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Van bestuur en redactie
Zomer 2021, al meer dan een jaar hebben we elkaar niet meer gezien. Jammer, maar 
gedwongen door het coronavirus zit er niets anders op. Hopelijk dat de ledenvergade-
ring in combinatie met de regio op 2 oktober in Apeldoorn weer door kan gaan. Adres 
is Groene Hoven Koninginnelaan 280, 7315 EE Apeldoorn. Noteer toch maar alvast. 
Eind juni komt het bestuur weer bij elkaar om onder andere de agenda door te nemen 
van de ledenvergadering. Heeft u onderwerpen die aandacht verdienen laat ons dat 
dan weten.

In dit nummer van Kontakt besteden we aandacht aan de BR 03 in het groot en in 
het klein. 185.500 Reichsmark (RM) kostte de eerste locomotief die aan de Deutsche 
Reichsbahn werd geleverd, voor een model van ROKAL in TT moest u in 1953 DM 
55,- neertellen. Naast de nieuwtjes, aandacht voor de demonstratieketelwagen van 
de NS van Tillig. Het aantal items naar Nederlands voorbeeld neemt nog steeds toe. 
We kunnen dat natuurlijk alleen maar waarderen. Iets anders, het ©-teken. U kent 
dit symbool wel, de redactie vraagt natuurlijk niet voor niets of u foto’s heeft die we 
kunnen gebruiken in Kontakt. De redactie respecteert het copyright dat op sommige 
foto’s rust en we zullen altijd proberen toestemming te vragen aan de maker van de 
foto wanneer we de foto graag willen plaatsen. Soms is helaas niet te achterhalen wie 
de maker is of hoe we de maker kunnen benaderen. In het volgende nummer willen 
we de BR 80 in het groot en in TT nader belichten. Uw bijdrage in de vorm van fo-
to’s en verhalen is dus weer welkom. Sluiting kopij voor nummer 168 is 31 juli 2021.
Mocht u zich vervelen, ook de zomerpuzzel vindt u weer in dit blad.

Het bestuur en de redactie wensen u allen naast veel leesplezier een goede gezond-
heid toe, veel treinplezier en indien van toepassing een goede vakantie.  

Claudius Teijgeler
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Claudius Teijgeler (Foto’s Hans Zwetsloot) 

U heeft het natuurlijk allemaal gelezen in het 
vorige nummer, het artikel over de BR 42 en BR 
52. Nog geen BR 42 in TT, maar bij de nieuw-
tjes voor 2021 van Tillig stond hij toch mooi 
aangekondigd. Wanneer u de locomotief gaat 
aanschaffen, heeft u hier alvast wat achtergrond-
informatie. Zowel de BR 52 als de BR 42 lenen 
zich bij uitstek om in model meerdere uitvoerin-
gen van op de markt te brengen. Niet alleen bij 
spoorwegmaatschappijen dicht bij huis, maar ook 
in Oost-Europa hebben deze machines dienst ge-
daan. Polen bezat op een gegeven moment ruim 
1200 locomotieven BR 52, waar de serieaandui-
ding Ty2 kregen. Van overgebleven onderdelen 
van de BR 52 werden ook nieuwe locomotieven 
gemaakt, die de serieaanduiding Ty42 kregen. De 
BR 42 was eveneens in Polen te vinden en kreeg 
daar de serieaanduiding Ty3.

Afbeelding 1. Ty2-148 in Rakonowice

In de Sovjet Unie werden de BR 52’en niet al-
leen omgespoord naar het Russische breedspoor, 
maar kregen ook een andere serieaanduiding. 
De BR 52 werd daar T3. Een voorbeeld is de T3 
5248.

Afbeelding 2. De T3 5248 in het spoorwegmuseum te 

Baranovichi, Wit Rusland

Afbeelding 3. De T3 2596 die niet is omgespoord naar 

breedspoor in Brest, Wit Rusland

‘BR 42 en BR 52’
een positief vervolg
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‘BR 42 en BR 52’
een positief vervolg

Claudius Teijgeler

2020 was een jaar waarin aardig wat Nederlands 
materieel in TT werd aangekondigd, met Tillig 
als hoofdleverancier. Een van de nieuwtjes was 
de Demonstratie ketelwagen van de NS. Verras-
send zo’n model voor de toch wel heel beperkte 
Nederlandse TT-markt, maar wanneer we de ge-
schiedenis van deze ketelwagen nader bekijken, 
is de markt mogelijk wat groter. Van de geschie-
denis is weinig terug te vinden. Mochten lezers 
meer informatie hebben, dan houdt de redactie 
zich aanbevolen. Demonstratie, waarvan? Vooral 
van verschillende type afsluiters, die op ketelwa-
gens te vinden zijn. Zowel onderaan de tank als 
er bovenop, maar ook aan de binnenkant van de 
tank, via een deur aan de kopse kant te bereiken, 
bevinden zich afsluiters en andere onderdelen die 
van belang zijn voor het vervoer van vloeistof-
fen. De uitvoering van Tillig komt het dichtst bij 
de uitvoeringen van 1988 en 1989. In afbeelding 
1 zien we de wagen in de demonstratiestand, de 
hekken staan omhoog. We zien dat de wagen 
Utrecht als thuisbasis heeft. Wat niet klopt aan 
het model zijn de ketelbanden, de oranje streep 

die in het echt verder doorloopt, de positie van 
het NS-logo, de kleur en positie van de afsluiters 
aan de zijkant en bovenop de ketel. Wat lastiger 
te zien is het bord met UIC-codes, ons model 
geeft aan boven Utrecht Ep43, de foto’s op in-
ternet geven aan Ep53. Op de foto van Martijn 
valt net nog iets anders te lezen, namelijk …
dienst 6. Rond 2005 is het geel vervangen door 
het rood van Railion en in 2016 is de wagen 
gesignaleerd in de uitvoering van DB Cargo. 
Behalve in Nederland was de wagen ook in het 
buitenland te zien. De wagen kon gehuurd wor-
den voor demonstraties en instructies. Dus, wie 

Afbeelding 1. De Demonstratie ketelwagen in Lelystad 

opstelterrein op 25 mei 1988,  Martijn de Vries

Demonstratie ketelwagen NS

Afbeelding 2. De Demonstratie ketelwagen in de uitvoe-

ring van Railion, Spoorjan (via wiki media)



4 TTN Kontakt 167 - juni 2021

weet zijn onze oosterburen ook geïnteresseerd in 
dit model.
Het model is dus een benadering, maar wie weet 
is er nog een tussenvariant geweest. De ketel-
wagen heeft in de demonstratiestand de hekken 
omhoog en tijdens het transport zijn ze naar bin-
nen geklapt. Tillig biedt u beide mogelijkheden 
door een meegeleverd opstaand hekwerk. U moet 
daarvoor het neergeklapt oranje hekwerk voor-
zichtig loshalen en het andere hekwerk plaatsen.
Heeft u zelf afbeeldingen van deze wagen, die 
we mogen gebruiken, laat dit aan de redactie 
weten. Martijn de Vries bedankt voor het be-
schikbaar stellen van de afbeelding van de gele 
NS-uitvoering.
Bron: https://www.flickr.com/photos/11394635@

N05/4998001107

Afbeelding 3. De Demonstratie ketelwagen van Tillig 

met de hekken omhoog, Claudius Teijgeler

Afbeelding 4. De Demonstratie ketelwagen met hekken 

in transportstand, Claudius Teijgeler

BR 03
Claudius Teijgeler

In 1922 besluit de Deutsche Reichsbahn 
om twee type sneltreinlocomotieven aan 
te schaffen, beide met en asdruk van 20 
ton. Dit waren de de BR 01 en BR 02. 
Niet alle baanvakken op de hoofdlijnen 
zijn dan al geschikt voor deze asdruk, 
maar men gaat er vanuit dat de baanvak-
ken ten tijde van de eerste levering van 
deze locomotieven zouden zijn aangepast. 
Niets bleek minder waar. De crisisjaren 
zorgen ervoor dat geld en middelen ont-
breken. Daarom wordt op de baanvakken 
waar een asdruk van 20 ton niet mogelijk 
is gebruik gemaakt van de sneltreinloco-
motieven van de vroegere Länderbahnen, 
zoals de BR 18. Ook deze zijn aan ver-
vanging toe en men besluit tot de bouw 
van de BR 03.

De BR 03 is een afgeleide van de BR 01, ook wel 
het lichtere zusje genoemd. De locomotief heeft 
een stalen stavenframe en net als de serie 01 een 
asindeling van 2’C1’, dus voor een draaistel met 
twee loopassen, dan drie aangedreven en gekop-
pelde assen en achter nog een enkelassig draai-
stel. De ketel was om gewicht te sparen duidelijk 
iets smaller dan die van de serie 01. De twee 
cilinders dreven de tweede gekoppelde as aan. Ze 
waren gekoppeld aan een standaardtender van het 
type T30, T32 of T34. Gekoppeld aan een tender 
T30 of T32 komen de loc’s tot aan het begin van 
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de jaren zestig met personen- en D-treinen in 
Arnhem en Oldenzaal. De draaischijven daar zijn 
te klein om loc’s gekoppeld aan de grote tender 
type T34 te keren. De locomotieven bezitten 
Wagner-windleiplaten. Sommige locomotieven 
krijgen ook stroomlijnbeplating.

Binnen deze serie van 298 
stuks zijn er gedurende de pro-
ductie enkele opvallende wijzi-
gingen aangebracht. Vanaf de 
BR 03 123 worden de pompen 
verplaatst vanuit de nis bij de 
rookkast (voorzijde locomo-
tief) naar het midden van de 
locomotief. Vanaf de BR 03 
163 worden de wielen van 
het voorste draaistel met een 
diameter van 85 cm vervangen 
door grotere exemplaren met 
een diameter van 1 meter. Het 
rijgedrag verbeterde hierdoor. 
In de aanloop naar de Tweede 
Wereldoorlog wordt materiaal 
steeds schaarser en worden er 
bij de latere exemplaren an-
dere voor de oorlogsindustrie 
minder belangrijke, materialen 
toegepast. Koper wordt zo 
mogelijk vervangen door staal. 
De locomotieven hebben in 

eerste instantie een maximum snelheid van 120 
km/u (BR 03 01 t/m 162) en 130 km/u voor de 
locomotieven waarvan de wielen van de voorste 
loopdraaistellen 1 meter doorsnede hebben (van-
af de BR 03 163). Later wordt de maximumsnel-
heid van de eerste serie ook opgeschroefd naar 
130 km/u.                                    (vervolg pag. 6)

Afbeelding 1. De BR 03 001 met Wagner-windleiplaten en de pomp nog niet 
naar het midden verplaatst, Willem van den Broek (afbeelding 1 t/m 4)

Afbeelding 2. Ook aan de andere kant van de ketel geen pomp in het midden 
zichtbaar
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Na de tweede wereldoorlog worden de locomo-
tieven voor het overgrote deel ondergebracht in 
het materieelbestand van de DR en de DB. Bij de 
DB worden veranderingen vanwege de materiaal-
schaarste weer ongedaan gemaakt, waardoor de 
levensduur kan worden verlengd. Ook worden de 
Wagner-windleiplaten vervangen door de kleinere 
Witte-windleiplaten. Daarnaast vinden er verande-
ringen aan de ketel plaats en de stroomlijn bepla-
ting wordt, waar aanwezig, verwijderd. De loco-
motieven krijgen ook een derde frontsein. Bij een 
aantal locomotieven wordt de pomp verplaatst van 
de voorkant van de locomotief naar het midden 
conform de locomotieven vanaf het nummer 123. 
Bij de DB komt vanaf 1968 voor de 03 een extra 0 
zodat we nu te maken hebben met de BR 003.

Bij de DR vinden eveneens veranderingen plaats. 
Vanaf 1960 verschijnt de BR 03 042 als eerste met 
een nieuwe ketel. Niet alle locomotieven krijgen 
een nieuwe ketel. Sommige locomotieven krijgen 
een tweedehands ketel, zoals de vrij nieuwe ketel 
van een BR 22 die buiten dienst worden gesteld. 
De BR 03 151 is de eerste met deze ketel. Een 
aantal locomotieven krijgen een ketel die gebruikt 
wordt bij de BR 41, waarbij een dom ontbreekt. 
Bij de DR wordt de verbouwing aangeduid als 
REKO-locomotieven. Het nummer verandert mee. 
De locomotieven komen nu terecht in de serie 
200De locomotieven komen nu terecht in de serie 
2000, de BR 03 01 wordt nu BR 03 2001 etc.

Tot 1959 waren bij de DB 145 en bij de DR 86 
locomotieven BR 03 in het bestand aanwezig. 
Zesendertig machines verblijven op dat moment 
in Polen.

Afbeelding 3. De BR 204 met halverwege de ketel de 

pomp en Witte-windleipaten

Afbeelding 4. Het nieuwe nummerschema, hier de BR 

003 246-6

Afbeelding 5. De BR 03 117 met tender T32

Afbeelding 6. BR 03 203 van Tillig met tender T34

Afbeelding 7. de BR 03 2154-7 met tender T34
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BR 03 in model
Voor zover ik heb kunnen achterhalen is er geen 
model in tijdperk II uitgebracht in TT, wel zijn er 
een aantal naoorlogse varianten. Dus, geen mo-
dellen met de Wagner-windleiplaten. Alle model-
len zijn voorzien van een derde frontsein, terwijl 
af fabriek niet in een derde frontsein was voor-
zien. Uit veiligheidsoverweging werd dit later 
vanaf tijdperk (tp) 3 ingebouwd, zowel bij de DB 
als bij de DR. Van de BR 03 zijn in TT een aantal 
modellen gebouwd. In eerste instantie denkt u 
natuurlijk aan de BR 03 van ROKAL, maar dat 
is een BR 03.10 die we hierna zullen bespreken. 
Berliner TT en Zeuke hadden geen BR 03 in hun 
assortiment en daarmee komen we uit bij Tillig. 
Tillig levert alleen de BR 03 vanaf tp 3 met drie 
frontseinen en met Witte-windleiplaten. Voor de 
verbouwer is er nog wel wat te doen.

De BR 03 117 in dienst bij de DR tp 3 en moet 

dus geen pompen hebben in het midden van de 
locomotief, maar wanneer we het model bekij-
ken, zien we die wel degelijk. In 1969 ontvangt 
deze lok een nieuwe ketel, waarbij de pompen 
naar het midden zijn verplaatst. De BR 03 117 is 
dus een Reko-loc. De loc is in 1931 afgeleverd, 
tijdens de Tweede Wereldoorlog beschadigd en 
pas in 1951 weer in dienst gesteld. Vanaf 1970 
draagt de loc het nummer 03 2117-4. Inmiddels 
is de locomotief gesloopt.

De bronafbeelding bekijken

BR 03 203 in dienst bij de DR tp 3 van Tillig. 
Deze Reko-uitvoering kreeg in 1970 nog een 
nieuwe ketel van een BR 22. In 1983 is de lo-
comotief verschroot. Aangezien het in tp 3 thuis 
hoort, behoort dit model dus nog de oude ketel te 
hebben. Gezien de afbeelding twijfel ik daaraan.

BR 03 2237-0 in dienst bij de DR tp 4 van Tillig 
ontkwam ook niet aan de ijzerboer in 1978.

BR 03 2154-7 in dienst bij de DR tp 4 van Tillig 
kreeg in 1969 ook een andere ketel van een BR 
22, maar ontsprong de dans niet en in 1984 wordt 
deze locomotief gesloopt. Tp 4 begint in de DDR 
in 1970, dus deze locomotief moet in model dus 
de ketel van een BR 22 hebben.

BR 03 270 in dienst bij de DR tp 3 van MMS 
met “altbau”-tender, kwam in 1977 aan zijn 
trieste einde bij de sloper.

Wat opvalt is dat er geen DB-uitvoering van de 
BR 03 in TT is. Misschien heb ik me vergist, dus 
aanvullingen zijn altijd welkom.

De BR 03.10
Vanuit de BR 03 wordt een iets snellere versie 
met drie cilinders ontwikkeld, dat resulteert in de 
serie BR 03.10 met een maximumsnelheid van 
140 km/u. Van dit type worden er vanaf 1939 tot 
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1941 60 stuks gebouwd. Zowel locomotief als 
tender zijn bij aflevering voorzien van stroomlijn 
beplating. Later wordt dit bij de meeste locomo-
tieven weer verwijderd.

Afbeelding 8. De Reko BR 03 1010 van de DR, Hans Kessels

In 1949 en 1950 worden de 26 locomotieven van 
de serie 03.10 in het bezit van de Deutsche Bundes-
bahn bij Henschel in Kassel omgebouwd. Vanwege 
de slechte staat van de stroomlijnkappen worden 
ze volledig verwijderd bij alle locomotieven. Als 
bijzonderheid kregen de BR 03 1014, 03 1022 en 03 
1043 in het Dortmund Bbf-depot een staalblauwe lak 
op de bestuurderscabine, de ketel en de rookgelei-
ders, terwijl de rookkamer en de schoorstenen zwart 
bleven. Tijdens het grote onderhoud in 1954 verlo-
ren de BR 03 1014, 03 1022 en 03 1043 weer hun 
staalblauwe kleur. Aangezien de ketel ook tekenen 
van veroudering vertoonde, kreeg het bedrijf Krupp 
de opdracht om deze te vervangen door gelaste ke-
tels met verbrandingskamers. Tussen 
november 1965 en september 1966 
werden alle locomotieven van de serie 
03.10 buiten bedrijf gesteld en gesloopt.

Duitse Reichsbahn
Na de oorlog verbleven 19 locomo-
tieven bij de Deutsche Reichsbahn 
van de DDR. Doordat de maximumsnelheid op 
hoofdlijnen moest worden verlaagd vanwege 
schade, waren de stroomlijnkappen overbodig 
geworden en werden ze van alle machines ver-
wijderd behalve van de BR 03 1079, die in 1951 
met pensioen ging.

Reko-loc van de DR
De staat van de ketels werd steeds slechter waar-
door de Deutsche Reichsbahn de machines moest 
herstellen. In 1959 werden in totaal zestien loco-
motieven verbouwd (Reko). In 1952 werd de BR 
03 1087 omgebouwd voor het gebruik van bruin-
koolpoeder, maar doordat dit type verbranding 
zich niet bewees in reizigerslocomotieven werd 
ze in 1959 weer teruggebouwd naar kolenstook. 
Vanaf 1965 (met uitzondering van BR 03 1057 
en 1087) werden alle gereconstrueerde machines 
omgebouwd tot oliestook.

BR 03.10 in model
Dat valt tegen. Kittler levert de BR 03 1010 ( 
DR), maar daar moet u wel bijna 600 euro voor 
betalen. De locomotief kunt u nog steeds inzet-
ten, omdat ze nog steeds rijvaardig is als muse-
umlocomotief (zie afbeelding 8).

ROKAL leverde de BR 03 1014. Deze hoort thuis 
bij de DB. In 1966 wordt deze buiten dienst ge-
steld en een jaar later gesloopt. Omdat de BR 03 
1014 in het blauw heeft rondgereden, had ROKAL 
deze variant natuurlijk ook uit kunnen brengen. 
Helaas, ondanks dat andere modelspoorfabrikan-
ten dat wel hebben gedaan, heeft ROKAL het niet 
gedaan. De locomotief heeft ook nog rondgereden 
met zilverkleurige ketelbanden.

Afbeelding 9. De ROKAL BR 03.10

Voor zover dus de BR 03.10 in model, heel 
weinig dus. Mocht ik iets hebben gemist, 
meldt dit aan de redactie en we zullen in een 
volgend nummer dit rechtzetten.
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Model Trein Beurs Agenda
Modeltreinbeurzen in Nederland en andere 
modelspoorwegactiviteiten
Martin Farla (c) 2019 (http://www.mtba.nl/)

  Domburg Train Support organiseert vele workshops op het gebied van elektronica 
en digitalisering van de modelbaan. Voor meer informatie:  
https://domburgtrainsupport.nl/workshops.

  Alle activiteiten gaan natuurlijk alleen door afhankelijk van de 
  Corona-maatregelen.

Juni 2021
Za 26 10:00-15:00 Houten, Expo Houten, Doornkade 24. Modelspoorbeurs. Voor meer informatie: 

https://www.modelspoorbeurs.nl/ en https://www.hccm.nl/.

Augustus 2021
Za 28 10:00-15:00 Houten, Expo Houten, Doornkade 24. Modelspoorbeurs. Voor meer informatie: 

https://www.modelspoorbeurs.nl/.

Oktober 2021
Za 02 10.00-17.00 Apeldoorn, De Groene Hoven, Zaal 3, Konninginnelaan 280, 7315 EE Appeldoorn. 

Algemene ledenvergadering en regiodag TTNederland.
Za 09 10:00-15:00 Houten, Expo Houten, Doornkade 24. Modelspoorbeurs. Voor meer informatie: 

https://www.modelspoorbeurs.nl/ en https://www.hccm.nl/.

November 2021
Za 06 10:00-15:00 Houten, Expo Houten, Doornkade 24. Houten Digitaal – Modelspoorbeurs. Voor 

meer informatie: https://www.modelspoorbeurs.nl/ en https://www.hccm.nl/.
Zo 07 10:00-15:00 Houten, Expo Houten, Doornkade 24. Houten Digitaal – Modelspoorbeurs. Voor 

meer informatie: https://www.modelspoorbeurs.nl/ en https://www.hccm.nl/.

December 2021
Za 11 10:00-15:00 Houten, Expo Houten, Doornkade 24. Houten Modelbouw 2020 i.s.m. N.V.M. Voor 

meer informatie: https://www.modelspoorbeurs.nl/ en https://www.modelbou-
wers.nl/.
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Zomer-
puzzel

2021

Ook dit jaar weer een zomer-
puzzel met postkaarten uit 
mijn verzameling. De enige 
hint is dat vier afbeeldingen 
uit Nederland en drie uit de 
omliggende landen komen. 
Er is natuurlijk een prijs aan 
verbonden. Hopelijk kunnen 
we deze uitreiken op de 
komende algemene leden-

    1.
2.

3.
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vergadering in oktober. Weet 
u in welke stad de spoorse 
bouwwerken staan of ge-
staan hebben, stuur dan uw 
antwoord naar de redactie. 
Inzendingen ingeleverd voor 
1 oktober 2021 dingen mee 
naar de prijs.

5.

     6.

4.

7.
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Nog een aardig probeersel. Al jaren staat er een 
huifwagen in de vitrine waar oorspronkelijk 
ROKAL op de huif heeft gestaan. Die was door-
gelopen en verbleekt. Ook lag er al een tijdje een 
stempeltje met het ROKAL-vignet met vleugel-
tjes in dezelfde vitrine. Dit vignet staat op een 
zeldzame uitvoering van de huifwagens met lin-
nen huif dus het plan opgevat om het vieze lapje 
op te knappen. Eerst schoon maken. Zeep, werkt 
niet. Biotex, werkt niet. Dasty, werkt niet. Uitein-
delijk nachtje in de chloor, brandschoon en helder 
wit. Nu uitproberen of het stempeltje goed resul-
taat geeft op een lapje katoen. In de lappenzak 

Rokal wagens als nieuw  deel 3

     Dirk Wolvetang

1. Uit het chloor vandaan 2. Proefdruk met zwarte inkt
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een vergelijkbaar stukje opgezocht en stempelen 
met zwarte inkt. Het zal wel aan mijn ogen liggen 
maar die zwarte inkt was dus ontzettend blauw. 
Garantie? Nou nee, staat denk ik al meer dan 15 
jaar in de kast. Dan maar een donkerblauw vignet 
er op, beter dan een doorgelopen zwarte vlek. 
In ieder geval goed genoeg voor de plaatselijke 
avonturier, die direct ermee op pad ging.

In Bahn extra van december, geheel gewijd 
aan de F-Züge, stond een mooi artikel over 
de D-Zug wagens met opschrift DEUTSCHE 

BUNDESBAHNEN. Deze zijn ook in het assor-
timent van Rokal opgenomen. Helaas zijn deze 
wagons niet zo veel geproduceerd en de nieu-
were hadden een DB logo er voor in de plaats 
staan. Vaak zijn de decals op de oude wagons 
kapot of er geheel af. Hiervoor heeft Sip ook 
een ontwerp gemaakt en de blauwe en groene 
kleur heel goed weten te evenaren, zodat niet 
opvalt dat tussen de letters de wagenkleur op 
de decal doorloopt. Een groene wagen van Sip 
ontdaan van DB-logo door voorzichtig poetsen 
met een dun roerhoutje. Wilde niet echt lek-
ker, maar wasbenzine werkte niet. Uiteindelijk 
ontlakker gebruikt met een wattenstaafje en dat 
werkt, maar vraagt grote voorzichtigheid voor 
de omgeving, zoals de biezen. Hierover later 
meer. Gelukkig zijn deze wagens uit gekleurd 
plastic gemaakt en valt het niet echt op als de 
laklaag wat dun is geworden. De decals willen 
er goed op en een laagje acryl vernis erover om 
te beschermen geeft best goed resultaat. Dit hele 
verhaal ook gedaan met een blauwe kap die er 
erbarmelijk bij lag. Veel lakbeschadigingen. 

3. Direct in gebruik genomen

Bahn extra december 2020 Als zij het kunnen kan ik het ook in model



14 TTN Kontakt 167 - juni 2021

Strepen weg, doorgelopen verf, kortom niks 
waard. Geheel in de ontlakker laten zwemmen 
en daarna opnieuw begonnen. Dak na afplakken 

in aluminium kleur gespoten, de onderrand mat-
zwart geschilderd, de decals aangebracht en dan 
de finishing touch het aanbrengen van de biezen 

4. ontbloot huis

5. Daken aluminiumkleur spuiten 6. onderrand zwart en decal aanbrengen

7. biezen en raamkozijnen bewerken
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en de raamkozijnen hun kleur geven. Ik wist 
dat er kleurstiften met verf bestonden. Zo iets 
wordt ook bij carrosserieën van auto’s gebruikt, 
maar ik moet iets hebben dat eenvoudiger is. 
Internet op en bij Penstore een serie Paint Mar-
kers gevonden met een harde afgeronde punt 
en verf op waterbasis, dus sneldrogend. De gok 
genomen en na bestudering van alle bieskleuren 
van Rokal een aantal besteld. Geen spijt van 
gekregen, want deze werken perfect. De biezen 
en kozijnen liggen allemaal hoger en kunnen 
heel eenvoudig worden over getrokken, waarbij 
de verf uitstekend dekt. Zo ontstond weer een 
leuke wagen uit een hoopje ellende. Dit werkt 
dus ook voor andere wagens en een Railbus 
met aluminium strepen moest als proefkonijn 
dienen. Gelukkig heeft die patiënt het glansrijk 
overleefd. Meer ketelwagens zitten in de pijplijn 

en hoe het daarmee verder gaat, zal ik hopelijk 
in de loop van het jaar laten zien in deel drie.

Nu een vraag aan de lezers. Misschien hebben 
jullie nog ergens een aantal Rokal-misbaksels 
liggen, zoals ik hier onder handen heb gehad. 
Maakt niet uit wat voor soort en hoe het er uit 
ziet. Als die toch niet meer gebruikt gaan wor-
den, dan houd ik mij graag aanbevolen hiervoor. 
Als het niet meer als geheel is op te knappen, 
kunnen onderdelen of delen ervan misschien nog 
worden gebruikt. Secondelijm en geduld doen 
veel. Neem dan even contact met mij op via een 
e-mail (dwolvetang@gmail.com), liefst met wat 
foto’s en wie weet is er weer een nieuw leven in 
het verschiet voor deze Bastelwaren, zoals onze 
oosterburen dit soort schoenendoos- of ladevul-
ling plegen te noemen.

11. Alu biezen

8. eindresultaat

9. Voor en na behandeling

10. Ivoor kleurige biezen
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Mobax
Deze nieuwe firma heeft zich toegelegd op 
straatmarkeringen naar Duits voorbeeld in de 
schalen H0, TT en N. Er zijn allerlei sets te koop 
en natuurlijk de losse producten, zoals rijbaan-
markeringen, pijlen voor op de weg enz.

Informatie: https://mobax.de/.

Rail-N-Scale
Deze Nederlandse firma maakt 3D-geprinte 
objecten in meerdere schalen, waaronder TT. 
Aangezien het 3D-geprinte objecten zijn, zijn het 
bouwpakketten die je in elkaar moet zetten en 
moet schilderen.

TT-
Nieuws
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Nieuw zijn T2285 Mercedes Benz LP 608 lad-
derwagen van de brandweer, T2297 Mercedes 
Benz LP 813 blusvoertuig van de brandweer en 
T2347 Fiat Tipo.

Informatie: https://railnscale.com/.
 

Roco
Een wel heel grote verrassing was de aankondiging van Roco om hun TT-modellen opnieuw uit te 
brengen. Ze hebben een aantal jaren geleden gezegd te stoppen met TT en dan nu dit. Voorlopig gaat 
het om de stoomlocomotieven BR 02 en BR 44 in verschillende uitvoeringen, de diesellocomotief  
BR 120 in verschillende uitvoeringen en de vierassige zwaartransportwagen Rlmmp in twee uitvoe-
ringen. Informatie: https://www.roco.cc/.
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Baureihe 03.10 van ROKAL
Sip Hartman (Input Rokal Vrienden Nederland)

De BR 03 van ROKAL kent verschillende uitvoeringen, maar heeft vanaf 1953 altijd hetzelfde nummer, BR 03 1014, 
gehad. Anno 2021 is het grote voorbeeld al lang naar de sloop verhuisd, maar misschien heeft u hem nog wel in uw 
bezit. Die van mij is in de vorige eeuw nog eens ter reparatie weggegaan. Bij een ongeval waarbij de locomotief van 
het talud bij een spoorbrug stortte, raakte o.a. het tandwiel defect. Pogingen om hem zelf te repareren lukte niet, zodat 
de locomotief in onderdelen in Asperen werd afgegeven voor reparatie. Ik denk dat het een verloren zaak was, ik heb 
de locomotief niet meer gezien. Toch heb ik er verder goede herinneringen aan. Het was echt een sneltreinlocomotief, 
liep als een zonnetje met een aantal D-treinrijtuigen van ROKAL aan de haak. De ROKAL-mannen hebben de historie 
van deze locomotief voor de liefhebber uitgewerkt. Het is afwachten wanneer afbeelding 30 beschikbaar komt, de BR 
03.1014 als de “Blaue Mauritius”, van 1950 tot 1954 reed deze locomotief in een deels staalblauwe uitvoering. 

 ROKAL BR 03.10  1953-1971

1
In 1953 kwam ROKAL met zijn voor die tijd  fraaie BR 03.10 met zwart on-
derstel. 

2
De kapbevestiging ging voor 1962 van onderen met drie bouten. Het eerste 
jaar was de buismotor behoorlijk lang door de uitstekende koolborstelhou-
ders.

3
Buismotor met demontabele zwarte bovenkant en lange koolborstelhou-
ders. De motor ligt op het zwarte frame.

4
Zelfde met zwart frame, maar nu met een niet demontabele buismotor. Nu 
met verzonken koolborstels met klemnippel.
1953

5
Voor de export had ROKAL  regelmatig andere uitvoeringen, bij ons nau-
welijks bekend. Berucht vanwege zijn zeldzaamheid is een koelwagen 
van STEF met rode letters, ook waren er wagens van BANANES met rode 
letters i.p.v. zwarte. Goederenwagens Kassel en Essen waren soms grijs of 
in het geval van België groen. Nu kostbare en zeldzame wagens. Bij de BR 
03.10 met zwart onderstel was er een exoot voor de export gedurende korte 
tijd, een loc met zilveren ketelringen voor de Britten!

6
Ook bij de metalen tenders waren er de nodige veranderingen in de jaren 
50. Eerst waren er de blanke spaakwielen met zwarte isolatie.

1953

1953

1953-54

1953
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7
Na de BR 03.10 met zwart frame komt de BR 03.10 met rood frame met buis-
motor en rode bies.

8
De tender had rode spaakwielen en groene isolatie.

10
1955, de metalen tender kreeg wat meer detail. In de jaren vijftig werden 
altijd echte kolen op de tender gelijmd.

11
Er kwam een korter motorblok op een rood frame. Koolborstels aan de 
zijkant (vermoedelijk om ook in de E05 te passen) in 1956.

16
Na 1960 werd er gewerkt aan een mooiere opvolger van de aloude BR 03. 
Hier het eerst prototype van deze nieuwe versie van de BR 03.10 (1961). Dit 
prototype werd geschonken aan de Belgische importeur (DOCKX) in Brus-
sel. Het prototype voor de eerste BR 03 stammend uit 1953 werd geschon-
ken aan de Nederlandse importeur Model Engineering in Hilversum.

17
Detail machinistenhuis van dit prototype uit 1961.

18
Standaard nieuwe BR 03.10 uitvoering vanaf 1962. Met kunststof tender en 
rood frame met de motor volledig geïntegreerd, zoals vanaf dat moment bij 
alle stoomlocs van ROKAL.

19
Detail cilinder en drijfwerk en kortere metalen stangen langs de ketel.

vervolg z.o.z.

1953

1954-55

1956

ca.1961

1962-

1962-

1953

1953

1953-54

1953
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20
Standaardframe met standaardmotor en binnenzijde kap. Kapbevestiging 
met één bout van bovenaf.

21
Detail windleiplaten met boutbevestiging vanaf 1962. Voor die tijd zaten ze 
met lipjes bevestigd.

24
Laatste uitvoering BR 03.10 rond 1970 met geklonken tender. Vermoedelijk 
kwamen deze voornamelijk op de markt in het korte ROKAL-Röwa tijdperk.

25
Onderzijde geklonken tender met kunststof draaistellen.

26
Twee tenders uit de jaren zestig met imitatiekolen.
Kolenlading vanaf 1962: plastic imitatie. Links de geklonken tender uit de 
laatste twee jaren van de ROKAL-productie. 

27
Detail tandwielaandrijving bij de versie met rood frame.

28
Detail ankerplaat zijde.

29 
Omgebouwde BR 03.10. Hier met hoogliggende ketel omgebouwd tot BR 
01-achtige verschijning. Ook herken je mogelijk de gewijzigde windleipla-
ten van een H0-loc. Of ombouw naar de museumuitvoering van de BR 03 
001 met Wagner-Windleiplaten en duidelijk zichtbare niet gezwarte ketel-
ringen. Alleen het nummer nog wijzigen!

1962-

1970

1970

1962-
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Zet alvast in je agenda:
Zaterdag 2 oktober van 10 uur in de  
ochtend tot 5 uur in de middag

Algemene ledenvergadering  
en regiodag TTNederland.
De Groene Hoven, Zaal 3, Konninginnelaan 280, 7315 EE Appeldoorn. 



TTN Kontakt 167 - juni 2021

 

Te ruil
Ik heb nog ruim 300 postzegels met spoorse motieven dubbel. Zijn er nog leden die dat ook sparen, 
zodat we mogelijk wat kunnen ruilen? Graag uw reactie aan ttn.voorzitter@gmail.com.
Claudius Teijgeler

BR 03 1010 in Meinigen (foto Hans Kessels)


