
Verlichting in rijtuigen 

Omdat ik graag probeer modeltreinen een zo goed mogelijke nabootsing van de werkelijkheid te 
laten zijn breng ik zoveel mogelijk verlichting aan in de rijtuigen. Treinen vervoeren ook passagiers 
dus sinds kort stop ik er ook (namaak) Preisertjes in. 
Er zijn twee manieren om de rijtuigen van verlichting te voorzien: 

a. Je koopt kant en klare sets; 
b. Je maakt zelf wat. 

 
Kant en klare sets zijn te koop van de modelproducent zelf of van accessoire producenten. De prijzen 
varieren dan van ca. € 12,-- tot € 35,-- per rijtuig. Zo kost de interieurverlichting voor een 5 delige 
DDM-stam van Artitec 5 X € 35,-- = € 175,--. Je ziet dat het inrichten van enige treinen dan aardig in 
de papieren gaat lopen. Dus dan maar zelf wat in elkaar zetten. 
 
Eigenbouw 
Benodigd: 
- LED-verlichtingsstrip 
- weerstanden 
- condensatoren 
- brugcellen (gelijkrichters) 
- functiedecoder (facultatief) 
- messing strip 
- fosforbrons draad 
- soepel decoderdraad 
- contactlijm (Bisonkit of iets dergelijks) 
- Harskernsoldeertin 
- Vloeimiddel of glasvezelpotlood voor het reinigen 
- soldeerbout, 20 watt met een puntige stift 
- pertinax montageplaatjes. 
 
Voor mij komen de kosten per rijtuig dan uit op ongeveer 

LED-verlichtingsstrip (uit China) € 0,30 
weerstanden € 0,30 
condensatoren € 0,30 
brugcellen (gelijkrichters) € 0,50  
functiedecoder (facultatief) € 11,00 
messing strip € 0,25 
fosforbrons draad € 0,25 
soepel decoderdraad € 0,50 
contactlijm (Bisonkit of iets dergelijks) € 0,01 
Harskernsoldeertin € 0,01 
Vloeimiddel of glasvezelpotlood voor het reinigen € 0,01 
soldeerbout, 20 watt met een puntige stift aanwezig 
pertinax montageplaatjes € 0,02 
Totaal (exclusief de facultatieve decoder) € 2,35 

 
 
Kijk dan spreken we ineens over een geheel ander bedrag per rijtuig. Het vergt wel enig 
zelfwerkzaamheid en in den beginne wel moed, want tja je zult je dure rijtuig moeten openen en 
soms moet je er een gaatje in boren. 
 



Zelf heb ik in de verschillende rijtuigtypen reeds, zo goed als knippervrije, led-verlichting 
aangebracht. Hierbij dien ik wel te vermelden dat ook bij mij hierin sprake is van een ontwikkeling. 
Daarmee zal ik jullie niet vermoeien, in de Railpost zal ik regelmatig een artikel wijden aan het 
aanbrengen van interieurverlichting in rijtuigen en treinstellen die in Nederland voorkomen, ik 
beperk mij namelijk tot Nederlands materieel. Veel verschil t.o.v. buitenlandse rijtuigen en 
treinstellen zal er niet zijn neem ik aan. 
 
Plan I-4 van de NMBS 
Tja, Belgisch dus, maakte deel uit van de eerste trek-duw BeNeLux-treinen tussen Amsterdam en 
Brussel. 
Van de stappen die gedaan moeten worden om tot een goed functioneerde interieurverlichting te 
komen heb ik van dit type rijtuig voldoende foto’s gemaakt die ter ondersteuning van dit artikel 
kunnen dienen, vandaar deze keuze. 
 
Wat heb je nodig 
 
Messing strip en fosforbrons draad 

 
 
Van de draad en de strip knip je op maat van de draaistellen stukjes af en krijg je dit 



 
 
De volgende stap is het vertinnen van het messingplaatje en het aanbrengen van het stukje 
fosforbrons draad. 
 



 
 
Wanneer dat is gebeurd breng je de bollingen in de draad aan die tegen de wielen aan zullen komen 
om de stroom af te nemen. Je meet daartoe de afstand tussen de rand van een wiel en het uiteinde 
van een plaatje. In een stukje hardhout, messing of aluminium maak je een bolvormige uitsparing 
met een boor of iets dergelijks, bijv. een goedkoop bolfreesje uit de setjes van de Lidl, Aldi of de 
Action. Het plaatje sluit je aan, aan het stuk materiaal met de bolvormige uitsparing. Met een 
bolvormig voorwerp, bijv. hetzelfde goedkope freesje, duw je de draad in de holte. 
 



 
 
Na het voor alle vier de plaatjes zo te hebben gedaan is dit het resultaat, het onderste exemplaar, na 
afknippen van de overbodige stukjes krijg je het bovenste exemplaar. 
 



 
 
Knip van je rol draad, rood en zwart, de benodigde lengtes af. De kleuren rood en zwart zijn met 
opzet gekozen omdat dat de kleuren zijn die bij digitaal bedrijf worden gebruikt om de stroom naar 
de decoder te geleiden. De lengte wordt bepaald door de afstand van het draaipunt van het draaistel 
te meten tot aan waar de aansluiting in het rijtuig komt. Vanaf het ene draaistel zal dit een grotere 
afstand zijn naar de gelijkrichter dan vanaf het andere draaistel. Verwijder aan een zijde de isolatie 
en vertin het blank liggende deel. Dat vertinnen is nodig om snel te kunnen solderen. Bij langere 
verhitting zal immers ook de zojuist aangebrachte stroomafnemer loskomen 
Het resultaat is dan als onder 
 



 
 
 
De volgende stap is het draaistel losmaken van het rijtuig. Bij de meeste rijtuigen is dit een 
klikverbinding met enig voorzichtig wrikken loskomt, zo ook bij deze rijtuigen. Aan de onderzijde van 
het draaistel breng je een drupje contactlijm aan, let wel een DRUPJE. Laat dat drupje 5 minuten 
indrogen en breng dan de stroomafnemer aan. Duw die goed op zijn plaats en duw dan goed vast. Ga 
een kop koffie drinken of zoek een andere bezigheid van 15 minuten. Na die tijd heb je dan dit 
resultaat. 
 



 
 
 
Geleid nu de draadjes door de openingen in het draaistel, soms moet je een gaatje in het draaistel 
boren omdat er geen passende openingen voor handen zijn. Voorkom dat je de draadjes door de 
opening van het draaipunt geleidt, dan gaat het wringen in het draaipunt, kan de isolatie 
beschadigen (kortsluitingsmogelijkheid), en/of kan het draaistel zo moeilijk draaiden dat er 
ontsporingen uit voort komen. In dit geval bevinden zich passende gaatjes net naast de messing 
plaatjes. Plaats daarna de draaistellen weer terug. Van te voren heb je gekeken waar de draadjes het 
rijtuig ingebracht kunnen worden. Doorgaans lukt dat door de opening achter het haakje van het 
kortkoppelingsmechaniek, dat is bij deze rijtuigen ook het geval. Je krijgt dan dit: 
 



 
 
 
De volgende stap is het binnenhalen van de draadjes in het interieur op een gepaste plek. Bij deze 
rijtuigen lukte dat door een openingen tussen de banken. 
 



 
 
Nu volgt het elektrische deel, daarvoor hebben we nodig: 
- stukje printplaat, waarbij de banen voor de gelijkrichtcel  zijn onderbroken; 
- gelijkrichtcel (brugcel) 
- condensator 
- weerstand (2.4 KOhm) 
Zie onder 
 



 
 
Deze onderdelen worden op het printje gesoldeerd en daarna worden de rode en zwarte draden aan 
het printje verbonden. De Led-strip wordt met een paarse en blauwe draad aan het printje verbinden 
waarbij de blauwe draad de + is en de paarse draad de -, zo sluiten we aan bij de NMRA-codering 
voor digitaal bedrijf.  
 
Nadat de elektrische verbindingen zijn aangebracht brengen deze delen aan in het rijtuig. Om er zo 
min mogelijk van buitenaf van te zien probeer ik de draden zoveel mogelijk met secondenlijm in de 
hoeken weg te werken en de elektrische element en de toiletten. 
Wanneer dat lukt zie je dit 
 



 
 
Afhankelijk van het type rijtuig zal de uitvoering hiervan aanzienlijk kunnen verschillen. 
 
Enige detailfoto’s van deze variant: 
De condensatorzijde, waarbij je ook ziet hoe de draadjes in de hoeken zijn weggewerkt. 



 
 
De zijde waar het printje met brugcel en weerstand zich bevindt 



 
 
 
Test op de rollenbank: 
 
 



 
 
 
Aanbrengen van de pasagiers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Het resultaat: 
 



 
 
 
Een detail: 
 
 
 



 
 
 
Ik hoop dat ik met dit artikel en de artikelen die nog zullen volgen jullie enthousiast gemaakt heb om 
op deze wijze je rijtuigen meer overeenkomst de werkelijkheid te maken. Zoals ik in het begin al zei 
komen er nog artikelen over andere typen rijtuigen, waarbij op enig moment ook aandacht zal 
worden besteed aan (schakelbare) sluitverlichting. 
Wanneer er na die artikelenreeks, of gedurende de artikelenreeks, voldoende enthousiasme is wil ik 
met jullie nagaan in hoeverre het mogelijk zal zijn om in enige workshops jullie op weg te helpen. 
Denk hierbij aan andere avonden dan de clubavonden. 
In ieder geval veel plezier hiermee. 


