
Verlichting voor Belgische dubbeldek-rijtuigen 
 

 
 

Onder artikelnummer 29474 brengt Märklin een Belgische startdoos met een Vectron-locomotief en 2 
dubbeldek-rijtuigen. Deze kunnen worden aangevuld met een uitbreidingsset met artikelnummer 
43573 met 2 rijtuigen waaronder een stuurstand-rijtuig. En extra rijtuig is onder artikelnummer 94527 
voor Belgische handelaren geproduceerd. 
 

 

       
 
Het stuurstand-rijtuig is uitgerust met uitsluitend een rood sluitlicht. Geen enkel rijtuig heeft 
binnenverlichting, evenmin een bovendek-interieur! 
 
Iedereen is het er over eens dat dit erg “eenvoudige” modellen zijn die niet helemaal gelijkend zijn 
met de werkelijkheid. Maar om te “spelen” naar Belgisch voorbeeld voldoet deze trein ruimschoots. 
 

    
 



    
 
De trein aanpassen met wisselende front- en sluitlichten, interieurverlichting en h0-mensen zal het 
speelplezier zeker nog vergroten. 
 
 
  



 
Wat hebben we nodig 
 
Front- en sluitlichten 
 
Frontlichten maken we met gele leds (Vishay TLUR2401 bedrade led, geel, koepelvormig 1.9 mm, 3 
mcd 20 ° 20 mA 2.4 V, Conrad artikelnummer 184969, € 0.41 per stuk) 
 
Sluitlichten met rode leds (Vishay TLUR2401 bedrade led, rood, koepelvormig 1.9 mm, 1.6 mcd 20 ° 
20 mA 2 V, Conrad artikelnummer 184632, € 0,25 per stuk) 
 
We hebben ook een weerstandje van 1000 ohm nodig (Conrad artikelnummer 1417699, € 0,08 per 
stuk. 
 
We monteren deze op een op maat gesneden printplaat (rastermaat 2.54 mm ) met gaatjes (Conrad 
artikelnummer 1566652, € 4,74 per stuk). 
 

          
 
Interieurverlichting 
 
We hebben hier veel keuze bij verschillende fabricaten. Een totaal overzicht zou ons te ver leiden. We 
opteren hier voor ESU, maar vermelden daarnaast Viessmann en digikeijs waar we ook goede ervaring 
mee hebben. De informatie hieronder komt van de websites van de diverse fabrikanten. 
 
Märklin biedt zelf interieurverlichting aan onder artikel-Nr. 73140 bestaande uit stroomleidingen, 
geleider-plaat met 10 gloeilampen (!) en stroom-geleidende kortkoppeling. De gloeilampen 
weerhouden ons van het gebruik van deze verlichting omwille van het gevraagde vermogen. 
 
We schakelen met een functiedecoder ESU 54620 LokPilot Fx V4.0 met draadjes en achtpolige stekker 
NEM652, adviesverkoopprijs € 22,90 €. Er zijn 6 functies schakelbaar met een vermogen van 250 mA. 
Totaal beschikbaar vermogen is 280 mA. 
 
We gebruiken binnenverlichting ESU 50700 met 11 warm-witte leds, adviesverkoopprijs € 15,99. Een 
zelfde set met gele leds, ESU 50702 is beschikbaar, adviesverkoopprijs € 13,85. Voeding kan met 
zowel wissel als gelijkspanning tussen 4 en 24V, vanaf 6 V is er een constante helderheid. ESU  50700 
vraagt max. 25mA, ESU 50702 max. 35mA. De strip meet 255mm x 7mm maar is op verscheidene 
plaatsen deelbaar. 
ESU 50708 (warm-wit) en 50709 (geel) zijn soortgelijk maar hebben een ingebouwde digitale decoder 
en een adviesverkoopprijs van € 20,95 € en 18,95 €. 
 
We opteren voor een aparte functiedecoder omdat we ook front- en sluitlichten willen schakelen wat 
niet kan met de ingebouwde decoder op de strips. 
 
Stroom-voerende tweepolige koppelingen met een NEM-schacht vinden we bij ESU 41001, 
adviesverkoopprijs € 14,95 per paar. 
 



 
Viessmann biedt velerlei binnenverlichting aan. 
Strips met 11 leds met artikelnummer 5046 wit, 5049 geel en 5050 warm-wit, met een 
adviesverkoopprijs van € 13,50. 
Met functiedecoder wordt dat 5076 geel, 5077 warm-wit en 5078 wit, met een adviesverkoopprijs van 
€ 24,95. 
Strips met 8 leds met artikelnummer 5090 wit, 5091 geel en 5092 warm-wit, met een 
adviesverkoopprijs van € 11,50. 
Stroom-voerende tweepolige koppelingen hebben met artikelnummer 5048 een adviesverkoopprijs 
van € 15,95 per paar. 
Een functiedecoder met artikelnummer 5249 heeft een adviesverkoopprijs van  € 27,50. 
 
Ook digikeijs biedt interieurverlichting aan. 
Binnenverlichting pakket met gele leds, figuren en toebehoren, € 14,50 
Binnenverlichting pakket met warm witte leds, figuren en toebehoren, € 16,95 
Binnenverlichting pakket met witte leds, figuren en toebehoren, € 16,95 
DR800GOLD-H0 - Digitaal binnenverlichting pakket Warm Wit Schaal H0, € 27,50 
led-strip met gele leds, € 11,50 
led-strip met warm-witte leds, € 14,50 
led-strip met witte leds, € 14,50 
Ultra kleine functiedecoder met 3 (!) functieuitgangen, € 18,95 
 
 
  



 
Een rijtuig openen 
 

 
 

 
 
Openen en sluiten van rijdend materieel is niet altijd eenvoudig, maar bij deze rijtuigen van Märklin 
gaat dit eigenlijk heel gemakkelijk. Verwijder de buffers en de overgangsbalg door ze uit hun houders 
te trekken / klikken. Trek de kap aan de onderkant voorzichtig een beetje open. De onderkant klikt nu 
makkelijk los en kan je zo verwijderen. Plaats als je extra voorzichtig wil zijn een tandenstoker tussen 
de kap, links en rechts, ter hoogte van de deuren. 
 

       
 
Bij het stuurstand-rijtuig klikken we ook het interieur van de bestuurderscabine voorzichtig los, net 
zoals de sluitlichten. 
 



    
 
 
  



 
Wisselend front en sluitlicht 
 
In werkelijkheid dient het derde frontlicht zich bij Belgische rijtuigen bovenaan te bevinden. In dit 
voorbeeld klikt het makkelijk los, maar het is duidelijk dat het verplaatsen naar de bovenkant ons te 
ver zou leiden in ons opzet, eenvoudig front- en sluitlichten installeren. 
 

       
 

We snijden en schuren een stukje printplaat tot het precies past aan de voorzijde van het 
bestuurdershuis. 

 

       
 

We solderen 3 gele en 2 rode mini-leds op dit plaatje en maken de nodige verbindingen. We kunnen 
de toevoerdraadjes wit, geel en blauw (met de weerstand van 1000 ohm die gemeenschappelijk 
dient) aan de voorzijde vast solderen. Aan de achterkant van het plaatje solderen we de nodige 
verbindingen. Je kan deze door de gaatjes naar achteren doorvoeren. Zijn de draadjes te dik dan 
schuur je aan de onderkant een beetje van de printplaat weg zodat er voldoende ruimte is. Natuurlijk 
kan je zoals op de foto ook alle verbindingen aan de achterkant maken maar zorg dan dat je waar de 
verbindingen kruisen deze ook geïsoleerd zijn van elkaar! De draadjes kunnen langs de onderkant van 
het interieur, op de plaats van de originele draadjes van de sluitlichten, naar achteren worden 
gevoerd 

 

    



 

    
 

Als je toch het derde frontlicht bovenaan het rijtuig wil plaatsen volstaat het om de derde led met 
soepele draadjes te verbinden aan de printplaat op precies dezelfde plaats als in ons voorbeeld. Je 
moet dan natuurlijk wel een extra gaatje maken bovenaan het rijtuig. 

 

       
 

Het witte draadje (frontlichten), het gele draadje (sluitlichten) en het blauwe draadje (retour) 
verbinden we met de draadjes met dezelfde kleuren aan onze decoder. Als we deze decoder (rood en 
zwart) aan de decoder hebben verbonden met de rode en bruine draad (afkomstig van de sleper en 
contactpunten aan de wielen) in ons rijtuig, kunnen we testen of onze verbindingen goed zijn. 

 

       
 

We steken de draadjes onder het cabine interieur en kleven ons printplaatje daaraan vast waarna we 
vervolgens dat interieur op zijn plaats klikken. De kap ter controle even aanbrengen en met 
voldoening vast stellen dat we nu naast sluitlichten ook frontlichten kunnen aan- en uitschakelen sluit 
deze stap in het upgraden van het stuurstand-rijtuig af. 

 



       
 

De functiedecoder heeft standaard adres 3 en kan met elke digitale sturing (van mobile station tot …) 
worden aangestuurd. Je voert de decoder in op precies dezelfde manier als je een nieuwe loc zou 
invoeren. Het spreekt voor zich dat je het adres van de decoder ook op precies dezelfde manier als 
een locomotief kan wijzigen. Kies een adres wat nog niet in je digitale sturing in gebruik is om te 
vermijden dat je bij het gebruik van deze decoder ook een andere locomotief beïnvloedt! 
 
We gebruiken (zelden) de 8 polige stekker en kunnen deze dus gewoon afknippen. Voor de veiligheid 
plooien we de draadjes over de decoder en kleven deze met schilders-tape (makkelijk te verwijderen) 
vast. Zo vermijd je dat manipulatie van de draadjes de (bijna altijd goede) soldering aan de decoder 
zelf kan afbreken. Er wordt zo geen trekkracht op die soldering uitgeoefend. 

 

       
 

We geven graag onderstaand schema mee, en verduidelijken graag hoe je anode en kathode 
onderscheidt bij een led. We wijzen er ook op dat (!) de anode verbonden wordt met de blauwe draad 
(+) en de kathode met de gele en witte draad (-). De decoder schakelt over de “-”. Soldeer ALTIJD en 
OVERAL zonder spanning op de decoder of waar dan ook! 

 

    
 
 
  



 
Licht in de bestuurderscabine 
 
Verlichting voor de bestuurderscabine aanbrengen is in dit stuurstand-rijtuig heel erg eenvoudig. 
Tussen het hoge dak van het rijtuig en het interieur van de cabine is ruim voldoende plaats om een 
led te monteren. Je kan natuurlijk cabine-verlichting kopen (bijvoorbeeld ESU 50704, 
adviesverkoopprijs € 6,99) maar een witte led en een weerstand van 1000 ohm voldoen zeker ook. 
Laat de beentjes geheel aan de led. Verbind de weerstand met het lange beentje (anode) van de led 
en een blauw draadje. Verbind het korte beentje (kathode) met een grijs draadje. Isoleer afdoende 
(met krimpkous is dat heel gemakkelijk) en plooi de led zoals op de foto zo dat hij boven het interieur 
uit steekt. 
 

       
 

Verbind het blauwe en grijze draadje aan dezelfde draadkleur van de decoder. Functie 4 zal nu de 
cabineverlichting aan en uit kunnen schakelen. 

 

       
 
Vergeet niet een machinist te plaatsen. 
 
  



 
Binnenverlichting in het stuurstand-rijtuig 
 
We hebben moeten opmerken dat het bovendek geen interieur heeft. De led-strip is ook veel te lang 
voor ons rijtuig. Er is eigenlijk maar 16 cm ruimte. De strip kan worden ingekort op 15 cm. 
 

 
 

    
 

Op een heel eenvoudige, en goedkope, manier willen toch een interieur voorzien voor het bovendek. 
We recycleren het karton van de ESU-verpakking. We snijden daar twee keer een stuk uit van 15 cm 
(de lengte van onze strip) op 27 mm (de breedte aan de binnenkant van ons rijtuig). We kleven deze 
stroken met de bedrukte kant tegen elkaar. Dit karton past nu precies in de gleuf tussen de ramen 
van het boven- en onderdek. Ons bovendek is nu al bruikbaar om passagier te plaatsen. Zorg dat 
deze min of meer aan het raam kunnen zitten. 

 

    
 

    



 

    
 

We adviseren om het bovendek zwart te schilderen of met zwarte tape te beplakken (onder en 
bovenkant). De strip is heel makkelijk in te korten. Met een scherp mesje snij je aan de onderkant in 
de duidelijk aangebrachte groef. Je snijdt de strip geheel door of je breekt als je een voldoende 
breekbare gleuf hebt de strip voorzichtig in twee stukken. 

 

       
 

We gebruiken de kant waar de draadjes aan zijn verbonden! Omdat we de sluitlichten niet gebruiken 
knippen we die af, of solderen deze los. We gebruiken twee strips per rijtuig. Van de strip voor het 
onderste rijtuig solderen we het draadje aan de + zijde los. Het draadje aan de - zijde van de 
bovenste strip solderen we op die plaats vast, zodat de twee strips in “serie” met elkaar zijn 
verbonden. Het draadje aan + zijde van de bovenste strip solderen we aan de blauwe draad van de 
decoder. Het draadje aan de - zijde van de onderste strip solderen we aan de groene (functie 1) van 
de decoder. De decoder schakelt over de “-”. 

 

 
 

Test of de verbindingen goed zijn gemaakt. Let op, de strips “polariseren” zichzelf. Het heeft ook geen 
belang of je wissel of gelijkspanning aansluit. Maar een zekere nauwkeurigheid en eensluidendheid in 
onze aansluitingen bevelen we toch aan. 

 



 
 

Schik de draadjes en de decoder mooi op de bodem van het rijtuig en kleef deze met zwarte plakband 
vast. Kleef passagiers in je rijtuig en merk dat klinknageltellers natuurlijk zien dat het bovendek zelfs 
geen stoelen heeft. Maar van op een zekere afstand ziet het er geheel speelklaar uit. 

 

    
 

    
 



 
 
 
  



 
Meten is weten 
 
De complete Belgische dubbeldek-trein heeft vijf rijtuigen en behoeft dus tien led-strips. Tot de 
inbouw van verlichting in deze trein is het vermogen van de strips eigenlijk van ondergeschikt belang 
gebleven. Kenmerkend voor de huidige verlichting met leds is dat vaak standaard een zekere “flikker-
beveiliging” is ingebouwd. Eenvoudig uitgedrukt een condensator die fungeert als een oplaadbare 
batterij die bij korte stroomonderbrekingen zorgt dat er toch permanent licht zal zijn. Deze beveiliging 
vraagt natuurlijk ook extra stroom (bij het laden van deze beveiliging), minstens bij het inschakelen 
van een led-strip. Deze, weliswaar korte, piekstroom speelt ons nu parten. 
 
We merkten dat bij het aansluiten van 4 strips de decoder permanent in overbelasting-beveiliging ging 
(de strips beginnen te knipperen). We hebben een hele tijd gezocht naar de fout die we dachten zelf 
te hebben gemaakt. Ten einde raad hebben we info gevraagd aan ESU, en wat blijkt, ik citeer: “The 
problem is that the four analog interior lighting when switched on, need a higher current than a single 
function output can handle. We would recommend installing a miniature relay.” Of, 4 led-strips vragen 
bij het aan schakelen meer vermogen dan de decoder aan kan. Er wordt geadviseerd gebruik te 
maken van een relais. We maakten dus geen fout. 
 
Een aantal dingen op een rijtje: 
- Spanning op de functie-uitgang van de decoder – onbelast; 20,23 V 
- Spanning op de functie-uitgang van de decoder – belast met 2 led-strips; 19,92 V 
- Stroom door de functie-uitgang van de decoder – belast met 2 led-strips parallel; 0,014 A (14 mA) 
- Stroom door de functie-uitgang van de decoder – belast met 1 led-strip; 0,006 A (6 mA) 
- Stroom door de functie-uitgang van de decoder – belast met 2 led-strips serie; 0,006 A (6 mA) 
- Spanning op 1 led-strip bij 2 led-strips serie; 12,34 V 
 

       
 

       
 



    
 

    
 

We schakelen onze trein in dit voorbeeld zoals onderstaand schema. 
- De groene draad (functie 1) van de decoder wordt gesoldeerd aan de “+” van de bovenste strip. De 
“-”  van de bovenste strip wordt verbonden met de “+” van de onderste strip. De “-” van de onderste 
strip verbinden we met de blauwe draad van de decoder. 
- - De paarse draad (functie 2) van de decoder wordt gesoldeerd aan de “+” van de bovenste strip 
(het zwarte draadje van de stroom-voerende koppelingen). De “-”  van de bovenste strip wordt in elk 
rijtuig verbonden met de “+” van de onderste strip. De “-” van de onderste strip verbinden we met de 
blauwe draad (het bruine draadje van de stroom-voerende koppelingen) van de decoder. 
We gaan dus in elk rijtuig de twee strips “in serie” plaatsen. Elke strip krijgt nog voldoende van de 
beschikbare spanning (meer dan de noodzakelijke 6 V voor een constante helderheid), maar de 
stroomdoorvoer wordt minimaal gehouden. De decoder wordt zo slechts belast (de totale spanning en 
het stroomverbruik van onze 3 x 2 strips zijn hetzelfde) als drie strips. 

 

 
 

Meetresultaten voor onze volledige trein, bestaande uit 3 rijtuigen. 
- Spanning op de functie-uitgang van de decoder – belast met 2 led-strips serie; 19,50 V / 19,45 V en 
19,20 V 
- Spanning op de ingang van elke strip – met 2 led-strips serie; 12,20 V en 7,24 V / 8,49 V en 10,87 V 
/ 12,09 V en 7, 13 V 
- Stroom door de functie-uitgang van de decoder – belast met 2 led-strips serie; 6 mA / 8 mA en 7 mA 
Merkwaardige resultaten, ze zijn wat ze zijn. 



 

 
 
Als een mini-relais dient te worden geplaatst doen we dat natuurlijk in het stuurstand-rijtuig. We 
krijgen een heel ander schema. 
- De groene draad (functie 1) van de decoder wordt gesoldeerd aan de “+” van de bovenste strip. De 
“-”  van de bovenste strip wordt verbonden met de “+” van de onderste strip. De “-” van de onderste 
strip verbinden we met de blauwe draad van de decoder. Dit blijft zoals ons vorige voorbeeld 
- - De paarse draad (functie 2) van de decoder wordt gesoldeerd aan de spoel van een mono-stabiel 
relais (wat wil zeggen dat het schakelcontact van het relais sluit als er spanning staat op het relais, 
maar ook opent als er geen spanning staat op het relais = de lamp gaat aan of uit). De andere kant 
van de spoel verbinden we met de blauwe retour-draad van de decoder. Het schakelcontact (wat in 
rust open staat) verbinden we aan de ene zijde met de rode toevoerdraad afkomstig van de sleper 
van het stuurstand-rijtuig en aan de andere kant met de zwarte draad (in het schema de ronde 
streepjeslijn) van de stroom-voerende koppeling van het stuurstand-rijtuig. De bruine draad afkomstig 
van de sleepcontacten aan de wielen van het stuurstand-rijtuig verbinden we met de bruine draad van 
de stroom-voerende koppeling. 

 

 
 

Op deze wijze kunnen we een bijna onbeperkt aantal rijtuigen schakelen omdat de decoder bijna niet 
wordt belast (door de spoel van het relais). De led-strips worden zo gevoed door de spanning op de 
rails. 
 
Een minirelais kan je bij ESU vinden onder artikelnummer 51963 (adviesverkoopprijs € 2,99). Deze 
relais bedient een wisselschakelaar (het ene contactpunt opent als het andere sluit). Maar ook elders 
zijn dergelijke relais makkelijk te bekomen (bij Conrad bijvoorbeeld Zettler Electronics AZ943-1CH-
18DE Printrelais 18 V/DC 15 A 1x wisselcontact aan € 2,14). 
 



 
 
 
  



 
Binnenverlichting in de gewone rijtuigen 
 
Om de binnenverlichting in de andere rijtuigen te kunnen schakelen gebruiken we stroom-voerende 
koppelingen van ESU. Deze kunnen gemakkelijk in de NEM-schacht worden geplaatst. Gebruik een 
pincet of fijn tangetje om achteraan de staart van de koppeling een beetje bij elkaar te nijpen zodat 
dit vlot, en zonder brokken maken, gebeurt. De draadjes kunnen mooi geschikt worden onder het 
interieur van het benedendek. Ze kunnen eenvoudig door het metalen gedeelte van de koppel-
geleider worden gehaald. Laat de draadjes lang genoeg en geef ze voldoende ruimte om de koppeling 
vlot te laten bewegen. 
 
Merk op dat de led-strip hier 17 cm lang kan zijn en we dus inkorten op 17 cm (en niet op 15 cm zoals 
in het stuurstand-rijtuig). Het interieur voor het bovendek wordt zo ook 17 cm x 27,5 mm. We sluiten 
deze strips op precies dezelfde wijze aan als in het stuurstand-rijtuig. Dat betekent dat de zwarte 
draad van de koppeling, die in het stuurstand-rijtuig is gesoldeerd aan de paarse draad (functie 2) van 
de decoder wordt gesoldeerd aan de “+” van de bovenste strip. Dat de “-”  van de bovenste strip 
wordt verbonden met de “+” van de onderste strip. De “-” van de onderste strip verbinden we met de 
bruine draad van de koppeling. Als we twee koppelingen hebben aan ons rijtuig verbinden we 
natuurlijk de zwarte draadjes aan elkaar en de bruine draadjes aan elkaar! 
 

    
 

    
 

       
 



    
 

Na testen werken we ons bovendek af zoals in het stuurstand-rijtuig en plaatsen passagiers. Let op, in 
de eerste klasse rijtuigen zitten doorgaans (veel) minder passagiers dan in de tweede klasse rijtuigen. 

 

    
 

 
 

Als bij het rijden van de trein de gekoppelde rijtuigen te veel of te vaak spanning verliezen omdat de 
stroom-voerende koppelingen niet optimaal aan elkaar haken kan je aan één van de twee koppelingen 
een klein beetje soldeersel aanbrengen aan de contacten daar waar ze elkaar moeten raken. Daardoor 
ontstaat een ietwat bol contactpunt. Hier door zal het andere, vlakke contactpunt makkelijker contact 
maken. 
 
 
  



 
Tot slot 
 
Is onze trein in h0 een trouwe weergave van deze in de werkelijkheid? Neen, natuurlijk niet. Maar ziet 
hij er goed (genoeg) uit om mee te spelen. Dat denken we wel. Hij kost in zijn geheel veel minder dan 
sommige locomotieven die (ook) zelden of nooit echt helemaal een echte miniatuurversie zijn van 
deze die in het echte leven op de sporen staan. 
 

    
 

    
 

    
 

    
 
 

 



    
 

    
 

    
 

 
 

    
 

    
 

 
 

    



 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 



    
 

    
 

    
 

    
 
 
Heb nog veel rij- en speelplezier! 
 
© Frans Hooyberghs 
 


