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This manual was provided by DJH Engineering with my kit of the NS 6000.
I have revised this manual to suit my needs. The original manual as supplies by DJH is written in one continuous stream
of text, page after page with drawings on other pages than the text. Constantly loosing track of where I left off in this
text soup soon drove me crazy when building another kit.
I scanned the document and converted it to an editable-format with OCR. I read instruction for instruction how the kit
was to be built.
-

I gave every instruction a new line and numbered the instructions. This way I can easily keep track of my
progress.
I marked those instructions red which could easily lead to errors like instructions that told in reverse: "Before
mounting part xx drill two holes". Guess what happens to me…
I put the applicable diagram on top of every single page so that the diagram was always in view without having
to leaf through the manual.
I did not alter DJH's text unless I saw it absolutely necessary (obvious error's).
I did not take into account the painting of the model. general you may want to paint the undercarriage of the
loco after all construction has been done but before final mounting of the wheels and the motion gear. You
may also want to leave some of the piping and brass off the superstructure until after painting. You will find
the details of that on my website https://www.modelrailroading.nl/Projects/index.html (choose "Dutch Class
6000" in the menu)

Deze handleiding werd verstrekt door DJH Engineering bij de kit van de NS 6000.
Ik heb de handleiding herzien om aan te sluiten bij mijn behoeften. De oorspronkelijke handleiding zoals die door DJH
is geleverd is geschreven as één doorlopende stroom tekst, pagina na pagina met de tekeningen op andere plaatsen dand
e tekst. Het voortdurende kwijt raken terugzoeken waar ik gebleven was in deze tekstsoep maakte me horendol toen ik
een andere kit bouwde.
Ik heb het document gescand en met OCR (deels) omgezet in bewerkbare tekst. Ik heb instructie voor instructie gelezen
hoe de kit gebouwd moet worden.
-

Ik heb elke instructie een nieuwe regel gegeven en voorzien van een volgnu mmer. Zo kan ik gemakkelijk mijn
voortgang bijhouden.
Lastige instructies heb ik rood gemarkeerd zoals omgekeerde instructies: "Voor het monteren van onderdeel xx
eerst twee gaten boren". Raad eens wat mij gebeurt…
Ik heb het toepasselijke diagram boven aan elke pagina geplaatst zodat het altijd in het zicht is zonder te hoven
bladeren.
Ik heb de tekst van DJH niet aangepast tenzij absoluut noodzakelijk (klaarblijkelijke fouten).
Ik heb geen rekening gehouden met het verven van het model. In het algemeen zult u het onderstel willen
spuiten na voltooiing van alle bouwactiviteiten maar voor de definitieve montage van de wielen en het
drijfwerk. Ook zult u van de bovenbouw de blanke pijpen en messing delen weg willen laten tot na het
spuiten. U vindt dit verder beschreven op mijn website https://www.modelrailroading.nl/Projects/index.html
(kies "Dutch Class 6000" in het menu; als u daarna op de Nederlandse vlag klikt krijgt u de Nederlandse tekst)
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Algemene tips voor het bouwen van Uw DJH MODEL LOCO model
Bij het bouwen van de modellen van "DJH MODEL LOCO" geven wij U de volgende aanbevelingen: controleer
zorgvuldig de inhoud van de plastic verpakkingen aan de hand van de lijst van onderdelen. Wanneer een onderdeel
mocht ontbreken, verzoeken wij U vriendelijk dit ontbrekende onderdeel op het daartoe bijgevoegde formulier te
vermelden en dit aan ons toe te sturen. Wij zenden U deze onderdelen zo spoedig mogelijk toe. Tijdens de bouw van
Uw model raden wij U aan de onderdelen pas uit de plastic verpakking te halen als U ze gaat gebruiken. Zorg ervoor dat
alle delen schoon en zonder gietresten zijn. Bij de witmetalen delen gietresten zorgvuldig verwijderen met een scherp
mesje, enige malen langs de braam slijpen is meestal voldoende, lukt dit niet dan met een naaldvijltje voorzichtig glad
werk maken. Zorg er steeds voor de oorspronkelijke gietvorm niet aan te tasten. Wij bevelen aan de witmetalen delen
met een zachte kwast te reinigen en in een warm licht zeepsopje af te wassen. Goed laten drogen alvorens verder to
verwerken. Pas de witmetalen delen eerst "droog" alvorens ze te lijmen. Controleer alle boringen op de juiste diameter
en ruim ze zo nodig op met een boortje van de juiste maat of een rondvijltje. De geëtste messing delen op een keiharde
ondergrond met een scherp mes uit de etsplaat verwijderen. Pas op dat de onderdelen niet buigen, het is erg moeilijk ze
weer in de oorspronkelijke vorm te krijgen. Om later een betere hechting van de laklaag te bevorderen bevelen wij aan
de messing delen een half uurtje in verdunde azijn te leggen.
Witmetalen-en messing bouwkits kunnen gelijmd of gesoldeerd worden. Daar witmetaal een laag smeltpunt heeft, is het
solderen hiervan slechts aan de ervaren modelbouwer weggelegd. Wij raden U aan deze delen te lijmen met de
"Automatic Pen" van "Bison". De delen eerst zonder lijm tegen elkaar houden, passen ze perfect dan op één zijde een
dun filmpje superlijm aanbrengen en stevig aandrukken, na tien seconden zit het vast. Een goede raad: Werk heel
nauwkeurig en haast U nooit.
Veel genoegen bij het bouwen van Uw locomotief.
Joop Bolland

Toevoeging Garrattfan
Persoonlijk vind ik het ja mmer als u het model met cyanoacrylaat "superlijm" zou lijmen.
Cyanoacrylaat is gevoelig voor chemicaliën en één daarvan is thinner. Als u het model dus verft en besluit opnieuw te
beginnen, en geloof me dat dat de besten overkomt, dan gaat het model in de thinner. De kans is dan groot dat delen
loskomen en u herstelwerk moet verrichten.
Na mijn eerste model heb ik nooit meer gelijmd tenzij absoluut noodzakelijk. Waar ik lijm, dat is soms onvermijdelijk,
gebruik ik vrijwel altijd tweecomponenten epoxy. Toegegeven, elke keer mengen en steeds minimaal tien minuten
hardingstijd (de aangegeven vijf minuten zijn echt e voor de reclame) is tijdrovend. Epoxy is echter veel sterker dan
superlijm (trekkracht 300 kg/cm2) en ongevoelig voor chemicaliën. Het is wel gevoelig voor warmte dus u moet zeker
weten dat er daarna niet meer gesoldeerd moet worden. Cyanoacrylaat gebruik ik alleen als laatste redmiddel vanwege
zijn capillaire werking.
Solderen levert een veel sterkere verbinding op dan enige lijm, dus ook sterker dan epoxy. Bovendien werkt het vrij
snel. Ook witmetaal laat zich goed solderen. Met speciale witmetaalsoldeer, dat al smelt bij 80 graden, loopt u weinig
risico. Een gewone soldeerbout kan minder heet geregeld worden met een eenvoudige stekkerdi mmer van een paar
euro uit de bouwmarkt. Gewoon uitproberen op een reststukje witmetaal en dan een streepje zetten op de di mmer bij
welke stand het niet meer meesmelt.
En heel eerlijk: als u zich de essentiële techniek van het solderen niet eigen wil maken uit angst dat uw vaardigheden
daar niet toereikend voor zijn, dan is het bouwen van deze kits misschien niet zo'n goed idee. Ik wil u aanmoedigen zich
het solderen eigen te maken. Alle begin is moeilijk en solderen is daar geen uitzondering op. Begin met een eenvoudig
messing kitje van MK Modelbouwstudio. En als eerste DJH kit beveel ik de NS 5500 aan.
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Lijst van onderdelen
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Korte geschiedenis van de locomotief
Na de goede ervaringen met de serie 700 wilde de Staatsspoorwegen een soortgelijke machine als tenderlocomotief. Het
werden i.v.m. de asdruk echter tweecilinderlocomotieven. Van 1913 tot 1916 werden in totaal 40 machines gebouwd bij
Beyer Peacock & Co. Ltd. Veertien van de in Engeland gebouwde locomotieven gingen echter naar Frankrijk in
verband met de eerste wereldoorlog en 26 exemplaren kwamen in dienst bij de SS als serie 1200. Bij de NS kregen ze
dc nu mmers 6001 t/m 6026. Tijdens de tweede wereldoorlog werd bij enkele exemplaren de voorwarmer verwijderd
Vijf locomotieven gingen tijdens de oorlog verloren. De laatste 6000 werd in 1957 voor de sloop afgevoerd.

Algemene tips voor het bouwen.
Zorg ervoor dat alle delen schoon en zonder gietresten zijn. Bij de witmetalen delen gietresten zorgvuldig verwijderen
met een scherp mesje, enige malen langs de braam slijpen is meestal voldoende, lukt dit niet dan met een naaldvijltje
voorzichtig glad werk maken. Zorg er steeds voor de oorspronkelijke gietvorm niet aan te tasten. Aanbevolen wordt de
witmetalen delen met een zachte kwast te reinigen en in een warm licht zeepsopje af te wassen. Goed laten drogen
alvorens verder te verwerken. Pas de witmetalen delen eerst 'droog' alvorens ze te lijmen. Controleer alle boringen op de
juiste diameter en ruim ze zo nodig op met een boor van de juiste maat of een rondvijltje. De geëtste messing delen op
een keiharde ondergrond met een scherp mes uit de etsplaat verwijderen, pas op dat de onderdelen niet buigen, het is
erg moeilijk ze weer in de oorspronkelijke vorm te krijgen. Om later een betere hechting van de laklaag te bevorderen
bevelen wij aan de messing delen een half uurtje in verdunde azijn te leggen.
Witmetalen- en messing bouwkits kunnen gelijmd of gesoldeerd worden. Daar witmetaal een laag smeltpunt heeft, is
het solderen hiervan slechts voor de zeer ervaren modelbouwer weggelegd. Wij raden U aan deze delen te lijmen met de
'Automatic Pen', superlijm van 'Bison'. De delen eerst zonder lijm tegen elkaar houden, passen ze perfect dan op één
zijde een dun filmpje superlijm aanbrengen en stevig aandrukken, na 10 seconden zit het vast.
Een goede raad; Werk heel nauwkeurig en haast U nooit:
Veel genoegen bij het bouwen van Uw locomotief.
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Bouwbeschrijving
Tekening 1 (onderdelen 1 t/m 46)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Voetplaat zorgvuldig ontgraten (l)
en stoelen voor de wentelas (2) x 2 plaatsen.
Gaatjes in (2) tot 7 mm opruimen als ze nog in de etsplaat zitten.
0,7 mm messingdraad door nokken in voetplaat en stoelen steken.
Uit de delen (3,4,5, en 7) machinistenhuis en waterkasten opbouwen op voetplaat.
Eerst droog passen, daarna vastlijmen / solderen.
Stuurstanggeleider (6) aan binnenkant waterkast lijmen / solderen.
Raamplaten (8) x 2 aan binnenzijde machinistenhuis lijmen / solderen.
Zet ketel (9) met 2 x 2m x 4 (IO) vast op de voetplaat.
Plaats dak (II) op machinistenhuis. (Pijl aan binnenzijde wijst naar voren).
Lijm bufferbalk (12) aan de achterzijde van de voetplaat.
Bufferbalk (13) aan de voorzijde van de voetplaat lijmen / solderen.
Gaatjes voorboren:
a. buffers 2 mm.
b. remslangen 1 mm en
c. rangeerhandgrepen 0,4 mm.
Alvorens de veiligheid (14) op de ketel te plaatsen (2 mm) voorboren,
twee gaatjes boren (1 mm) in de voorbrilplaat (5) voor resp. veiligheidshandel (15) en fluit (27)
Plaats nu fluit (27)
en veiligheidsdom (14)
veiligheidshandel (15),
stoomdom (16)
en schoorsteen (18).
Plaats de platte nederlandse rookkastdeur (19).
Lijm /soldeer de beide frameplaten (20) x 2 onder de voetplaat.
Buig de spatplaten (21) x 4 (met de brede lijmranden) in de vorm van de frameplaat
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

en lijm /soldeer ze hierin vast.
Bevestig met de holniet (22) de delen (23) en (24) van de omkering aan elkaar,
Lijm /soldeer (23) in de nokjes van (6)
en schuif (24) over de 0,7 mm messingdraad door (2).
Plaats gereedschapskist (25) onder de voetplaat.
Plaats de vier dakhaken (26) x 4 op het dak van het machinistenhuis.
Lijm / soldeer de voettreden (28) x 2 aan de voorzijde van de waterkasten.
Het kniestuk (29) aan beide zijden 0,4 mm inboren (U kunt dit deel beter later plaatsen, als U de leidingen op de
machine aanbrengt).
Plaats beide zandkistdeksels (30) x 2 op de voetplaat.
Boor op die plaatsen waar later de leidingen aan de pompen bevestigd moeten worden voor met resp. 0,4 of
0,5 mm (Zie tekening 3).
Stel uit de delen (31) en (32) de enkele luchtpomp samen op de voetplaat.
Plaats de waterpomp (34).
Bevestig lantarenhouder (33) op de rookkastdeur
evenals de grendel (35).
Na de lantarens van een uit 0,4 mm messing beugel te hebben voorzien kunnen we deze plaatsen (36) x 2 en
(43) resp. op de voetplaat en lantarenhouder (33).
Plaats voorkant ketelsteun (37).
Completeer de bufferbalk voor met (38 t/m 42)
Rangeerhandgrepen buigen uit 0,4 mm messingdraad.
Breng m.b.v. (44, 45 en 46) de handrail aan op de ketel en de rookkastdeur.
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Tekening 2. (Nrs. 47 t/m 76)

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Plaats het achterschot van de waterkast (47)
en de topplaat met de watervuldeksels (48)
Plaats de kolenkast (49).
Plaats rookkastblister (50)
en signaalhouders (51) x 2
De voorwarmer (52) werd tijdens de tweede wereldoorlog bij een aantal locomotieven verwijderd, plaatst U hem
wel dan ook klep (55) op de ketel aanbrengen.
Steeds daar waar later leidingen geplaatst moeten worden op de appendages voorboren!)
Het elleboogstuk (bolklep) (54) 0,4 mm inboren en op de ketel plaatsen.
Stel de trappen samen uit de delen (56 t/m 59) en (62) en (63) en bevestig deze onder de voetplaat.
Plaats de overlopers (60)
en de kenlichten (61) x 2.
Completeer de bufferbalk achter met de delen (64 t./m 68).
Plaats voettreden (69) x 4 op achterzijde loc.
Plaats lamphouders (70)
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Tekening 3 (Nr. 77)

57.
58.

Plaats m.b.v. deze tekening alle handgrepen, trekstangen en leidingen op de loc.
Het plaatsen van de nummerplaten en fabriekschilden kan beter na het spuiten gedaan worden.
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Tekening 4 (Nrs. 78 t/m 105)

59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

Linker chassisplaat (78) uit de etsplaat snijden (dit is de plaat zonder lipjes voor de stroomafnemers)
Zet de twee afstandsblokjes (80) x 2 vast op de chassisplaat met schroef M2 x 4 (79) x 2.
Snij nu ook de rechter chassisplaat (85) en de afstandsplaatjes(81, 82, 83 x 2 en 84) uit de etsplaat.
Afstandsplaatjes tussen de chassisplaten klemmen en schroeven (79) x 4 aandraaien.
Plaatjes vastsolderen.
Het plaatsen van de spatschermen (86) x 4 is een lastige opgave. Speciaal het buigen in de juiste vorm. Ik
gebruikte de rug van een "Stanley" mes, dit bleek de juiste ronding te hebben.
Kort schroef M2 x 16 (88) in tot 14,5 mm.
Soldeer aan contactplaatje (89) een stukje geïsoleerd draad van ca. 5 cm.
Schuif (89) op (88) door de plastic isolator (90) en (91)
en zet het geheel vast op dwarsverbinding (82) m.b.v. M2 moer (92)
Zet m.b.v. tekening GB1 de D J.H. tandwielkast (98) in elkaar, (MOTOR NOGNIET MONTEREN!)
en breng deze tussen de frameplaten.
Schuif de dunne aslagers (95) x 2 met de dikste borst naar de buitenzijde over de as.
Zorg dat de as soepel in de lager draait (zo nodig aslager opruimen).
Lagers vastzetten aan chassisplaat.
Onderzijde lager moet gelijk zijn aan onderzijde chassisplaat.
Motorsteun (87) op afstandsblokje (80) lijmen / solderen.
Overige lagers (100) x 4 in de chassisplaten vastzetten.
Dikke kant naar buiten, dunne kant aan chassis bevestigen.
Controleer of de assen (95) x 2 soepel in de lagers draaien.
Zet de wielen (93) x 3 (geïsoleerd) aan de rechterzijde op de assen, met asmoeren (94) x 3
Controleer of het nodig is de ringen (99) x 4 en (97) x 2 te plaatsen. Bij mijn proefexemplaar was te weinig
ruimte en gingen de wielen te stroef lopen.
Monteer nu de ongeïsoleerde wielen (101) x 3 op de linkerzijde van de assen.
Wacht met het plaatsen van de asplaatjes (102) x 6 tot het allerlaatste (u kunt dan de wielen niet meer afnemen.)
Lijm de contragewichten (105) x 2 en (103) x 4 op de wielen.
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Tekening 5 (Nrs. 106 t/m 131)

84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.

Aan onderzijde bodemplaat (106) de veerpaketten (109) vastlijmen / solderen.
Remstangen (108) x 2 en (107) x 4 haaks huigen
en onder bodemplaat lijmen, over de nokjes.
Uit de delen (110) x 6 en (111) x 6 de remblokken samenstellen.
Bodemplaat onder chassis schroeven met (112) x 4 (M2 x 4).
Koppelstangen op de drijfwielen (113) x 2 met (114) x 6 schroeven.
Nu m.b.v. 0,7 mm messingdraad de remblokken monteren zodanig dat ze vrij blijven van het loopvlak van de
wielen en de koppelstangen.
Monteer de delen (118 t/m 120) x 2.
Bevestig nu de motor (115) met de twee kruiskopschroefjes in de motorsteun van de tandwielkast.
M.b.v. isolatoren (121, 123 en 124) stroomafnemers (122) (haaks buigen) aan chassisplaat vastzetten.
Met warme soldeerbout plastic pinnetjes van (121) plat smelten.
Van stroomafnemer (126) achterste helft wegknippen en monteren als (122).
Motor elektrisch aansluiten.
Vliegwiel (129) op as schuiven en na controle van de ruimte in het machinistenhuis, vastzetten (bij mijn
proefexemplaar moest ik de as 6 mm inkorten.)
Met schroeven M2 x 8 mm (130 en 131) het chassis aan de loc bevestigen.
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Tekening 6 (Nrs. 132 t/m 157)

99.
100.
101.
102.
103.
104.

Wielen (133) x 2 in draaistelhuis (132) leggen en vastzetten met slotplaatjes (134) x 2 en schroeven (135) x 2
Let goed op de tekening aan welke zijde de geïsoleerde wielen komen
LS = LIFE SIDE (ongeïsoleerd) IS = INSULATED SLDE (geïsoleerde kant).
Wanneer u de NEM-schacht wilt aanbrengen (136 en 137) gebruik dan de spoorstaafruimer (138) zoniet dan
(139).
M.b.v. delen (140 t/rn 144) draaistel aan chassis bevestigen.
Dezelfde procedure volgen voor het voorste draaistel. Dit echter bevestigen met M2 x 16 (153) aan onderzijde
van de voetplaat.
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SCHILDEREN.
Voor het schilderen van Uw model zijn de originele voorschriften van de Nederlandse Spoorwegen toegevoegd. Het
spreekt vanzelf dat tijdens de bouw bepaalde onderdelen al gespoten dienen te worden daar men er later niet meer bij
kan. Dit alles naar inzicht van de modelbouwer.
De locomotieven en tenders moeten zodanig worden bijgeschilderd, dat het uiterlijk aanzien niet te wensen overlaat.
De beschildering moet plaats hebben in de volgende kleuren:
Zwart
- Voetplaat, frame binnen en buiten en alle lager gelegen delen,
 behalve de bufferzijde der bufferbalken en de voorzijde der bufferschijven.
- Wielen.
- Draagveren
 ook als deze boven de voetplaat zijn geplaatst.
- Wielkasten aan de rondgaande bovenzijde en aan de achter- en binnenzijde.
- Rookkast en schoorsteen.
- Windleiplaten.
- Machinistenhuis inwendig.
- Dak van het machinistenhuis.
- Ketel binnen het machinistenhuis.
- Kolenbakken inwendig.
- Water- en kolenbakken aan de bovenzijde uitwendig.
- Gereedschapskisten in- en uitwendig.
- Voorwand van de tender.
- Stalen pijpen.
- Banden om ketelbekleding en om bekleding voorwarmer, voedingpomp en luchtpomp.
- Deksels en flenzen van voorwarmer, voedingpomp en luchtpomp.
- Gietstalen appendages.
- Lantaarnijzers, stoeltjes, voettreden, enz.
- Grond van de spoorwegnu mmerplaat.
- Stootvlak van bufferschijven van rangeerlocomotieven en tenders.
- Lantaarns.
Groen
- Ketel tussen rookkast en machinistenhuis met stalen dom- en veiligheidsbekleding en met afsluitrand tussen
langsketel en rookkast.
- Machinistenhuis uitwendig, behalve het dak.
- Kolen- en waterbakken uitwendig, behalve de bovenzijde en voorwand van de tender.
- Wielkasten aan de voorzijde, indien boven de voetplaat gelegen.
- Bekledingsplaat van voorwarmer, voedingspijp en luchtpomp, indien boven de voetplaat gelegen.
- De groene zijvlakken van het machinistenhuis, de kolen- en waterbakken en de zij- en achtervlakken van de tender,
zijn af te zetten met zwarte banden.
Rood
- Bufferbalken aan de bufferzijde.
Wit
- Nu mmer op de voorbufferbalk.
- Opschriften op depótplaatje en andere geschilderde opschriften.
Geel
- Nu mmer op de achterwand van de tender.
Ongeschilderd
De volgende delen blijven ongeschilderd en zijn blank:
- Alle drijfwerkdelen incl. wentelas, leibanen, handelstang, koppelstangen en schroefhandel.
- Cilinderdeksels en flenzen, voor zover bewerkt, van buitenliggende cilinders.
- Regulateursleutel.
- Handremstang met kruk.
- Scharnieren en sluithandels rookkastdeur.
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-

Balieijzers.
Alle bronzen appendages, voor zover deze zijn bewerkt.
Alle koperen pijpen, indien deze zijn gepolijst.
Stootvlak van bufferschijven (behalve van rangeerlocomotieven en tenders).
Rand, letters en cijfers op de spoorwegnu mmerplaat, het voorraadsplaatje en het snelheidsplaatje.
Spoorwegketelnu mmerschild.

Opschriften
Op de locomotieven en tenders moeten de volgende opschriften betr. grote herstelling, ketelonderzoek en schilderen
worden aangebracht en wel:
- Op de locomotieven door de letters H, P, K en S
- en op de tenders door de letters H en S.
De betekenis van deze letters is:
H = Grote herstelling
P = Persen (4-jaarlijks ketelonderzoek)
K = Ketelonderzoek (7- resp. 8-jaarlijks)
S = Schilderen
Achter deze letters wordt de datum aangegeven en wel
- moet achter H de datum van de proefrit worden vermeld,
- achter P en K de datum van het persen en
- achter S de datum van het schilderen.
- De datum àchter de letter P is alleen aan te brengen als deze later valt dan die van K.
De opschriften zijn bij de locomotieven links vóór en bij de tenders rechts achter op het frame of op een geschikt ander
ter plaatse aanwezig deel, beneden de voetplaat gelegen, te schilderen.
Kleuren:

Zwart :
Groen :
Rood:

RAL 9005
RAL 6007
RAL 3000
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