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Foto’s 1 en 2  Voor- en zijaanzicht van stoomtramloc № 5 van de NoordHollandsche Tramweg Maatschappij; 

zo ongeveer moet stoomtramloc № 4 AARDENBURG van de SBM er ook uit gaan zien. 

De bovenstaande foto’s zijn afkomstig van de Tramfabriek, een klein-serie fabricaat van Sven van ’t Hart. 

 

Hieronder vind je een tekening van een Backer & Rueb stoomtramloc met een grote voor- en 

achterruit, zoals loc № 4 AARDENBURG er uit zou moeten zien. De tekening is op ware grootte en 

kan dienen als een sjabloon. 

 

      

Figuren 1 en 2  Voor- en zijaanzicht van stoomtramloc № 4 van de Stoomtram Maatschappij Breskens-Maldegem; 

zo moet stoomtramloc № 4 AARDENBURG er uit gaan zien. Tekening op schaal 1:87. 

 

Zoals hierboven is te zien, is de lengte van de getekende zijwand langer dan het voorbeeld van Sven 

van ’t Hart op de foto’s 1 en 2. De lengte van de deze zijwand is aangepast aan de lengte van het 

chassis van de donorloc, de 2-assige stoomloc 7000 in schaal N (1:160) van Fleischmann Piccolo. De 

smalspoor stoomtramloc wordt gebouwd in de schaal H0 met een spoorbreedte van 9mm, m.a.w. 

H0e. De wanden van de kast worden uitgesneden uit (Evergreen) gladde plasticplaat met een dikte 

van 0.25mm volgens de tekeningen hierboven. 

 



 

Foto 3  Vooraanzicht op papier en de uit plasticplaat van 0.25mm dikte gemaakte voorwand van Backer & Rueb stoomtramloc 

№ 4 AARDENBURG van de Stoomtram Maatschappij Breskens-Maldegem. 

 

Door de gekozen plaatdikte van 0.25mm kunnen we met behulp van een puntig voorwerp (in dit geval 

een priem) putjes maken aan de achterkant van de plaat, zodat aan de voorkant de indruk ontstaat 

van klinknagels op de wanden. Niet te hard drukken, anders komen er echte gaatjes in de plaat en dat 

is niet onze bedoeling.  

 

         

Foto’s 4 en 5  De reeds uitgesneden zijwand wordt voorzien van klinknagel-imitaties door de achterzijde te bewerken met een 

priem, zodat aan de voorzijde bobbeltjes ontstaan (de klinknagels). 

 

Om zo’n serie klinknagels netjes op een rij te krijgen, zetten we met potlood een streepje op de 

achterkant van de plaat op de gewenste locatie(s). De afstanden tussen de klinknagels zijn op het oog 

uitgevoerd, ongeveer 1.0 – 1.5mm van elkaar. Door de putjes gaat de plaat een beetje bol staan; 

voorzichtig terug buigen. Als we de kast in elkaar zetten kan aan de binnenkant een hoekprofiel of 

vierkantprofiel worden gelijmd ter versteviging. 

 



         

Foto’s 6 en 7  De zijwand is voorzien van alle benodigde klinknagels. 

 

Als we ook deurtjes en/of luiken in de zijwanden willen maken, kunnen we dat beter nu doen, voordat 

we de kast in elkaar lijmen, anders gaat het een stuk moeilijker. Ook de uitsparingen voor de 

voettreden maken we nu. 

 

 

Foto 8  Alle wanden zijn gereed om de kast van de stoomtramloc in elkaar te zetten. 

Hoewel het hierboven wordt aangegeven om de deurtjes en de voettreden te maken in de losse, 

separate wanden, heb ik dat niet gedaan, omdat ik weer eens ongeduldig was en de boel in elkaar 

wilde zetten. Daarom heb ik toch eerst de kast van de loc in elkaar gelijmd, nadat ik hier en daar de 

wanden aan de achterzijde heb verstevigd met vierkante plastic profielen uit het Faller profielen 

assortiment (zie de beide onderstaande foto’s). 

     

Foto’s 9 en 10  Alle wanden zijn verstevigd, zodat ze niet krom trekken. 



 

Dus de voettreden en de deurtjes moeten alsnog gefabriceerd worden in de gemonteerde kast van 

deze stoomtramloc, evenals de uitsparingen t.b.v. de koppelingen aan beide zijden van de loc. De 

wanden worden met “plastic kleber” aan elkaar gelijmd, waarbij de kopwanden tegen de 

verstevigingen van de zijwanden worden geplakt. Dit alles om een juiste haakse hoek te vormen, 

zodat de kast echt rechthoekig en haaks wordt. 

 

   

Foto’s 11 en 12  Een kop- en een zijwand worden tegen elkaar gelijmd. 

 

De kast is nu in elkaar gezet en moet nog verder worden afgewerkt met allerlei attributen, zoals 

koplampen, voettreden, toegangsdeurtjes en een rand ter hoogte van de klinknagels rondom met een 

T-profiel met de maten 1.5 x 1.5mm. Deze rand dient ook weer ter verfraaiing en versteviging van de 

gehele stoomtramkast. 

 

 

Foto 13  Alle wanden aan elkaar gelijmd vormen hier een rechthoekige kast van een stoomtramloc. 

 

 



Voor deze Backer & Rueb stoomtramloc gebruiken we de Fleischmann Piccolo (№ 7000) N-spoor 2-

assige stoomloc uit de diverse beginsets en vaak niet al te duur te koop op de tweedehands markt 

voor ca. € 25,=. Ik heb behoorlijk goede ervaringen met deze locomotiefjes, vanwege de goede 

rijeigenschappen en de compacte bouw voor het realiseren van smalspoor stoomlocomotieven in de 

schaal H0e (1:87). 

We gaan nu deze donorloc flink onder handen nemen. Als eerste schroeven we de behuizing los van 

het chassis met de bout die aan de onderkant van deze loc aan de voorzijde zit. Bout eruit (goed 

bewaren), de kap iets naar achteren bewegen, waardoor de nokjes achterop vrijkomen en de kap van 

het chassis nemen. Als we het chassis zonder kap neerzetten, zal het achterover gaan kantelen 

vanwege het gewicht van de motor, omdat deze achterop is gemonteerd. We hebben dus een 

tegengewicht nodig aan de voorzijde van de loc; hiervoor gebruiken we een groot deel van de 

originele behuizing die aan de voorzijde geheel massief is uitgevoerd. 

 

Foto 14  Het verwijderen van de bovenkant van het machinistenhuis door middel van het doorslijpen van de behuizing. 

Van de behuizing zagen/slijpen we de bovenkant van het machinistenhuis af, evenals de schoorsteen 

en de koplampen. Verder verkleinen we de achterzijde nog voor de helft, zodat alleen het stukje met 

de nokjesgaten overblijft (zie foto 16). Tevens verwijderen we de buffers van het chassis aan zowel de 

voor- als achterzijde. 

 

Foto 15  Het dak van het machinistenhuis is verwijderd en ligt naast de behuizing. 

 

We laten de originele N-koppelingen zitten omdat we voor de rijtuigen en goederenwagens ook N-

spoor onderstellen gebruiken. Bovendien lijken ze – van een afstandje – best wel op een soort 

bekerkoppelingen, die veel gebruikt worden bij smalspoor- en trambedrijven in binnen- en buitenland. 



Het voordeel van het gebruik van N-spoor onderstellen is, dat men niet op zoek behoeft te gaan naar 

losse wielstellen en/of H0e-draaistellen. 

 

     

Foto 16  De achterzijde van de behuizing is voor de helft verwijderd,            Foto 17  De koplampen zijn verwijderd van de 

behuizing; 

zodat alleen het gedeelte rond de nokjesgaten overblijft.                                  van het chassis zijn de buffers verwijderd. 

 

                       

Foto’s 18 en 19  De buffers zijn afgeslepen en in de zijkant van de behuizing zijn sleufjes gemaakt voor de draden t.b.v. de 

LED-verlichting. 

 

Hoewel we sleuven in de behuizing hebben gemaakt voor het doorvoeren van de aansluitingen t.b.v. 

de LED-verlichting naar de achterzijde van het chassis, heb ik dit keer gekozen voor een aansluiting 

naar de voorkant. Ik heb gekozen om de weerstand op te nemen in de aansluitdraad die plus voert als 

de locomotief vooruit rijdt; voor deze aansluitdraad heb ik de rode kleur gekozen, terwijl de min-draad 

een blauwe kleur krijgt. Hierdoor krijgt de voorste LED via twee drukcontacten stroom via de – naar de 

voorkant – gemonteerde weerstand van 1K (kleurcode: bruin, zwart, rood) in de rode draad en de 

blauwe retourleiding. Zie de onderstaande foto links. 

 



      

Foto 20  Chassis met de weerstand van 1K (= bruin, zwart, rood).               Foto 21 Lockast met deurtjes, koplampen en T-

profielrand. 

De achterste LED wordt antiparallel op de voorste LED aangesloten, waardoor de weerstand voor 

beide LEDs gemeenschappelijk is. Door het antiparallel aansluiten van de LEDs worden ze slechts in 

één richting aangestuurd en verandert de koplamp-LED met de rijrichting. De koplampen zijn 

afkomstig van de donorloc; uiteindelijk is een gat van 2.0 mm in zo’n koplamp geboord, zodat er een 

LED van 1.8 mm achter geplaatst kan worden. Aan beide kopwanden wordt slechts één koplamp 

gelijmd met cyanoacrylaatlijm (= secondelijm) in het midden van de kopwand en op een hoogte net 

onder het grote raam van de kopwand. Zie foto 21 hierboven. 

De locbehuizing wordt voorzien van twee zijkanten die de motorruimte aan de achterzijde op gelijke 

hoogte brengt met de rand die de veiligheid en de stoomfluit bevat. Hierop monteren (lijmen) we een 

afdekplaat voor de motor; tegelijkertijd maken we hier een extra dikke leiding van een stukje 

installatiedraad van 2.5 mm
2
, waarvan we de isolatie hier en daar verwijderen en buigen deze draad in 

de gewenste vorm. Verder maken we een plaatje aan de voorkant van de behuizing om de 

locomotiefkast op de goede hoogte en breedte te kunnen monteren op het onderstel. De beide gaten 

in deze plaat zijn voor het doorvoeren van de anode- en kathodeaansluitingen van de voorste LED. 

Om de vuurkistschuiven te imiteren heb ik aan de rechterkant van de behuizing twee lasplaten uit het 

Faller profiel-assortiment geplakt met 

secondelijm. 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

Foto 22 Behuizing met de motorafdekplaat, enkele 

                       lasplaten, een pijp en een dikke leiding. 

Vervolgens plaatsen we een pijp/schoorsteen van een stukje installatiedraad van 2.5 mm
2
, die 

voldoende hoog is om door het dak van de lockast heen te komen. Tenslotte maken we van een 

aantal messingdraden een stel dunne (stoom-)leidingen; of ze ook in werkelijkheid zo lopen, weet ik 

niet, maar dit oogt toch aardig goed. Ook een stel hendels – om de vuurkistschuiven open en dicht te 

kunnen doen – complementeren het geheel. Zie de onderstaande foto’s. De vuurkistschuiven 

(lasplaten) rechts aan de behuizing zitten aan de kant van de stoker. 

 



       

Foto’s 23 en 24  De locbehuizing voorzien van de messing leidingen, de schoorsteen, de vuurkistschuiven en andere attributen. 

 

Ondertussen (de secondelijm aan de behuizing moet drogen en uitharden) nemen we de lockast 

verder onderhanden. Aan beide zijden van de deuropeningen van deze stoomtramloc dienen we 

handgrepen/relingen aan te brengen om personen in staat te stellen in de loc te klimmen. Tevens 

dienen de deurtjes te worden voorzien van deurkrukken (zie foto 27). Ook de voettreden onder de 

deuropeningen worden nu aangebracht. Deze voettreden worden gemaakt door een gaatje te boren 

van 2.5 mm doorsnede, midden onder de deuropening; hierbij wordt de onderzijde van het boorgat 

recht uitgesneden met een scherp hobbymes, zodat de voet van een Preiser figuurtje hier makkelijk in 

past (zie foto 25). Ten behoeve van deze handgrepen en deurkrukken worden op de daarvoor 

bestemde plaatsen gaatjes van 0.5 mm geboord (zie weer foto 27). Dit doen we door met de hand het 

boortje voorzichtig rond te draaien; niet machinaal, want dan is de kans op een uitgelubberd gat veel 

groter. Het duurt iets langer, maar dan heb je ook wat. De messing handrails en deurkrukken maken 

we door een draadje messing in de gewenste vorm te buigen en op de juiste plaats te lijmen. Houd er 

rekening mee, dat de messing handrails en de messing deurkrukken vrij van de wanden liggen. 

      

Foto’s 25 en 26  De lockast voorzien van de voettreden, de messing handrails en de sierlijsten naast de koplampen. 

 

In een ver verleden heb ik eens op een beurs bij Philotrain een zakje messing draadjes en 

handgrepen gekocht. Deze messing draadjes gebruik ik nu regelmatig om handgrepen en handrails 

op een model aan te brengen. Zo’n messing draadje is een stuk stijver dan een koperen 

aansluitdraadje (waardoor zo’n handrail ook strakker en rechter blijft). Als laatste lijmen we op de 

kopwanden een messing sierlijst naast de koplamp. Al deze handgrepen, sierlijsten en deurkrukken 

worden met secondelijm op hun plaats gelijmd. Zie onderstaande foto’s. 

 



       

            Foto 27  Een deur in de lockast wordt voorzien van een                     Foto 28  De deurkruk is in het gaatje gelijmd. 

              gaatje van 0.5 mm t.b.v. de aan te brengen deurkruk. 

 

 

De stoomtram locbehuizing is nog niet 

compleet; er dienen nog een handrem en een 

gangwissel aangebracht te worden. De 

handrem komt aan de rechterkant van de 

behuizing, zodat de stoker deze rem kan 

bedienen; aan de linkerkant van de loc staat 

de machinist, die het gangwissel bedient; 

hiermee wordt de snelheid en de rijrichting 

van de stoomtramloc bepaald. Zie hiervoor de 

onderstaande foto’s 30 en 31. 

 

 

 

      Foto 29  De deurkrukken zitten allemaal op de juiste plaats. 

In onze voorraad Preiser figuren zoeken we geschikte figuren voor een stoker en een machinist; 

desnoods modificeren we de stand van de armen en/of benen, zodat de figuren op een juiste wijze in 

de stoomtramloc staan. De locbehuizing wordt op het chassis bevestigd met de orginele bout, 

waarmee de behuizing van deze Piccolo N-spoor loc ook was bevestigd op het chassis.De lockast 

wordt met een zogenaamde klempassing op de combinatie van chassis en locbehuizing geplaatst. 

 

      

Foto 30  De handrem is aan de zijde van de stoker geplaatst. Foto 31  Aan de zijde van de machinist vinden we het       

gangwissel. 



 

De locbehuizing wordt verder voorzien van een handrem aan de stokerszijde, die we hier vastlijmen 

met secondelijm. Deze handrem wordt met de hand en met behulp van een tangetje en/of pincet in de 

juiste vorm gebogen van een stukje harde kern aansluitdraad zonder isolatie. Aan de andere zijde – 

bij de machinist – komt een gangwissel waarmee de machinist de snelheid en de rijrichting bepaalt. 

Ook dit gangwissel wordt gefabriceerd van een harde kern aansluitdraad door een stukje van de 

isolatie open te snijden, zodat een soort handvat met knijphendel ontstaat; het gangwissel wordt 

eveneens gefixeerd met een druppeltje secondelijm. 

 

Als volgende bouwactiviteit brengen we aan de voor- en achterzijde van de tramlockast een gele, 1.8 

mm LED aan. Deze LEDs lijmen we met plasticlijm in de bewuste koplamp/lantaarn gaten en wel 

zodanig dat de anode (= het lange pootje) zich aan de rechterkant bevindt, in de rijrichting gezien. Bij 

de LED aan de voorzijde van de loc moeten we nog twee aansluitingen naar beneden maken om de 

stroom van het chassis te kunnen afnemen. 

 

        

       Foto 32  De beide koperen spijkertjes.                                          Foto 33  De beide contactveertjes voorop het chassis. 

 

Hiervoor gebruiken we twee koperen spijkertjes die met de kop vertikaal naar beneden worden 

gesoldeerd aan de beide LED-aansluitingen, en wel zodanig dat de kop van deze spijkertjes precies 

door de gaatjes in de positioneringsbalk voor/onder de rookkastdeur gaan van de locbehuizing en zo 

contact maken met de fosforbronzen contactveertjes op het gemotoriseerde chassis. Deze 

fosforbronzen contactveertjes worden geknipt uit een plaatje fosforbrons, in de juiste vorm gebogen 

en gevouwen en tenslotte vastgesoldeerd aan de beide aansluitdraden die nu aan de voorzijde van 

het chassis recht omhoog steken (zie foto 20 t.o.v. foto 33). 

 

De locbehuizing – met de nodige kale, slijpplekken – kunnen we nu al (mat)zwart gaan verven; de 

bronzen/koperen kleur van de leidingen brengen we later aan, als we ook de afbeeldingen van de 

druk- en temperatuurmeters hebben geplaatst op de koperen leidingen vanaf de stoomdom en het 

veiligheidsventiel. De handrem en het gangwissel verven we aluminiumkleurig. De handles van de 

vuurkist verven we ook aluminium. 

 



      

Foto’s 34 en 35  Zwarte locbehuizing met koperen stoomdom, manometers en aluminiumkleurige handles voor gangwissel, rem 

en vuurkist. 

 

De LED-aansluitingen van de voorlamp- en achterlampunits worden met elkaar verbonden via een 

rode draad (rechts in de voorwaartse rijrichting van de tramloc) en een blauwe draad, die worden 

gepositioneerd en vastgelijmd over de bovenste profielbalken van de zijwanden van de tramlockast. 

De sierlijsten op de kop en de kont van de tramlockast vind ik te hoekig (zie vooral foto 26); zij worden 

vervangen door exemplaren met een rondere hoek. Dit levert – in mijn ogen – een mooier resultaat 

voor deze sierlijsten op (zie de foto’s 38 en 39). 

 

                

Foto’s 36 en 37  Beide LEDs antiparallel geschakeld, links de kop, rechts de kont. 

 



       

   Foto 38  Andere, rondere sierlijsten geplaatst op de kop.               Foto 39  Andere, rondere sierlijsten geplaatst op de kont. 

 

Een volgende stap is het boren van een klein gaatje in de trambel die aan de linkerzijde – de 

machinistenzijde – van de tramlockast hangt, middenin de open zijwand; dit is om het aanbrengen van 

een klein kettinkje aan de “klepel” van de trambel te vergemakkelijken en dat doen we met behulp van 

secondelijm (zie foto 40 hieronder). 

 

 

Foto 40  De trambel wordt bediend met de ketting. 

 

De lockast wordt verder ook al een beetje onder handen genomen met wat zwarte verf om de 

achterkanten van de LEDs aan de binnenkant van de kast voor het doorschijnen van licht af te 

schermen. Verder voorzien we de voor- en achterkant van de kast van het locnummer 4 met 

geelkoperen kleur op een (loc)groene ondergrond. Verder schilderen we de olielantaarns aan de voor- 

en achterzijde, alsmede de trambel in een koperen kleur. 

 



           

       Foto 41  Koperen lantaarn en locnummer op de kop.             Foto 42  Koperen lantaarn en waarschuwingsbel met ketting. 

 

Zoals op de foto’s 41 en 42 is te zien, is de omgeving van de lantaarns – voor en achter en aan de 

binnenzijde – zwart geverfd om doorschijnen van de LEDs en de lockast te voorkomen. Tevens is het 

locnummer geplaatst. 

 

                                

Foto 43  De binnenkant van de lockast is reeds groen geverfd.                             Foto 44  Evenals de ruimte rond de lantaarns. 

 

Rest ons nu nog de lockast verder af te werken in een locgroene kleur, met zwarte omlijsting van het 

T-profiel. Verder moet de tramlockast nog voorzien worden van een dak met één of twee condensors 

en een bemanning: de machinist en de stoker. Hiervoor kiezen we twee geschikte Preiser personen, 

die de juiste houding hebben. 

 



   

   Foto 45  De lockast in de juiste kleuren, met dak en een stoker. Foto 46  Aan de andere zijde vinden we de machinist, die 

                                                                                                                       de beschikking heeft over een waarschuwingsbel. 

 

Na de schilderbeurt worden de grote voor- en achterruit met Kristal Klear in de tramlockast geplakt, 

zodat de machinist en de stoker enigszins worden beschermd tegen de elementen en de barre 

weersomstandigheden. 

 

                           

               Foto 47  De machinisten zijde van de tramloc “en profile”.                   Foto 48  Voor- en achterruit zijn ook al geplaatst. 

 

Het dak van de lockast maken we van dun, glad karton van ongeveer 0.25 mm dikte en buigen dit in 

de juiste ronding voor de kopwanden. Hierna plaatsen we de beide windgeleiders op het dak en 

schilderen het geheel mat zwart aan de binnen- en de buitenkant. Na droging van de verf lijmen we 

vervolgens het kartonnen dak op de lockast met witte houtlijm (zie foto 45). De condensor buigen we 

uit een stuk metaaldraad in de juiste vorm. 

 



         

Foto 49  Het kartonnendak is op de lockast gelijmd.                               Foto 50  De uit metaaldraad gebogen condensor. 

 

Om de condensor op het dak te bevestigen boren we eerst 2 gaten in het dak voor de toe- en 

afvoerleidingen. Vervolgens maken we 2 daksteunen die de condensor ondersteunen, zodat deze vrij 

ligt van het dak. De beide steunen maken we van een stukje afval plasticplaat van ca. 0.5 mm dikte. 

De onderzijde van zo’n steun heeft een lichte ronding die overeenkomt met de bolling van het dak. 

Daarna lijmen we de daksteunen op hun plaats. 

 

              

Foto 51  Het dak met de gaten voor de leidingen.                                      Foto 52  De steunen worden met houtlijm bevestigd. 

 

Na het drogen van de lijm verven we de beide daksteunen ook mat zwart en lijmen we de condensor 

in de leidinggaten en op de daksteunen vast (zie de foto’s 53 en 54). De metalen condensor laten we 

onbehandeld. 

 



  

Foto 53  De daksteunen worden mat zwart geschilderd.                         Foto 54  De condensor wordt op de juiste plaats gelijmd. 

 

De stoomtramloc is nu gereed. Als laatste fabriceren we een degelijke verpakking voor de loc om haar 

in op te bergen en tevens te beschermen tijdens vervoer. Hiervoor gebruiken we een doorzichtig 

plastic doosje en een stuk schuimrubber of hardschuim, waar we de contouren van de loc uitsnijden, 

zodat deze stevig in de verpakking past en niet bij het minste of geringste beweging uit de doos valt 

(zie de foto’s 55 en 56 hieronder). 

 

          

Foto 55  Het stuk hardschuim met de uitsnede van de loc in de doos.                           Foto 56  De loc past stevig in de uitsnede. 

 

Op de foto hieronder ziet u het product in volle glorie. Deze stoomtramloc heeft de onderstaande 

specificaties: 

 Backer & Rueb stoomtramlocomotief, type kastmodel, met grote voor- en achterruit; 

 Schaal: H0, 1:87; 

 Spoorbreedte: 9 mm, dus H0e; 

 Éénpunts LED-verlichting, wisselend met de rijrichting; 

 Breedte: 27 mm; 

 Lengte: 55 mm, inclusief koppelingen: 63 mm; 

 Hoogte: 42 mm vanaf bovenkant railstaaf; 

 Voeding: 0 – 12 volt gelijkstroom; 

 Fabricaat: eigenbouw, op basis van een Fleischmann N-spoor chassis van stoomloc № 
7000; 

 



 

Foto 57  De stoomtramlocomotief № 4 AARDENBURG van de 

Stoomtram Maatschappij Breskens Maldegem en haar degelijke verpakking. 

 


