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Zandwagens NCS  
 
Gebouwd door Van der Zypen & Charlier in Köln-Deutz in 1909. 
NCS GZG 70801-70810    NS GZL 81341-81350 (met remhuis)   versie   februari 2022 
NCS GZG 70811-70840    NS GZL 81311-81340      (onberemd) 
 
De kit bestaat uit een messing etsplaat en opschriftenset. 
 
 
 
 
 

Een korte blik terug in de tijd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een van de weinige foto’s van deze voormalige NCS zandwagens met remhuis.             Köln 1909          (archief Arachne/RWWA) 
 

In de zomer van 1909 liet de NCS in Duitsland 10 zandwagens bouwen met remhuis en 40 zandwagens zonder rem. 
De beide wagenseries waren even lang, het remhuis stond op een bordesje als het ware in het zand.  
Een oplossing die wel vaker voorkwam bij open goederenwagens, eveneens bij de SS. 
Het waren vrij lange wagens met een radstand van 6,00 m en een draagvermogen van 15 ton. 
De zijwanden konden in vijf delen naar beneden geklapt worden. 
De kleur van het NCS-goederenmaterieel was grijsblauw. 
 

Op 21 mei 1917 spraken de spoorwegmaatschappijen in Nederland al af dat ze het goederenmateriaal 
gemeenschappelijk van elkaar konden gebruiken.  
Per 1 mei 1919 werd de NCS door de SS overgenomen, maar de goederenwagens behielden hun oude NCS nummer. 
In de winter van 1921 wordt al het rollend materieel omgenummerd en in de daarop volgende jaren overgeschilderd 
in de afgesproken NS-kleuren. De nieuwe kleur van het goederenmateriaal werd grijszwart. 
 

 
De voormalige NCS zandwagen NS 81315 GZL. Al zo’n 50 jaar in gebruik!        foto NVBS              Utrecht 1958 
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Vanaf 1924 werd bij de beremde exemplaren het remhuis en het remwerk afgenomen. 
Vanaf 1931 kregen deze 50 wagens NS W1 draagpotten en een doorgaande luchtleiding. 
Vanaf 1935 werd een verzwaard trekwerk aangebracht. 
In 1939 is wagen NS 81325 omgebouwd tot platte wagen voor de Nederlandse Defensie. 
In 1940 is een wagen (de NS 81337) toegewezen aan de ‘Bauleitung Luftwaffe Leeuwarden’. 
Vanaf 1946 ging al een behoorlijk deel van deze serie buiten dienst. 
In 1958 was alleen de GZL 81315 nog over en werd daarna na 50 dienstjaren afgevoerd. 
 
 

Benodigdheden 
Extra aangeschaft dient te worden:       
4 stuks aspotten NS W1  MK art. 517 
4 messing buffers verend  MK art. 823 
2 schijfwielen 11 mm / 24,75 mm, dubbelzijdig geïsoleerd (bijvoorbeeld Roco 40199). 
De aspotten en buffers zijn leverbaar via MK Modelbouwstudios, website :    http://www.mkmodelbouwstudio.nl/ 
 
In de set zit al: 
8 cm H-profiel 1,0 x 1,0 mm voor de zijwanden  (8 x 9 mm) 
5 cm U-profiel 1,0mm x 0,6 mm voor de kopwanden (4 x 9,3 mm) 
 
 

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).  
 
 
 
 
 
 

 
    Viermaal H-profieltjes  

Bouwen 
Haal de beide zijwanden uit de etsfret. 
Breng de H-profielen op een lengte van 9,3 mm. Dan de achterzijde ervan vertinnen en vervolgens aan elke zijde van 
de wagenbak vastzetten. Buig (met een tangetje) zo strak mogelijk de grendels en de bladveren om tegen de zijwand 
aan. Ze horen niet aan de bovenzijde uit te steken! Smeer er een beetje soldeerverf tegenaan en druk ze aan terwijl 
een brandertje de zaak verwarmt. Aan de kopse kanten komen twee U-profielen 1,0 x 0,6mm, ook met een lengte 
van 9,3 mm. Vertinnen en vastzetten. Zet dan de beide zijkanten tegen elkaar tot ze de wagenbak vormen. 
 
 
 
 
 
Buig de uiteinden aan de binnenkant om en  
buig de pasnokken zodat deze later in de bodemplaat passen.  
Voorlopig is hiermee de bovenbak gereed.           Pasnokken 
 
 
 
 
 
De plankenbodem komt straks aan de beurt.  
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Onderstel 
Druk in de beide lange stelbalken de klinknagels door en vouw daarna de  stelbalk om. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a    b    c   d 
 
 

a.  Buig ook de kortkoppelinghouders.  
b.  De houder in vorm buigen met de vouwnaad aan               de binnenzijde. Alleen onder de NEM-schacht het 
verstevigingslipje 180° buigen met de vouwnaad aan de buitenzijde (bij rode pijl).  
c.  Steek de vleugels van de NEM-schacht in de bovenkant van de kortkoppelingshouder en bevestig het geheel aan 
de onderkant van de bodemplaat.  
d.  Pas de koppeling in de behuizing en zet ze 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!  
Buig het ‘staartje’ 90° naar boven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vouw de verenpakketten 180°  
en bevestig ze in de uitsparingen  
van de stelbalken.  
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Breng de NS-aspotten aan en vouw de 
compensatiescheenplaat tot een bakje. 
Deze scharniert om een draadje en vormt zo een 
driepuntsophanging. 
Pas nu de bovenbak op de onderbak en zorg ervoor dat de 
kier aan de kopwanden met het onderstel zo klein 
mogelijk is. Breng de plankenbodem aan.  Zet deze bodem 
vast aan de kopse en aan de zijkanten. 
De sluitseinen zaten maar aan één kant van de wagen. 
Breng ook de bufferhulzen, opstaptreden en handgrepen 
aan. 
 

Remhuis 
Het remhuis bevat ook klinknagels. 
Breng de handgrepen en deurkruk aan en buig daarna het 
remhuis in vorm. 
Soldeer aan het remhuisbordes de beide moertjes  
M 1,6 en buig het bordes in vorm. Plaats het 
remhuis op het bordes en zet het vast.  
Buig het kleine bovenkantje van het remhekwerk 
haaks om zodat de remstang erin past. 
Zet hekwerk en remstang vast op het bordes en  
aan het remhuis. Zet daarna het dak definitief vast. 
Met twee schroeven wordt het bordes aan de 
bodemplaat geschroefd. 
Breng aan het frame de beide opstaptreden en de 
drie overlooptreden aan. 
 
 
Zo, de sluitseinhouders zijn als laatste geplaatst  
(de sluitseinhouders zitten maar aan één kant). 
En nu kan de wagen schoongemaakt worden en 
Dan naar de spuiterij. 
 

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. 

Goederen wagen: 
In de NCS tijd waren de goederenwagens grijsblauw RAL 5008 met witte opschriften. 
In de NS tijd werden ze grijszwart RAL 7021 met witte opschriften 

Deze RAL verven in spuitbus bestel ik bij de firma  Car Repair Online Products,    https://www.nonpaints.com/nl/     
Spuit het model met meerdere dunne lagen.  
De bodem wordt gespoten in zijdeglans zwart. (RAL 9005) 
Het remhuisdak krijgt een onbestendige kleur grijs. 
 

Opschriften 

De opschriften zijn waterslide transfers. Knip de gewenste tekst zo krap mogelijk uit. Zeker bij de zijkanten is het 
passen en meten voor de juiste positie, dus eerst droog passen en daarna pas in het water laten weken! 
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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 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 rodee flesje MICROSOL. 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. 
 
 

Linksboven NS nummers voor wagens zonder rem, onder wagens met remhuis en schroefrem.      Rechts de oude NCS opschriften. 

 
Op deze wagens is weinig ruimte om de tekst goed neer te zetten. Knip alles zo strak mogelijk uit en pas de teksten 
eerst droog, voordat je ze in het water dompelt voor de definitieve bevestiging! 
 

Plaats opschriften in de NCS periode van links naar rechts: 
 

Op de wagenbak linkerveld: NCS-logo en plakbriefjestekst 
Veld daarnaast: wagennummer en wagentype CZG 
Dan Gewicht wagen en Radstand 
Daarnaast Draagvermogen. 
Helemaal rechts; : Transitoteken en 15 ton laadvermogen. 
 

Op de stelbalk bij de NCS: 
Links : Indienststelling en klein NCS-logo, dan het wagennummer met wagentype,  
dan Gewicht wagen ed.,  dan Radstand, dan Draagverm. en helemaal rechts Revisie. 

 
 

Plaats opschriften in de NS periode van links naar rechts: 
 

Op de wagenbak linkerveld: Wagennummer en plakbriefjestekst. 
In het veld daarnaast NEDERLAND met bodemoppervlak en dergelijke 
In het meest rechtse veld: Transitoteken en 15 ton laadvermogen. 
Op de kopwanden bij NS 80 km/h kenmerk en aan een kopwand boven de linker buffer het smeerraster. 
 

Op de stelbalk van links naar rechts:  
Eigen gewicht en draagvermogen, vervolgens Schuifassen en radstand, ongeveer in het midden NS nummer, 
rechts daarvan aantal losse schotten (bij remhuis ook nog Schroefrem), en helemaal rechts Revisie wpc AMF. 
 
Na verloop van tijd kwamen daar bij de NS de remwerktekens bij, in dit geval bestaande uit een wit 
rechthoekje. Deze remwerktekens werden pas ingevoerd omstreeks 1930, dus bij uitbeelding voor die tijd 
kunnen ze weggelaten worden. 
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Afwerken 
Na 24 uur zal alles wel goed droog zijn en wordt zijdeglans 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. 
 

Bij het monteren erop letten dat de sluitseinijzers aan de zijde  
van de opstaptreden komen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Het rembordes zit als het ware boven het zand. 
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NS 81342 met het remhuis. 

 
Hier tweemaal de grijsblauwe NCS uitvoering van deze wagen. 
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De onberemde wagen met NCS beschrifting. 

Beremde en onberemde uitvoering in NCS uitvoering. 

Links de grijsblauwe NCS wagen, rechts de grijszwarte NS wagen. 
 

 
NS zandwagen GZL 81323. 
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Legenda: 
 
A onderstel 
B stelbalken 
C kortkoppeling 
D scheenplaten 
E comp.scheenplaat 
F veerpakket 
G handremstang 
H remhuisje 
J remspindelhouder 
K remhuisbordes 
L zijwand 
M sluitseinhouders 
N treden remhuis 
O remhangers  
P opstaptreden 
R deurkrukken 
S plankenbodem 
 

 

 

 
 

 


