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Het aanpassen van een Frans wagonnetje

Behalve het verbouwen van bestaande LGB-wagons tot Frans aandoende wagons, kun je het bestaande bruine Franse
personenwagonnetje van LGB (32060) op een eenvoudige manier verder ‘verfransen’. Dit op aanraden van enkele Franse
vrienden.

De meeste Franse smalspoorbanen waren óf tramlijnen
óf buurtspoorwegen. In beide gevallen mocht het allemaal
niet te veel kosten. Het materieel moest zo goedkoop
mogelijk zijn.
Het door LGB jaren geleden geproduceerde Franse
wagonnetje is eigenlijk te mooi. Om balkons af te sluiten
waren hekjes e.d. duurder dan een eenvoudige ketting. En

soms ontbraken zelfs die. Verder zijn de traditionele daksteunen ook op vrijwel elke Franse wagon te vinden.

Om het wagonnetje aan te
passen, is niet veel nodig.
Trek eerst het hekje voorop
het balkonnetje eraf. Met
een beetje kracht lukt dat
goed. De hekjes aan de
zijkanten haal je weg door
de scharnierpennen eruit te
trekken. In de opening van
de scharnierpen past pre-
cies een 1,5 mm messing

staafje. Knip het staafje op de juiste lengte af, zodat de
onderkant op de bovenste treeplank komt te rusten en de
bovenkant in de gleuf past die in de dakrand zit (foto 4).
Maak het staafje ten slotte zwart.

Neem een kettinkje met schakels waar het staafje net
doorheen past. Maak het kettinkje zwart en laat het staafje
op de plek waar de bovenste scharnier van het zijhekje
heeft gezeten, door een schakel van de ketting lopen
(foto’s 5 en 6). Ertegenover zit op de zijwand van de
wagon een uitsteeksel waar het hekje achter vastklemde.

Boor een klein gaatje door dit uitsteeksel en steek er vanaf de binnenkant een tot een haak gebogen stukje messingdraad
doorheen (foto 6). De maat van het boortje is natuurlijk afhankelijk van het messingdraad dat je gebruikt, maar 0,5
mm is een mooie maat. Zet het haakje met een beetje lijm vast.

Ten slotte kun je nog een plankje boven de buffers maken
voor de overstap tussen de wagons (foto’s 7 en 8). Neem
een stukje plastic plaat van 2 x 3 cm, 2 mm dik. Vijl de 2
hoeken aan een van de lange kanten rond en schilder het
plaatje zwart. Een plaatje van 3 cm lang past precies op
een richel tussen de twee overgebleven achterste hekjes
van het balkon. Plak het daarop vast.
Klaar.

Maarten Meeuwes.


