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Meestal zitten modelbouwers vol met
plannen. Bij mij is dat niet anders. Vaak zijn
het plannen voor een hele tijd vooruit. Maar
van tijd tot tijd doet zich iets voor wat je niet
had verwacht: een uitdaging. Dit verhaal
gaat over zoiets. Ik kom op de model-
spoorbeurs in Houten om mijn eigen
wensen te vervullen. Duitse dampfloks wil ik
en allerlei leuke wagens voor periode I,
maar ik kom thuis met iets heel anders: een
doosje met bijna onherkenbare messing
onderdelen.

Voor de echte modelbouwfreak heeft dat
meteen iets magisch. Je gooit alles aan de
kant en móet het gewoon proberen. Ik had
zelfs nog nooit van een Amerikaanse
boxcab gehoord. Met veel engelengeduld
zit je tenslotte een project uit te werken
waarvan je nooit had gedacht dat je het leuk
zou vinden. Ik kon er haast niet meer mee
stoppen. Bij deze waarschuw ik je dus voor
de aanstekelijkheid van de

logging boxcab locomotive brass kit.
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  Manschappen

  Stap10



Nou, dankjewel Gonard! dacht ik toen ik op de beurs in
Houten die twee doosjes kreeg. Daarin zat een beetje

brass-scrap van een welwillende hobbyist die tevergeefs
had geprobeerd de belofte op de dekseltjes te realiseren:

twee locomotiefjes die bosbouwers gebruiken. Maar er zat
nóg wat in die doosjes, iets bijzonders. Dat was Gonards

vertrouwen dat ik er nog wat van zou kunnen maken.

Stap1 van Zteks instructies zegt dat ik eerst
de schuifdeuren moet aanbrengen. Die
moeten  schoon geschuurd worden. Het
zijn grote lijmvlakken en dan is supergel
genoeg. De vermelde paspinnetjes blijken
bij het oplappen geheel te zijn verdwenen,
dus voor het uitrichten ben ik op mijn
eminente bijziendheid aanwezen. Je hebt
heel weinig gel nodig, maar je moet ze vlot
op hun plek hebben want ze zitten snel vast.

Stap 1

Ik ben niet weg van Amerikanen..
Zthek is een Internet Casino..

Ik hou juist van stoomlocs..
En toch dat vertrouwen..

Dus duik ik tóch in zo'n doosje. Verhip, er zit
er één in die al deels is gebouwd. Hij ziet er
niet erg haaks uit, heeft in elkaar gebogen
zijkanten. Zijn gripstangetjes zitten scheef,
hangen los of zijn gebroken. Dat moet eerst
uit elkaar, denk ik. Dat doe ik dan eerst maar
even. Na een dik half uur gesudder met een
30 Watt soldeerboutje valt het muntje: 't Is
met hardsoldeer gedaan! Daardoor is alles
kromgetrokken!

Ik schakel over op zwaar geschut: met een
vet soldeerpistool schiet ik hem in tien
minuten aan bruikbare flarden. Alleen moet
ik elke flard apart weer oplappen tot een
zinvol onderdeel. Dat kost me nog enkele
uren maar dan ligt er voor mij op tafel een
(nep)maagdelijke brass kit van de logging
boxcab locomotive.

Vertrouwen

Eindelijk kan ik beginnen (take 1). Ik ga
maar niet solderen, denk ik.
Ik ga lijmen, slim lijmen.
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Stap 2

Stap 4

Nu richt ik de gripstangetjes uit. Ik ga ze met
Loctite gel hechten en dan met epoxy
fixeren. Maar helaas! Alweer mis. Al die
leuke microscopische gaatjes voor kleine
messing pinnetjes zitten nog dicht met hard
soldeer. Nu heb ik pak weg dertig jaar terug
een setje boortjes gekocht van 0,5mm...
omlaag. De 0,2mm is te dun voor de
Proxxon, dus moet die in een speciaal hou-
dertje met microspantang en dan maar
draaien met de hand. Zo zit ik urenlang een
vuurtje te maken met mijn handboortje, tot
alle tinplekjes weer echt gaatjes zijn.

Dan kan ik eindelijk écht beginnen (take 2).
De treeplankjes nétjes haaks omzetten.
De gripstangetjes wéér richten...

Dan breekt er één af, oeps, niet doen dus!
Eerst maar hechten met gel, dan maar
krom. Komt later wel. Zo krijgen de
zijvlakken van de boxcab weer gripstangen,
die er deze keer keurig schuin en sym-
metrisch aanzitten. In dat stadium krijg ik
weer moed en begin te denken over het feit
dat er twee varianten zijn, één met een ketel
aan het front en een ander met de ketel op
het dak. Ik zou de vensters kunnen
verglazen, de treeplanken voorzien van
extra gripstangen... enz. Die epoxylijm is nu
wel hard genoeg. Mooi! Stap 3 sla ik over. Ik
zou een lipje aan de frontzijde moeten
omzetten, maar dat hele stukje ontbreekt.
Dus komt nu de belangrijkste stap:

De wandjes moeten samen een perfect
rechthoekige boxcab gaan vormen. Nu heb
ik dat wel met legosteentjes zien doen,
maar bij mij komt altijd alles onder de lijm te
zitten en voor een boxcab met aangeplakte
legosteen voel ik niet erg. Ik ruim de pas-
hoekjes van de zijwanden een beetje extra
op tot de pinnetjes van de kopkanten er in
passen. Dan hecht ik één zijwand aan één
kopkant met gel en laat die zo exact
mogelijk haaks drogen. Dat doe ik ook met
de andere delen. Als dat droog is heb ik
twee L-vormige wandjes die samen de hele
cabine vormen. Met wat slim gefiedel lukt
het me om de box in elkaar te zetten.
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Stap 5

Stap 11?

ook daar zitten al die microkleine gaatjes
dicht gesoldeerd. Weer boren dus. Als ik
eindelijk een perfect lekkend mooi geper-
foreerd dak heb is die box ook al ver genoeg
uitgehard. Tijdens de droogtijd heb ik een
paar keer gekeken of de hele cabine nog
netjes haaks was en dat was zo.

Nu heeft de box nog geen kap, maar dat is
handig, want nu kan ik de wandjes met een
lijmnaald en epoxy stevig fixeren zonder dat
die kap in de weg zit. Meteen pak ik ook de
pinnetjes van de gripstangen (binnenkant)
mee. Dan maar weer drogen. Ik kom op een
vervelend idee...Ik pak het dak en ja hoor,

Ik leg het dak ondersteboven op mijn
werkblad en zet de box er omgekeerd op.
Dan blijkt de cabine toch niet meer precies
haaks te zijn. In mijn geval is het nog net
vingermatig te corrigeren, maar je kunt ook
een rechthoekje van karton knippen en dat
er voorlopig diagonaal inklemmen om de
boel recht te houden bij het lijmen van het
dak. Nu moet de voorkant van de cabine wél
op de voorkant van het dak! Opletten dus...
Als alles klopt laat ik het dak liggen maar
geef de bovenste vier hoekpuntjes van de
ontstane box een minuscuul drupje Loctite

Geduld is een schone zaak...
Ik hou niet van wachten...
O ja, het onderstel...

De twee 'wangen' van het onderstel moeten
over hun lengte haaks worden omgezet. Ik
doe dat met een scherp haaks geslepen
machineklemmetje dat ik ooit voor een
habbekrats heb gekocht. Ik klem zo’n deel
tot aan de vouw in en zet het met een stalen
lineaaltje om. Even nastrijken en haaks zijn
we. Nu moet er aan één kant een verzetje
worden gemaakt om onder het motorhuis te
passen. Ook hier is het machineklemmetje
weer handig. Eerst  buig ik een deel vanaf
het midden boven de naaf omhoog en daar-
van de helft weer terug. Het verzet moet ca
0,5mm zijn om een mooi recht ogend
chassis te hebben. Als het past moet ik nog
een treeplankje omzetten, netjes haaks.

mijn kostelijk geboorde gaatjes er niet mee
volsijpelen. Eén gaatje doet dat natuurlijk
toch, maar goed, dat moet ik later dan maar
weer openboren, liefst voor het echt keihard
is. Ik doe zoiets niet meteen om te voor-
komen dat het hele zooitje weer uit elkaar
valt en ik zelf straks als een legosteentje
aan mijn boxcab zit geplakt.

Zo positioneer ik de box ondersteboven op
het dak tot voor en achter symmetrisch zijn,
links en rechts en diagonaal. Als alles klopt,
lijm ik ook de kopkant met de voorkant van
het dak, nog even vasthouden en dan ben ik
klaar voor de échte lijm. Langs de binnen-
rand van het dak zet ik met mijn lijmnaald
zeer kleine drupjes epoxy af, zodanig dat
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Als de beide chassishelften zijn uitgehard
kan ik ze aan het bijgeleverde locje gaan
zetten. Ik zet het verzette deel op het blokje
onder het motorhuis, het middendeel onder
de kunststof opbouw en tenslotte, met een
beetje spanning, het voorste deel, daar
waar ooit het cilinderblokje zat. Als dat van-
zelf netjes (en recht!) blijft zitten is het goed,
anders moet ik nog wat bijbuigen en africh-
ten. Tenslotte, als ze allebei goed zitten,

Het chassis

ook een nadeel: ga je ze daar voorgebogen
vanaf halen dan verbuigen ze zeer mak-
kelijk en passen niet meer in de (vrijwel on-
zichtbare) gaatjes van het chassis. Het is
een heel gewriemel voor dat dan weer lukt.
Zelf heb ik dus voor de eerste methode
gekozen, afhalen en dan buigen. Gelukkig
deed Zthek er twee extra bladveren bij voor
in de stofzuiger.

Nu moet ik het chassis opdikken met de
bladveren voor de wielen. Ook aan deze
bladveren zitten weer van die leuke
paspinnetjes. Bij het haaks omzetten van
die pinnetjes maakt er geheid zo’n bladveer
een ruimtereis om mettertijd via de stof-
zuiger in de vergetelheid te verdwijnen. Je
kunt ze natuurlijk haaks omzetten als ze
nog aan het etsframe zitten. Toch heeft dat

Maak niet de fout er Loctite aan te smeren
en pas daarna die onzichtbare pasgaatjes
te vinden. Dan is de gel allang hard en moet
je alles eerst gaan reinigen, want gel op gel
lijmt niet. Dus wroet ik eerst geduldig tot
beide bladveertjes los op hun plaats zitten
en balanceer met twee pincetten tot ik de
bladveertjes één voor één heb opgewipt
(pinnetjes blijven in gaatjes!) en dan lijmen.
Natuurlijk valt de tweede er meteen af als je
de eerste lijmt dus kun je het beter één voor
één doen, maar ik vermeld met gepaste
trots dat het me één keer toch is gelukt.

mix ik weer een drupje epoxy en fixeer ze
aan de kunststof opbouw. Je kan ze niet aan
het chassis zelf lijmen, anders is de aandrij-
ving nooit meer te onderhouden. Daarmee
is het onderstel voorlopig klaar.

Dit proces kostte zoveel tijd dat mijn hele
boxcab al netjes is uitgehard zonder dat ik
daar erg in had. Ik ben er desondanks nog
erg voorzichtig mee, want opnieuw lijmen is
in dit stadium echt een heksentoer.

Dan komt de verdere detaillering in zicht.
Dat is bij Zthek pas stap 6 t/m 10, maar ik
schep moed: de rest is peanuts en boven-
dien heb ik 11, het chassis, al gehad.

pag. 7 www.op-zet.nl
opZ Boxcab logger



Stap 6 zijn de koplampen,
de headlights. Die lampen
zijn alvast doorboord en
daarmee voorbereid voor
ledlampjes. Helaas zijn ze
enigszins verschillend in
diameter zodat er één niet
in zijn gaatje past. Ik ruim
het voorzichtig op tot het
past, zet de koplampen er

Stap 6

Stap 7

pag. 8 www.op-zet.nl

al draaiend in met een beetje supergel en
fixeer ze aan de binnenkant van de cab met
epoxy. Ook de loopplanken op het dak val-
len nog onder stap 6. Je moet eerst die loop-
planken monteren en pas later het dakroos-
ter (foto rechtsboven: ), want de randjes1
daarvan vallen over de pinnetjes van de

loopplanken. Om te voorkomen dat de loop-
planken tijdens het lijmen plat op het schui-
ne dak vallen, houd ik ze horizontaal door er
een klein strookje papier onder te proppen.
Netjes uitrichten en vooral afblijven tot de
zaak goed vastzit.

Stap 7 zijn de schoorstenen op het dak, een
korte voor de motor en een lange voor de
kachel. De korte past niet. Ook hier moet ik
weer voorboren, en wel verticaal om de pijp
rechtop te kunnen zetten anders steekt hij
schuin uit het dak. Deze pijp valt nog binnen
de ruimte voor een tunnel, maar de stook-
pijp niet. In werkelijkheid zit daar een schar-
nier in en klap je hem gewoon tijdig omlaag.
Bij één van de twee loggers  koos ik er dus
voor om die situatie uit te beelden. Ik sneed
de pijp op maat af met een breekmesje en
lijmde het onderste deel in het gaatje. Het
bovendeel ligt nu horizontaal op het dak
(foto rechtsboven: ). Bij de tweede heb ik2
de schoorsteen er gewoon recht op gezet.
Dan maar lekker hoog!

In de ladder moet aan de bovenkant een
bocht worden gemaakt die de klimmer tot
steun dient. Die bocht moet precies zo lang
zijn dat de onderste hoeken van de ladder in
de gaatjes van de achterkant komen. Dat is
even passen en meten. Je kunt die bocht in
het gaatje op het dak proberen te prikken:
Onbegonnen werk! Het gaatje is te klein en
zit zo dat de ladder achterover gaat staan.

Verticaal is mooier. Ik heb de voetjes van
binnenuit gelijmd, maar de boog van
bovenaf. Je zou er bijna zelf op klimmen om
het te proberen.

Zthek’s instructies geven aan dat de gas-
tank aan het front over de twee grote gaten
wordt geplaatst. Dat heb  ik bij één van de
exemplaren ook inderdaad gedaan, maar
op internet vond ik een afbeelding van de-
zelfde logging boxcab met de gastank op
het dak. Dat leek me leuk om bij de andere
te doen. Bovendien zaten er om de tank
twee draadbeugels die het geheel een nog
technischer voorkomen gaven. Die hoepel-
tjes heb ik dus ook gemaakt van 0,2mm
draad. Onder rechts zie je de ketel achter op
het dak, links de ketel aan de voorkant.

Stap 9

Stap 8
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Aan de achterkant is door Zthek een soort
zandkist gepland die nog een extra functie
heeft. De bovenbouw wordt namelijk op het
standaard BR89 locje van Märklin geklemd
middels het bekende verende knopje aan
de achterkant. Daarvoor zit in de achterkant
een flink gat dat door de zandkist aan het
oog moet worden onttrokken. Ik vond het
leuk om er in beide gevallen een spade in te
zetten. De zandkist zelf vul ik natuurlijk
nog... met écht zand. Ik heb hem er aan
gelijmd met Loctite supergel en vervolgens
aan de binnenkant met epoxy gefixeerd.

Officieel zijn de stappen nu op, want 3 was
niet aan de orde en 11 had ik al gehad. Maar
wie kent dat niet: Je hebt je model af, maar
nog detailleerlust over... Je wilt er gewoon
nog een beetje lekker aan frutselen. De
schop in de zandbak is er al, maar mis-
schien wil ik er wel glazen ramen in hebben
met ruitenwissers. Ook kan er nog een bord
komen met de bedrijfsnaam erop.

Stap 10

Eerst maar eens naar de make-updoos
grijpen. Boxcabs zijn er voornamelijk in
twee hoofdkleuren: groen en bruin. Beide
dakjes worden grijs, de schoorsteen, de
treeplanken en het luchtrooster zwart. Het
rooster zelf heb ik een beetje geweatherd.
De messing lampen krijgen een mooie
zilverkleurige reflector en ook de vier
gripstangen worden verzilverd. Alle dak-
planken zijn weer bruin. De boxcab met de
tank op het dak krijgt aan de voorzijde twee
zwarte schildjes. Op de groene ga ik
vanwege het leuke contrast een bedrijfs-
bord maken:

'Gonhardt Holzwercke Gmbh'

Nou, alsjeblieft Gonard! denk ik. Zo sta je er
gekleurd op. Maar daar laten we het niet bij.
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Om er nog een schepje bovenop te doen
maak ik er een manschappenwagentje bij.
Dat is een wagentje waarin de houthakkers
door de boxcab naar hun werklocatie
worden vervoerd. Ik heb het gemaakt van
een (zeer oud) draaistel van een der eerste
houtwagens op Z (nr 8619). Het draaistel
heb ik afgedekt met een lekker zwaar
plaatje blik. Daar zijn de vloerplanken van
één mm ingekrast. Dat kostte me een
breekmesje, maar was toch leuk.

Manschappen

Vervolgens zijn de stijlen, banken, borden
en hekjes gemaakt van groen geverfd
fineer. Het dak is uit zilverkarton dat ik door
het in te krassen met een afgedankt vul-
potloodje heb omgetoverd in golfplaat. Die
golfplaat heb ik een beetje roestig gemaakt
met verf. Aan de achterkant zit een korf van
heel fijn gaas, waarin met dun draad en
zilverkarton hakbijlen, een houtpik en
houwelen zijn gemaakt. Er ligt nog een
spade op het dak, een handbijl op een
zitbank etc. Aan de voorkant van het
wagentje zit weer het bedrijfsbord van

Gonardts Holzwerke Gmbh.

Nu vind ik het mooi geweest...
Zo is het klaar...
Wel waar!

Natuurlijk ontbreken nu de machinist en de
houthakkers zelf nog, dat weet ik ook wel,
maar dat is iets om nog naar uit te kijken.
Wie weet zie ik ze later wel weer door een
andere bril.
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