
Hugo Baart – A1 Models diesel 

 

Ik heb bij Dundas bij A1 een etsplaatje op de kop getikt van een diesellocomotief. 

  

Ik vond het een uitdaging  om ook deze kant van de modelspoor hobby eens te bewandelen. 

Ik heb al enige ervaring opgedaan met vlam solderen van de Gooische Tram van de Tramfabriek 
maar vanuit een etsplaatje gaan bouwen was mij volkomen nieuw. Het vouwen en solderen is mij 
alleszins mee gevallen en de kap had ik vrij snel gereed. De schoorsteen is later vervangen door een 
messing exemplaar gedraaid door een vriend. Het bouwen van de kap is mij niet tegen gevallen. Wat 
ik wel geleerd heb is dat je eerst in de etsplaat de nodige gaten moet boren voor de onderdelen die je 
extra wil aanbrengen. Het kapje is in elkaar gesoldeerd best stevig maar het op voorhand boren in een 
vlak plaatje is wat makkelijker. Voor het vouwen heb ik een langwerpige zgn. telefoontang gebruikt. 
Voor het solderen een gassoldeerpistool. 



 

Het chassis , een KATO  11-103, heb ik via Ebay gekocht. Dit chassis past uitstekend over de nokken 
aan de voor en de achterzijde van dit chassis. Ik heb vlak achter de nokken een stuk van het chassis 
afgezaagd. Voor mijn idee stak het chassis voor en achter te ver buiten het kapje. Ik wilde het diesel 
locomotiefje van de nodige gebruikssporen voorzien. Het chassis heb ik met de hand geschilderd in 
de kleuren rood en zwart in het nat. Na het drogen nogmaals  met sterk verdund zwart ingesmeerd 
zodat je nog meer accenten en diepte creëert.  

 

Voor het etsplaatje en chassis heb ik ca. € 30,00 uitgegeven. Omdat dit voor mijn idee niet al te duur 
was heb ik maar besloten een geluidsdecoder aan te schaffen.  Vervolgens is het chassis blauw 
gespoten. Dat is mijn keuze geweest.  



  

Daarna ben ik aan het experimenteren geweest om de nodige gebruikssporen aan te brengen. Met 
verschillende roestkleuren van Vellejo de een meer de ander minder  verdund is het resultaat 
verkregen zoals ik voor ogen heb gehad. 

  

Er zijn nog wat extra accenten aangebracht zoals handgrepen langs de deuren, een messing 
schoorsteen en een luchthoorn. De twee laatste zijn door een vriend gedraaid. In het kapje is 

voldoende ruimte om wat ballast aan te brengen. Deze is aangebracht boven de sounddecoder.

 



Zo heb ik een stammetje gekregen waar ik best tevreden mee ben. Het heeft me weer een ervaring 
rijker gemaakt en weer enige uren modelbouw plezier. 

 


