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In eerste instantie een gewone 19, maar naarmate de tijd verstreek 
werden meer en andere uitwerkingen gerealiseerd die in het model 
dienden terug te komen, teneinde actueel te blijven. Zo werd LHS 
een stuk groener, de motorcapaciteit vergroot, werd brandstof-injec-
tie toegevoegd en natuurlijk de facelifts waarin onder andere de 
bewegende verstralers zijn te vinden. De DS heeft geen reguliere 
productiekenmerken, zoals een chassisnummer of enige registratie. 
Na enig omzwerven is het model gedoneerd geweest aan het  trans-
portmuseum van Luzern in Zwitserland. Eind jaren-80 heeft de 
Duitse DS-club het model aangekocht en inmiddels geheel laten 
restaureren. Het staat nu dus in de boeken als een historisch kunst-
object en niet als voertuig.

MODEL 1:18
Tijdens een van de dagen op de Centenaire was ik als bezoeker pre-
sent en werd aangesproken door de heer Foucher namens een van 
de Franse DS-clubs. Via via had hij mijn naam opgepikt als moge-
lijke modelbouwer die van dit object een model zou kunnen en 
willen maken in de schaal 1:18. Eerdere verkenningen bleken te 
leiden tot een relatief duur model, waardoor het project eigenlijk 
nooit echt van de grond was gekomen. De grote modelmerken rich-
ten zich liever niet op een zo smalle doelgroep was de verwachting 
en bovendien geldt ook hier: veel details, dus een duur model en 
een beperkte oplage rechtvaardigt de ontwikkelkosten niet.
Met andere woorden: als het ooit wat zou worden, dan waarschijn-
lijk toch in de handbouwsector, waarin wel vaker kleine series zijn 
gemaakt. En inderdaad, ik zag wel wat in dit model en dus begon 
de speurtocht naar voldoende documentatie en welke modellen 
eventueel donor zouden kunnen zijn voor een aardige realisatie. 
Verder natuurlijk enig onderzoek naar hoe het eigenlijk werkelijk 
werkt en op welke wijze dit in een miniatuur te vatten. 

HAMVRAAG
Een mooi startpunt bleek de 1:43 miniatuur ooit gemaakt door 
handgietbouwer Aubineau. Zijn DS-koets bleek enig houvast te geven 
hoe met name de voorzijde van de auto eruit zou moeten zien en 
hoe de motorverhoudingen ongeveer zijn. Verschillende 1:18 minia-
turen passeren de revue en worden beoordeeld op bruikbaarheid, 
nauwkeurigheid, modificeerbaarheid en dergelijke. Dan de hamvraag: 
welke van de drie belangrijkste fabrieksuitvoeringen zal het worden 
en niet onbelangrijk, de persoonlijke voorkeur.
Een Solido is goedkoop en eenvoudig te verkrijgen, maar onderhuids 
toch niet zo handig voor de beoogde realisatie. Een Norev is welis-
waar iets duurder, maar heeft wel de meeste kenmerken die we 
zoeken.

Hoewel een snoek een vis is, blijft het een 
grappige woordspeling vanuit het Frans “een 
gefileerde DS”, waar in het Nederlands een 
opengewerkt model wordt bedoeld. De DS 
herbergt vele bijzondere technische oplossin-
gen die in de 50-er jaren best wel afwijkend 
van de algemene autostandaard waren. Reden 
voor de  toenmalige directie om midden jaren-
60 met een verklarend en opengewerkt DS-
model te komen, ten behoeve van de interne 
technische medewerkers. 
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Pdf-voorbeeld van de uitgebreide verbouw-handleiding zoals 
deze door Marpytoys wordt geleverd. Zie: www.marpytoys.com
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Ook na enig slijp- en zaagwerk houden we iets over van waaruit een 
opbouw zou kunnen slagen zoals bedoeld. Het wordt dus een Norev 
23 Pallas-basis waarop we een transkit gaan proberen te realiseren. 
Uit ervaring weten we wat gietwerk in resin en witmetaal gaat kos-
ten, nadat de meeste componenten zijn ingeschat op maat, sterkte en 
detail. We ervaren dat de eerdere prijsopgaven op deze basis inderdaad 
vele honderden euros kostprijs opleveren, en dan moet het ook nog 
gebouwd en geverfd worden. Dat gaat ‘m dus nooit worden. 

3D
Inmiddels een 3D-printer rijker, proberen we ook eens of deze wel-
licht iets kan bijdragen aan dit project. De oorspronkelijke deadlines 
van de Franse club zijn allang gepasseerd, mede door het gedoe 
rondom Covid, maar dit weerhoudt ons niet om door te gaan. Mijn 
zoon zit op een technische opleiding, waar ook 3D tekenen in een 
CAD-pakket op het lesprogramma staat, dus misschien kan hij wat 
bijleren op ons project. Een simpele transkit is het allang niet meer, 
dus van enig project kunnen we nu wel spreken. Van een aanvulling 
op het frame met wat details zijn we inmiddels afgestapt en dus komt 
er een hele lijst aan onderdelen die we wensen toe te voegen om het 
model enigszins geloofwaardig uit de verf te laten komen. 
Het tekenen gaat steeds beter en de eisen lopen stiekem ook wel op. 
Resultaat is natuurlijk dat na een paar eerste verkenningen en proef-
printjes, we tot een steeds beter inzicht komen wat er allemaal bij 
komt kijken om niet alleen een aardig model te maken, maar tevens 
iets dat printbaar is, liefst met niet al te veel nabewerkingen. Verder 
valt ons op dat sommige overgenomen details van de 1:43 DS-koets 
in deze grotere schaal toch een andere “look & feel” nodig hebben. 
Omdat ook niet alle technische details helemaal voor zich spreken, 
willen we dus nog meer documentatie inzien om het model nog 
realistischer te maken. Nou dat hebben we geweten. Uren en uren 
spitten in allerlei documenten, om tenslotte vrijwel alles tot nu toe 
ontwikkeld nog maar eens overhoop te halen. Was het dan zo slecht? 
Nou dat niet, maar als je het dan toch doet, dan liever goed.

EIGEN CONTO
Waar we in het begin nog in opdracht van de DS-club aan het ver-
kennen waren, blijkt door communicatie-gedoe het project inmid-
dels geheel op eigen conto verder te gaan. Na bijna 2 jaar proberen, 
passen, meten, terug naar de tekentafel, herprinten, vergelijken, zijn 
we eindelijk gekomen bij een model dat de écorchée-versie eer aan 
doet. En van de Norev? Louter het reservewiel onder de motorkap 
klopt, alleen hebben we die nu net niet nodig. Verder vervangen we 
alles onder de kap, die we dus ook weglaten. Nu nog een bouwinst-
ructie maken voor andere modelbouwers die er ook eentje willen. 

TRANSKIT
Omdat we in de tijd nogal wat veranderd hebben, besluiten we er 
nog eentje te maken, gedocumenteerd met foto’s per stap van de 
transformatie. Dat valt nog niet mee, zo blijkt. Alleen al het slopen 
en voorbereidend wegnemen van zaken in het Norev-model, die in 
de weg zitten voor onze transformatie, kosten de nodige tijd en 
zorgvuldigheid. Het moet ook voor anderen te doen zijn is het doel. 
Alleen dan kan een transkit werken volgens onze normen. De bou-
winstructie wordt dus een project-dossier. Inmiddels blijkt Norev de 
witte basis die we bij voorkeur gebruiken nergens meer te koop aan 
te bieden. Navraag leert dat Norev ook geen plannen heeft voor een 
heruitgave in het wit. Dat is jammer, want dan moeten we voor 
seriebouw dus ook nog alle onderdelen overspuiten! Nog meer werk, 
terwijl de ombouw zelf ook niet in een paar avonden gedaan is. Soms 
zit het mee …. Gelukkig levert Norev wel ieder jaar een andere kleur 
van deze Pallas, dus voorlopig kunnen we vooruit met deze donoren.
De laatste witte Norev-modellen die we nog op voorraad hadden, 
zijn inmiddels alle getransformeerd tot de visversie en verkocht. Wat 
rest is een stapel transkits met dossiers hoe het zelf te doen. In op-
dracht kunnen we deze natuurlijk ook afbouwen, hoewel het zelf 
maken op zich leuker en leerzamer is.
Voor meer info, bezoek DS Tech “Ecorchee” op
www.marpytoys.com 
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