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Jaren geleden was ik op bezoek bij mijn inmiddels overleden vriend Jos Bakkers. In een hoekje op zijn 

werkbank lag de plastic opbouw van een Jouef H0 dieselloc uit de jaren ’60, een model van de 

Engelse rangeerloc nummer D2705, gebouwd door North British. Het ding lag een tijdje in de la, 

totdat ik op het NGRM-forum iemand bezig zag met dezelfde loc. Hij maakte er een zware 1’C1’ 

smalspoorloc van. Wat hij kan, kan ik ook, dacht ik. Hieronder een foto, samen met mijn dieselloc 22, 

ter vergelijking. 

 

Het chassis is van een oude Roco stoomloc, ooit gekregen van weer iemand anders. Aanvankelijk 

wilde ik er een blinde as aan hangen, maar dat mislukte omdat je daarvoor heel fijne toleranties 

moet aanhouden. Dus ook dit werd een 1‘C1’, met buitenliggend frame en messing krukjes. Deze zijn 

gemonteerd op afgedraaide asfaltnagels, met een grote platte kop, normaal gebruikt voor het 

spijkeren van asfaltpapier op een dak. Later kwamen er plastic frameplaten aan de buitenzijde, waar 

de krukjes doorheen steken. 



 

De loopstellen voor en achter zijn gemaakt volgens mijn beproefde recept: een messing strip met 

een buisje erop, waarin de as van het loopstel draait. Met plastic en een paar witmetalen details 

bouwde ik er tenslotte iets omheen. 

 



 

Een paar Langley koeienvangers (van de Lynton & Barnstaple Baldwin) zijn vervolgens aan de 

kopeinden gelijmd. Er volgde nog een hoop geharrewar met koppelingen, die erdoorheen steken en 

geschikt moeten zijn voor mijn minimum boogstraal van 22.5 cm. 

 



 

Zoals je ziet werd het een beest van een loc, die onvermijdelijk de naam ‘Beest’ zal krijgen (Beathach 

in het Schots Gaelic). Ik maakte er voor en achter een paar schijnwerpers op (LEDs van een 

kerstboomverlichting) en zette er treeplanken en een uitlaatpijp op. 

 

De volgende foto laat de loc zien in primer, nog met de afplaktape over de schijnwerpers: 



 

Na verder schilderen zag het resultaat eruit als in de laatste foto. Sindsdien heeft het ‘Beest’ 

proefgedraaid in de kolendienst, waarin hij prima voldoet.  

 

De laatste details ontbreken nog: vacuümslangen, ruiten en interieur in de cabine, een nummer en 

naamplaten. Ook moet er nog meer gedaan worden aan het schilderwerk. Maar daarover zal ik later 

berichten. 

------- 

Het leek zo mooi met Het Beest, maar een halfjaar na de bouw liep het onderstel opeens vast, 

kennelijk door een probleem met de tandwielen. De beste oplossing was vervanging van het Roco-

onderstel door iets geheel nieuws. Ik zette er een Arnold T3-chassis in, minus de (niet aangedreven) 

tussenas. De krukjes van het oude onderstel werden overgezet naar de wielen van het nieuwe 

chassis en ik maakte nieuwe frameplaten. 



 

 

Nu kwam de camouflagetruc. De loc had nu twee aangedreven assen in plaats van drie, en ik wilde 

een blinde as tussen de wielen nabootsen. Het antwoord was simpel: ik plakte een rood schijfje op 

het zwarte frame en deed alsof er een groot lager overheen draaide. Zo lijkt het net alsof er een 

complete blinde as in het onderstel zit. Sindsdien loopt de loc voorbeeldig. Zo zie je maar dat een 

ramp in je voordeel kan werken!  



 

 


