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Scheepstenders NS stoomlocomotief 3785-3790  
  Een korte blik terug in de tijd                 versie  4 november 2019  
 In 1921 werden zes stoomlocomotieven in dienst gesteld, de serie NS 3785 tot en met 3790. De locs waren gelijk aan de voorgaande series, echter de tenders waren uitgevoerd als een scheepsmodel en waren ontworpen door ir. C. Kloos van Werkspoor. De bodem en zijwanden waren uit een stuk gewalst, waarbij de waterinhoud was vergroot tot 21 m3 in plaats van 18 m3. De tenders van de locs 3789 en 3790 waren gedeeltelijk afwijkend vanwege de ombouw tot poederkool gestookte loc. De locs zijn in NS-tijd in dienst gekomen en werden afgeleverd in de NS-groene kleurstelling. 

 De NS 3785 bij aflevering in het voorjaar van 1921  

 De NS 3787 bij Werkspoor          Utrecht,  juni 1921  
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De nummers NS 3737 tot en met NS 3790 werden allemaal gebouwd door Werkspoor (WS). 
SS NS Fabrieksnummer WS Gebouwd in Opmerking 

731 - 742 3737 - 3748 272 - 283 1911 – 1912  
743 – 750 3749 - 3756 305 - 312 1913  
751 – 760 3757 - 3766 332 - 341 1913 – 1914  
761 – 766 3767 - 3772 361 - 366 1915  
767 - 778 3773 - 3784 422 - 433 1918 – 1919 ‘volbezette’ 

(779 – 784) 3785 - 3790 482 - 487 1921 scheepsmodel tender 
 

 De NS 3785 mag vertrekken met een personentrein.       ‘s-Gravenhage 1922 

 De NS 3789 met een persontentrein. Deze tender is enigszins afwijkend vanwege de kasten bij de tendervoorwand.   Foto NVBS, Amersfoort, 20 augustus 1935 
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 De stoomloc NS 3750 met tender van NS 3790. Ook deze tender heeft extra kasten bij de tendervoorwand. De tender werd per 8 juli 1940 alweer eraf gehaald en herplaatst achter de eigen loc.           Amsterdam, 13 oktober 1940 
 De locomotieven waren gelijk aan de voorgaande leveringen (uitgezonderd de volbezetten). In afwijking tot voorgaande series droegen de voorste wielkappen geen opschriften echter alleen een messing plaat, maar waren de middelste wielkappen voorzien van Werkspoor opschriften.  Uit de foto’s is te herleiden dat de tenders van de 3789 en 3790 enigszins afwijkend zijn van de tenders van de 3785 tot en met 3788, zij kregen extra kasten op de waterbak. De etsplaat is geschikt voor beide tender-uitvoeringen. Tussen 1921 en 1940 reed elke van deze stoomlocs met zijn eigen tender. 

Stoomloc NS 3785 tijdens het begin van de oorlogsjaren.      Amersfoort, 27 juli 1941 In 1940 vond de eerste verwisseling al plaats, de tender van de 3790 werd geplaatst achter loc 3750. Een jaar later kreeg deze loc haar eigen tender weer terug.  In 1944 werden de locs 3785, 3788 en 3789 meegevoerd naar Duitsland. In de winter van 1944 werd het ketelfront van stoomloc 3790 door terugtrekkende Duitsers opgeblazen en verbleef lange tijd in onttakelde toestand in Boxtel. Eind 1945/begin 1946 kwamen ze beschadigd weer terug. De 3787 stond defect in Groningen, de 3786 reed nog in ‘s 
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Hertogenbosch. Het merendeel van deze inmiddels 25 jaar oude tenders waren er niet al te best meer aan toe, alleen de tender van 3787 was de moeite van het opknappen waard.  Tender uitwisselingen: NS 3744 tender 3790 van 22-07-1937 tot 28-12-1937, daarna weer eigen tender NS 3750 tender 3790 van 08-07-1940 tot 14-05-1941, daarna weer eigen tender NS 3764 tender 3790 van 22-10-1945 tot 08-07-1948     NS 3784 tender 3785 van 03-06-1947 en tender 3787 van 29-11-1949 tot 13-02-1951 NS 3785 eigen tender tot 03-06-1947 NS 3786 eigen tender tot 07-01-1946 NS 3787 eigen tender tot 03-11-1949 NS 3788 eigen tender tot 03-11-1949 NS 3789 eigen tender tot 19-01-1949 NS 3790 eigen tender tot 22-10-1945  (loc NS3790 opgeblazen eind 1944) NS 3805 tender 3787 van 24-02-1951 tot 31-12-1956   Na de oorlog reed: Loc 3785  met tender 4838, afvoer loc 18-02-1957, afvoer tender 28-10-1949 Loc 3786  met tender 4818, afvoer loc 23-03-1956, afvoer tender 05-07-1948 Loc 3787  met tender 3738, afvoer loc 23-03-1956, afvoer tender zie loc 3805  Loc 3788  met tender 3804, afvoer loc 31-05-1956, afvoer tender 16-09-1948 Loc 3789  met tender 3701, afvoer loc 30-11-1956, afvoer tender 19-04-1949 Loc 3790  afgevoerd per 01-05-1947, tender afgevoerd per 16-09-1948. Loc 3805  met tender 3787, afvoer 31-12-1956, sloop najaar 1957.   

 De NS 3805 met tender 3787 op de sloperij.      Veenendaal 21 augustus 1957 (foto NVBS)   Benodigdheden 
Extra aangeschaft dient te worden: Handrailhouders kort  (Alan Gibson G4M53 of Weinert) Blank (staal)draad voor de handrails Donorloc  (Artitec of DJH) Messing buis Ø 3,0 mm x 1,6 mm dikwandig voor de bevestiging (is meegeleverd, dient wel op lengte gemaakt te worden) evenueel tapje M2 voor draadsnijden (gereedschapswinkel of Aliexpress) 
  De etsplaat is afgestemd op de Artitec stoomloc NS 3700 serie. Met een DJH kit  of Philotrain stoomloc zal het ook wel lukken, alleen de bevestiging van de tender op het onderstel zal men zelf moeten aanpassen, daar is in de kit geen rekening mee gehouden.     
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Het bouwen 
Buig eerst de beide zijwanden aan  de onderkant half rond om een buis van Ø  6 mm.  (Onderkant is de zijde met de lipjes).               Rond een aluminium buis van 6 mm (gehaald in een bouwmarkt) wordt de onderzijde omgebogen.  Aan de kant waar aan de bovenzijde van de wand 4 klinknagels bij elkaar zitten  komt de achterwand. Controleer of de vier delen mooi haaks op elkaar  passen en gebruik weing tin aan de bovenkant van de hoeken,  ander krijg je problemen met het bevestigen van  de bovenplaat. Bevestig dan ook de bovenplaat van de tender, het ingeëtste deel komt  tegen de achterwand aan. Soldeer provisorisch de voorste en achterste  kolenschotten tussen de beide opstaande  zijschotten. Pas het geheel op de tenderbo- venplaat en zet het definitef vast. Aan de achterzijde komt de lange doorlopende  gereedschapkist. Aan de zijkanten monteren we de  vier bakken met hun waterdeksels. Aan de voorzijde (loczijde) van de tender bevindt zich een losstaande gereedschapskist met een      In de rode cirkel                    zitten vier klinknagels bij elkaar, dat is de achterzijde. deelspleet aan de rechterzijde.            De detaillering van de kolenbak aan de voorzijde komt tussen de twee schotten R. 

 De basis is nu gelegd. Alleen de NS 3789 en NS 3790 kregen -vanwege hun poederkoolaanpassing- twee extra kastjes aan de voorzijde (omdat de binnenste opbergkist verviel ??) De gaten hiervoor dienen vanaf de onderzijde nog doorgeboord te worden.    Aan de voorzijde brengen we de beide tenderschoten R aan met daartussen de gedetailleerde voorwand. Deze laatste eerst voorzien van profielstrippen S en T.  De puriteinen onder ons kunnen vanaf de achterzijde de klinknagels nog indrukken, maar dit nieuwzilver is zo hard dat ik het  achterwege heb gelaten. Ook het afdekkapje van de decoderstekker haaks ombuigen naar buiten toe om het witte plastic later enigszins te camoufleren.    
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Voordat we met de rest van de details aan de slag gaan dienen we eerst de bevestiging van de tenderbovenbouw op het Artitec onderstel in orde te maken. Voor de bevestiging maken we –net als bij Artitec– gebruik van dikwandige messing buis van 3 mm. De vier stukken maken we elk 14,0 mm lang. Een kant van elke stukje messing buis opboren met 1,5 mm en dan kan je met een M2 tapje schroefdraad erin snijden. Dan de bovenzijde vast solderen aan de onderkant van de tenderbovenplaat aangegeven uitsparingen.  

 Bij de vier pijlen zitten de bevestigingsschroefjes M2 in de Artitec tender. De vier op maat gemaakte en van schroefdraad voorziene buisjes aan de onderzijde van de tenderbopvenplaat vastzetten. Detaillering 
Boor eerst de gaatjes met 0,3 mm of 0,4 mm op van de 4 zijkanten J van de waterbakken. Vouw de zijkanten en zet ze vast in de zijkanten van de kolenschotten. 
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Wacht nog even met de deksels van deze waterbakken. Boor –terwijl ze nog in de fret zitten– de gaatjes op met 0,3 of 0,4 mm van de waterbakgreepsteuntjes U en de handgrepen V. Monteer de vier greepsteuntjes. Maak van fosforbronsdraad 0,3 mm de handgrepen compleet en bevestig het draad door de greepsteunen en de waterbak. Zet het draad in de waterbak vast, terwijl de greep als het ware vergrendeld is in de meege-etste vergrendeling aan de buitenkant. De afbeeldingen zeggen meer dan de tekst. Ook de sluitseinhouders en de achterste lantaarnhouder kunnen een plaatsje krijgen. In de overblijvende gaten komen nog 8 handrailhouders. Een buisje 0,8 of 1,0 mm wordt gebruikt voor de handrem en naast de kolenmond geplaatst. De bodem van de kolenbak wordt gebogen  op de ingeëtste naad en op de  uitstekende deeltjes van de  waterbakdeksel gelegd.                     
Nagenoeg spuitgereed!           Buig van de beide tenderzijwanden de onderzijde (kant van de lipjes) om volgens de contouren van de achterwand. Soldeer de zijwanden aan de achterwand en aan de voorwand (onderdeel H). Plaats aan de bovenkant van de tender de bovenplaat C. Voor de bevestiging gebruiken we 4 stukjes messing buis Ø 3 mm. Aan de onderzijde van C is aangegeven waar ze dienen te komen. Op de voorwand G komen de beide tenderschotjes K en daartussen komt de andere voorwand G. Monteer aan de opstaande kolenschotten B de beide eindschotten N en O. Bevestig het geheel aan de bovenplaat C. Vouw de delen van de gereedschapskist M en bevestig het deksel hiervan in eindschot O. Vouw de delen van de kist L, plaats het aan de voorzijde van bovenplaat C en soldeer deksel L op kist L. Vouw de waterbakhouders J en monteer ze aan de kolenschotten B. Wacht nog even met de deksels hiervoor. Eerst monteren we de steuntjes U voor de waterbakgrepen. Bevestig een dun messing draadje aan de handgreep R en steek het draadje door steuntje U naar de waterbakhouder. Als dit viermaal gedaan is, dan kunnen de deksels op de bakken geplaatst worden.   
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Tender aanpassen 
      

Links het originele tenderframe, rechts de bewerkte.                            Bij het rode deel is aan beide zijden 1 mm weggehaald. Het frame van de scheepstender is iets smaller dan van de standaard rechthoekige tender. Om dat aan te passen heb ik tussen de beide trappen 1 mm aan elke kant weggehaald. Dit kan door het weg te frasen, maar deze gietstof is vrij acht, dus wegvijlen gaar ook heel snel. Daarna de blanke delen weer zwart spuiten en je ziet er niets meer van.  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. 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). Het gehele onderstel is zwart. De opstaande delen en de achterwand van de tender is groen. De voorzijde van de tender is zwart, evenals alle liggende delen (bovenkant waterbak, alle deksels, handgrpen bediening waterbakdeksel enzovoort.  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. 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 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.  Op de voorste bufferbalk van de lok komt het loknumer (in wit), aan de achterkant het locnummer met NS erboven in het geel. De gele transfer schijnt erg door, breng dus aan de achterkant eerst een witte decal aan en na een halve dag drogen komt de gele decal er bovenop. 

 Hier de NS loc 3789. Vanwege de poederkool-installatie bij de 3789 en 3790 verviel de opbergkist in het midden en werd aan elke kant een kleine opbergkist geplaatst. Bij latere revisies heeft men deze tenders niet gelijk gemaakt aan de overige tenders. 



Bouwhandleiding NS scheepstenders 3785 – 3790 seinarm.nl / Mitropa                                                                                                 Pagina 9 van 10 

De nummerschilden van de Artitec lok zijn makkelijk te verwijderen.  Ik heb de gewenste lokschildjes eerst zwart geschilderd en na drogen met heel fijn watervast schuurpapier onder de kraan iets opgeschuurd, toen blanke lak eroverheen gespoten en daarna met Kristal Kleer op de lokcabine bevestigd. Op de tender komt ook een fabrieksschild van Werkspoor, naast de krik! Eerst zat daar alleen het schild, in latere jaren werd pas de krik daar geplaatst. 
 Op de loc zelf komen nog de messing schilden bij de wielkappen. Bij de middelse wielen komen de schilden met de Werkspoor order nummers, bij de voorste wielen alleen een leeg messing schild. De Att-schildjes zijn met een scherp mesje makkelijk los te krijgen. Voor het schildje aan de linkerkant is het makkelijker om de pomp van de voedingsvoorwarmer los te draaien,  schroefje zit aan de onderkant. Op de fabrieks schilden staan:  ordernummer (tussen 482 en 487)  – Werkspoor Amsterdam – 1921.  Ook met Kristal Kleer vastzetten, heeft als voordeel dat je het nog kan verschuiven voor een goede passing. Van roestvrijdraad zijn de vier grijpstangen geplaatst en met een druppeltje 3-secondenlijm vastgezet.  
 De losse tender voor de NS 3789. Bij de krik zijn de Werkspoor nummerplaten met Kristal Kleer aangebracht. De tenders 3789 en 3790 hadden geen opbergkisten in het midden van de voorste kolenbak, maar aan de buitenkant. 

De grijpstangen aan de achterkant waren in het begin lichtelijk gebogen, bij latere revisies werden rechte exemplaren geplaatst. 

Bij deze zes Werkspoor machines was het middelste wielschild voorzien van het Werkspoor order nummer, terwijl het voorste wielschild geen tekst droeg. 
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Etsplaat onderdelen scheepstender 
   

A zijkant scheepstender B opstaande kolenschotten C bovenplaat tender D waterbakken deksels E  bodem kolenberging F achterkant tender G voorkant tender1 H voorkant tender2 J waterbakken zijkant K gereedschapskist achterzijde tender deksel L gereedschapskist achterzijde tender zijkant M zijkant opbergkast voorzijde tender N deksel opbergkasten bij 3789 en 3790 O achterste kolenschot P voorste kolenschot Q deksel opbergkast voorzijde tender R tenderschotten voorzijde S profielen voorste kolenschot  T profielen voorzijde tender U steuntjes waterbakgrepen V lantaarnhouder middenboven achter,   trekstangen waterdeksel en handremgreep  W wielkap Werkspoor middelste drijfwielen X wielkap voorste drijfwielen Y Werkspoor tenderplaat op tenderframe Z locnummerplaat machinistenhuis 
 


