatoren. Met een zelfgemaakt tooltje (een messing buisje ingevijld en geplaatst in een houten deuvel)  richt ik de ventilatoren uit, zodat ze allemaal dezelfde stand innemen. Let bij het plaatsen van het dak met de waterbakken op de juiste positie ten opzichte van de ventilatoren en ten opzichte van de kopladder! Ten slotte kan het dak definitief vast gezet worden.  Uitvoering na 1930 
Na 1930 werd de lange kopladder ingekort.  Daardoor moesten ook de sluitseinijzers  halverwege de bak geplaatst worden. Tevens werden de korte treeplankjes bij  bakrevisies vervangen door een  doorlopende treeplank.  Deze lange doorlopende treeplank is in  de set aanwezig.   
               Uitvoering 1910 – 1926            Uitvoering 1927 – 1952 Banken 

 
Links enkele tweede klasse bankjes met rechte leuningen.  Rechts de eerste klasse zitplaatsen met rondere armsteunen en middenarmleuning.    De bankjes van de eerste klasse hebben afgeronde leuningen, bij die van de tweede klasse zijn de stoel-leuningen haaks. Buig de zijkanten om en dan de stoelleuningen. Buig daarna de onderste zetels om. De gecombineerde eerste/tweede klasse banken zijn voorzien van een in het midden geplaatste armleuning (welke uit twee delen bestaat). 
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De complete rugleuning in het midden ombuigen om een stalen liniaal  om afstand te krijgen aan de bovenkant, want anders kan je de stoeltjes niet in de zijwanden schuiven. 
           De bankjes allemaal even proefgepast. 

  

En hier de andere zijde van het complete interieur.       
          Zo, kap erop, dan nog schoonpoetsen en dan kan de primer erop.   Op kleur brengen 
Eerst 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 NCS werkte nauw samen met de Staatsspoorwegen. Dat lag ook een beetje voor de hand, want de directeur van de NCS zat ook in de directie van de Staatsspoorwegen. Deze doorgangsrijtuigen waren niet in dezelfde kleuren geschilderd als het lokaalspoormaterieel van de NCS.  Deze AB-rijtuigen deden vooral dienst op het traject tussen Amsterdam, Utrecht en Groningen, welke lijn deels in eigendom was van de NCS en deels in eigendom van de SS. Voor zover bekend waren deze NCS rijtuigen (net zoals bij de SS) bronsgroen en hadden goudkleurige Romeinse cijfers voor de klasse-aanduiding. In 1919 kwam de NCS volledig onder het beheer van de Staatsspoorwegen, maar tot de fusie behielden deze rijtuigen hun eigen NCS-nummers. In de NS-tijd kregen alle personenrijtuigen nagenoeg dezelfde groene kleur.  Mooie groene verf hiervoor is leverbaar via Phildie; kleur rijtuiggroen nummer 105 (NS rijtuigen 1921-1960). Gehele onderstel is zwart.   (Bijvoorbeeld  Motip Black Matt, geeft een mooie zijde-achtige tint.)  Het dak vertoonde onbestendige grijze kleuren. De stoelzittingen van de eerste klasse waren uitgevoerd met roodbruine trijp met fijne verticale zwarte streepjes, de tweede klasse met bronsgroene trijp, ook met fijne verticale zwarte streepjes.  
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De wanden bestonden uit blank gelakte houten panelen, het dak aan de binnenzijde was wit geverfd.  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.  Meestal binnen 1 minuut 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 MICROSET 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 MICROSOL. Breng met een kwastje een druppeltje aan op het transfer en laat het dan weer drogen.  Voorzichtig dat de decals nu niet verschuiven! Na zo’n 20 minuten deze handeling herhalen.  Alleen in de NCS-periode waren de toiletramen voorzien van matglas met het opschrift W.C. Bij de NS vanaf 1926 bij revisies plaatste men een ander soort matglas bij de toiletramen.  Plaats opschriften in de NS periode 
Het rijtuig kan afgewerkt worden in drie tijdperioden: 
 A  1910-1934 eerste en tweede klasseborden ( AB 6219 en 6220). B  1934-1947 B 6009-6010 met alleen tweede klasseborden tot 1947.   De NIET ROOKEN bordjes uit de decal knippen en op deurkrukhoogte   onder het linkerraam plaatsen C  1947-1952 Wil je de B 6009/(6010) in de laatste periode als ‘derdeklasser’    uitbeelden, dan dien je met bijvoorbeeld Philotrain transfers zelf  de derde klasseborden aan te brengen boven tegen de dakgoot.  Deze klasseborden worden niet meegeleverd. 
 Op elke deur komt een zwart 1e of 2e 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, knip dit niet eraf !!! Van links naar rechts coupé A, coupé B, coupé C enzovoort.  
Let op, aan de andere zijde van links naar rechts coupé H, coupé G, coupé F enzovoort, 
want anders krijgt één coupé verschillende nummers! 
 
In de coupé’s A, B en C mocht gerookt worden. 
De coupé’s D tot en met  H waren NIET ROOKEN coupé’s,  
De NIET ROOKEN bordjes waren strak tegen de onderkant van het deurraam aangebracht (zie afbeelding). 
 In het midden komt het NS nummer en in elke linkerhoek (A)B8c wpc Hlm. Op de koppen tweemaal het rijtuignummer in het klein en op de gladde kopwand boven de bolle buffer het rechthoekige jaarlijkse smeerraster. Op de stelbalk van links naar rechts: Gewicht, afstand draaistellen, elektrische verlichting, NS nummer, Westinghouse snelrem met omstel-remsymbolen 

en hoge druk snelrem, stoomverwarming en revisiedatum.  Verende buffers 
De verende buffers van Maykel Kastelijn werken erg prettig. Indrukken tot de stand waarbij hij 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 enorm verbuigt. De ramen snijd ik uit een vel overheadsheet. Deze stroken kunnen het makkelijkste vastgezet worden met Kristal Klear. Alleen bij de NCS waren de toiletramen voorzien van matglas met het opschrift W.C.  Halverwege de jaren ’20 werd dit ondoorzichtig melkglas. 
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Resultaat 
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Verklaring van de onderdelen op de etsplaat 
A bodemplaat B langssteun opstaptreden voor 1929 C doorlopende langsteun opstaptreden na 1930 D bakbevestiging E kortkoppeling F spanwerk G draaistelbevestiging H treeplankhouders I accubakken J lange treeplanken K bankenframe L tussenschotten coupé’s    (met/zonder deur) M schotten buitenste toiletten 

N banken kopwand O armleuning banken P banken 2e klasse Q bank 1e klasse R kopladders voor 1926 S kopladders na 1926 T dak U sluitseinhouders simpel V sluitseinhouders W waterbak X handgreep kopladder Y kopwanden Z handgrepen waterbakken op dak (5,6 mm) 

 


