
 

Bedankt voor de aanschaf van dit bouwpakket in H0 van de NS serie 8600. 

 

De 8605 te Rietlanden, Amsterdam, 1935. 

De zes locomotieven die de NS 8601–8606 vormden waren een standaard 

ontwerp van de locomotieffabriek Hohenzollern en hadden bij deze fabrikant de 

soortnaam Crefeld. In heel Europa hebben de Crefelds dienst gedaan als 

rangeerlocomotief of in de industrie. Zo hadden ook de Staatsmijnen enkele 

Crefelds in dienst. Deze zes machines waren oorspronkelijk besteld door een 

Turkse maatschappij die echter deze order niet afnam. Nadat ze door de 

Staatsspoor waren aangeschaft kregen ze daarom de bijnaam “de Turken”.   

Hun hele bestaan in Nederland hebben zij door het hele land dienst gedaan. Van 

Groningen tot Maastricht waren zij terug te vinden. Tijdens de Tweede 

Wereldoorlog hebben drie van de zes locomotieven zware oorlogsschade 

opgelopen en zijn daarna gesloopt. De overige drie hebben tot 1951-1952 nog 

dienst gedaan.  

 



 

 

Het Model. 

Hoewel de T3 in veel opzichten op de Crefeld lijkt zijn er toch wel degelijk 

enkele belangrijke verschillen. De Crefeld was aanzienlijk groter, zowel in de 

lengte als in keteldiameter. Ook de rookkast was duidelijk anders dan bij de T3. 

Het model van de serie 8600 is gebaseerd op een onderstel van de Fleischmann 

T3. Deze is bij Fleischmann al jaren in productie en de kap past op eigenlijk alle 

versies hiervan. De grootste verschillen tussen een T3 van 20 jaar geleden en nu 

zijn de koppelingen. Daar zitten tegenwoordig koppelingsschachten die geheel 

aan alle NEM normen voldoen. De oudere versies hebben nog koppelingen met 

een vast scharnierpunt. Mocht u deze laatste versie gebruiken dan zit er in de 

achterste bufferbalk een vlakje dat er (net als bij Fleischmann) uitgehaald kan 

worden om wrijving te voorkomen. Voor de voorste koppeling zit in de kit een 

etsplaatje die op alle versies is toe te passen. 

 

Een nieuwe en een oudere versie van de Fleischmann T3. 



 

De nieuwe kap van dit model bestaat uit giethars en messing. De messing delen 

zijn zo bedacht dat ze ook te lijmen zijn, hoewel solderen de voorkeur heeft.  

Een aantal gereedschappen zijn echter wel belangrijk om voor handen te hebben. 

Een handboor (bijvoorbeeld Dremel of Proxxon) met een slijpschijf en een set 

boortjes. Een setje fijne vijlen, wat schuurpapier en scherpe hobbymesjes.  

Begin altijd met het goed doorlezen van de bouwbeschrijving. Snij de messing 

onderdelen indien mogelijk pas los uit de etsplaat als u ze gaat gebruiken. Doe dit 

op en harde ondergrond om te voorkomen dat het messing teveel doorbuigt 

voordat het loskomt. Schuur de aanhechtingen voorzichtig helemaal weg om een 

optimale passing te krijgen.  

Neem voor de kunststof onderdelen de tijd om eventuele gietresten in 

bijvoorbeeld de raamopeningen netjes weg te werken.  

Voor het lijmen van de diverse onderdelen gebruikt Dido Railway Models 

secondenlijm of alleslijm van Bizon. Deze laatste lijm heeft wel een dikkere 

substantie dus moet dun aangebracht worden om te voorkomen dat er lijm tussen 

de onderdelen uit komt. Het voordeel van deze lijm op secondelijm is dat het 

langer flexibel blijft en niet na jaren broos wordt.  

 

Het enige dat aan het frame weggeknipt moet worden zijn twee kunststof  hoeken. 

Bij sommige modellen zit hier een verdikking maar het materiaal is zacht genoeg 

om er met een scherp tangetje doorheen te knippen. Let wel op dat er geen 

onderdelen van de elektra beschadigd raken. 



In de kit zitten meerdere watervulpijpen meegeleverd, met en zonder trechter.  

De Crefelds hadden hun waterreservoir tussen de frameplaten liggen. Bijvullen 

ging via de pijpen langs de kolenbunkers. Om dat wat makkelijker te maken 

werden daar extra trechters op gezet. Het is echter niet helemaal terug te halen of 

die trechters los of vast zaten. En als ze los zaten, of het er dan één was die voor 

beide pijpen gebruikt werd. De foto’s van de Turken laten nogal wat variaties zien. 

De keuze is dan ook aan de bouwer.  

Kleuren. 

 

Aan te raden is om het model te spuiten. Dit geeft het mooiste resultaat maar is 

wel iets waar de juiste apparatuur, werkruimte en ervaring voor nodig is. Uiteraard 

kan schilderen ook.  

De keuze is aan de bouwer in welke volgorde er gewerkt wordt. Het model is 

ontworpen om in een aantal delen eerst gespoten en dan verder gemonteerd te 

kunnen worden (zie afbeelding). Uiteraard kunt u er ook voor kiezen eerst het 

model in zijn geheel te bouwen en dan pas te spuiten. Dit vraagt wel om meer 

afplakwerk.  

De locomotieven waren in de NS tijd in eerste instantie grasgroen met zwart 

frame, cilinders, voetplaat, biezen en rookkast, evenals de bovenkanten van de 

kolenbunkers. De bufferbalken waren rood met witte opschriften. Op de 

achterzijde stond het locomotiefnummer in gele cijfers. In de loop van de jaren 

’30 werd het grasgroen bij de NS vervangen door donkerder olijfgroen. Het dak 

was zeer donkergrijs tot bijna zwart. Leidingen en handgrepen waren blank metaal 

dus koper- of staalkleurig.  



 

Voor de zwarte biezen en gele en witte cijfers is een velletje waterslide transfers 

meegeleverd. Snij deze uit en leg ze één voor één in een bakje met een laagje 

water. Na een minuutje komen ze los van het blauwe draagvel. Schuif ze 

voorzichtig met de vingers wat op zodat ze aan één kant wat uisteken van het 

draagvel. De kleinere transfers kunnen met een pincet opgepakt worden en op de 

juiste plek geplaatst worden. Voor de grotere is het aan te raden ze eerst aan een 

kant te positioneren en dan voorzichtig in een gelijkmatige beweging het draagvel 

er onder uit te trekken. Behandel het oppervlakte voor met transfervloeistof, 

goede ervaring hebben wij met Micro Sol van Microscale Industries Inc. waarmee 

de transfer ook na het aanbrengen nabehandeld kan worden voor een mooie 

afwerking van het geheel. Het mooiste en het veiligste voor de transfers is om als 

laatste het model af te werken met blanke lak voor een egale afwerking en 

bescherming van de transfers. Het model krijgt op de beide zijwanden ook 

nummer- en fabrieksschilden. Die kunnen aangebracht worden zoals op de 

tekening. Deze waren zwart met een messingkleurige rand en tekst. Spuit of 

schilder de schilden zwart met een heel dun laagje verf. Als dit droog is kunt u ze 

op een velletje fijn schuurpapier of op een velletje papier met wat thinner 

schoonmaken waardoor de hoger gelegen delen weer messingkleurig worden. 

 



Onder de nummerschilden zit een klein plaatje met het typenummer R3. Deze 

werden ook nog wel eens geschilderd onder het nummerschild met wit. Deze 

zitten als optie ook op het vel met waterslide transfers.  

Mocht u nog vragen of suggesties hebben dan horen wij dat graag.  

Veel succes met de bouw van dit model. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 8604 te Rotterdam DP, 1939. 

 

De historische foto’s komen uit ‘Vervlogen Stoom’ Van Hans van der Poll en Bert Steinkamp. Uitgeverij Uquilair 

en ‘De Nederlandse stoomlocomotieven’ van R.C. Statius Muller, A.J. Veenendaal jr. en H. Waldorp †. Uitgeverij 

De Alk 






