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De afgelopen tijd hebben een aantal leden aangegeven dat ze
niet langer lid willen en/of kunnen zijn van de vereniging. Van
een aantal weten jullie het al, Marco van Kranenburg is niet
meer van de partij. Maar ook Kees Kocken en Gert van Spijk
zijn er niet meer bij als we 2020 gaan beginnen. Daar ligt
dus een mooie, maar ook zware taak op de schouders van
iedereen. Met de Open Dagen moeten we maar eens proberen een aantal leden lid te maken.
Pohé Trains, een onzer adverteerders heeft aangegeven dat
ze gaan verhuizen. Het nieuwe adres wordt Per 1 maart 2020
wordt het nieuwe adres Schakelplein 4 in Volkel. In de volgende TONG meer informatie.
Maar nu eerst van (weer) een welverdiende vakantie gaan
genieten. En laat deze gezellige dagen van Kerst en Nieuwjaar ons relativeren waar we voor op deze aarde zijn gezet…
Om modeltreinen op modelsporen te laten rijden, natuurlijk.
Namens de redactie wens ik jullie een fijne Kerst en een
gezonde sprong naar 2020.
Inhoudsopgave
De Wisseltong – Colofon
Mededelingen
Van de bestuurstafel
Terugkijkend op een turbulent jaar
Winterwonderland een winters avontuur
VAN GEND EN LOOS en zo
Mijn hobby thuis
Workshops en gereedschappen
Toch maar weer eens over treinen
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Van de bestuurstafel
Door Sjaak Verstegen
Jullie secretaris in deze,
Alweer de laatste Tong van dit jaar en dus een laatste, voor dit jaar, bericht van de bestuurstafel.
Een hectisch en vooral turbulent jaar sluiten we af. Normaliter zeggen we dan ook dat er een
periode wordt afgesloten, maar dat dit niet zo is, is voor eenieder van
ons wel duidelijk. Dat we in rustig(ger) vaarwater terecht zijn gekomen
is wel duidelijk. Na slechts 3 mnd. hard werken en door ons allen de
schouders er onder te zetten zijn we er toch in geslaagd om weer een
ruimte voor ons te creëren, we zijn zelfs aan een opendag toe.
Veel zaken die in het bestuur worden besproken worden eigenlijk direct in het openingsgebed
tijdens de donderdag avonden bekend gemaakt en besproken, dus veel behoeft in dit artikel
eigenlijk niet meer te worden vernoemd. Echter zullen we ze wel blijven vermelden voor diegene
die er niet zijn geweest of niet in de gelegenheid zijn om te komen. Het niet kunnen komen behoeft natuurlijk geen probleem te zijn, een mede lid kan je natuurlijk ophalen en bloemen doen
toch wel veel hoor.
Voor de opendag moet er nog het een en ander worden geruimd en vooral worden afgevoerd. Leo
wordt goed de winter door geholpen want de voorraad hout slinkt al aardig en er zal zeer snel
nog meer worden afgevoerd door hem, weet hij nog niet, we houden de rook in de pijp bij hem.
De demo baan is weer leven ingeblazen door Kees v. Son, dus hebben we al weer bewegend beeld
van onze eigen vereniging, denk dat we dit jaar maar eens wat scenery op die plaat moeten loslaten, misschien dat we zo weer mensen van buiten af kunnen overhalen om toch maar weer eens
die dozen van zolder te halen en te beginnen zij het heel simpel.
Modules worden als het ware de grond uit gestampt, het blijkt dat we eigenlijk de plank goed
hebben mis geslagen ten tijde van de vorige locatie. Ik begrijp dat we er de ruimte niet voor
hadden maar gezien het vele werk wat er momenteel wordt verzet om weer wat rijdende baantjes te creëren geeft ons toch, lees het bestuur, goede hoop voor de toekomst . We zijn weer
een club mannen, leeftijd laat ik hier maar even buiten beschouwing, die weer zin hebben in hun
hobby en die even de perikelen van een nieuwe ruimte laten voor wat het is. Dit neemt niet weg
dat wij als bestuur hiermede druk mee bezig zijn. Verenigingen waar van we in het geruchten
circuit horen dat ze nieuwbouw plannen hebben worden direct door ons benaderd om te bezien
of we kunnen participeren in hun plannen.
Het leden tal wat we nu en voor de toekomst gaan krijgen baart ons zeer veel zorgen. Geschrokken waren we natuurlijk van de opzeggingen dit jaar van 4 leden die aan gaven geen tijd of andere interesse te hebben. Jammer, het legt namelijk toch een grote druk op hen die achter blijven, maar laten we ons vooral door dit soort berichten vooral niet uit het veld slaan,

Wisseltong oktober ‘19 pagina 3

We can do it
We already did it.

Je moet toch iets om een vol artikel te krijgen.
Normaliter wordt er altijd in deze periode aan het eind van het jaar terug gekeken op wat er
het afgelopen jaar is gebeurd, mag ik zeggen dat wij, het bestuur , daar eigenlijk geen zin in
hebben. We zijn met negatieve gevoelens de ruimte verlaten, vervolgens ook nog eens door de
politiek zwaar in de steek gelaten en de vooruitzichten zijn niet best. Maar we hebben een
agressieve pitbull in ons midden die nog
het een en ander recht gezet wil hebben bij de gemeente, dit krijgt een
staartje en wordt vervolgd.
Het licht niet in mijn bedoeling
door te komen, maar positief te
aan ons, het bestuur, liggen maar
we het zeker voor elkaar om
vol hobby jaar te kunnen hebben
lingen zoals we die kennen.
Vanaf deze zijde wensen we
Prettige kerst dagen en een
het een fijn en gelukkig maar
worden en dat we weer met volle
fijne hobby mogen genieten.

Namens het bestuur mbv “de Wissel”
Sjaak Verstegen
Secretaris
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deze kerst zwaar moedig
beleven het zal niet
met z’n allen krijgen
weer een vreugde
met al zijn strubbe-

jullie dan ook,
fijne jaar wisseling, mogen
vooral een gezond 2020
teugen van een voor ons zo’n

Terugkijkend op een turbulent jaar
Door Jan van Berkensteijn
Het einde van een (kalender)jaar maakt dat
mensen nog wel eens terug willen kijken. Op
zich vind ik de toekomst belangrijker dan het
verleden, maar in dit geval wil ik best even
terugkijken. Terugkijken op een jaar dat zoveel onzekerheid, zoveel verschillen van mening en daardoor ook zoveel bedreigingen in
zich had. Een jaar waar ik, uiteindelijk, als
bestuurder met trots op terug kijk. Met
trots, want met zijn allen hebben we de storm
doorstaan.
Het was wat, om na de laatste open dag aan
de afbraak van zoveel jaren bouwen te beginnen. In eerste instantie de emoties rond het
afbreken wat met zorg was afgebouwd, daarna de stress, wat te bewaren, waar en waarvoor? De onzekerheid maakte dat er nooit
duidelijkheid gegeven kon worden, want welk
besluit is het juiste? Natuurlijk, veel weggooien was een optie, maar als bestuur moeten we ook de financiële positie van de club in
gedachten houden en het was al snel duidelijk
dat de huurlasten hoog zouden worden. Alles
wat je weggooit en later voor (veel) geld alsnog terug wilt halen verzwakt de club in een
snel tempo.
De keerzijde was dat we elkaar steeds in de
weg liepen, frustraties hoog opliepen en de
verwijten af en toe alle kanten uit vlogen.
Lastig, maar begrijpelijk. De onzekerheid of
we wel een ruimte zouden vinden bleef te lang
duren, maar uiteindelijk vonden we De Foodloods, of liever gezegd, vonden zij ons en was
er weer even licht aan het einde van de tunnel.
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De verhuizing gaf nog even een flinke druk op
ieders flexibiliteit maar langzaam maar zeker
kon er weer gebouwd worden en voel ik een
vernieuwd elan in de vereniging. Nieuwe wegen
worden ingeslagen, modulair bouwend, zoveel
mogelijk op basis van bestaande componenten.
Ik heb het al vaker gezegd op de donderdagavonden, maar ik kan het niet vaak genoeg
zeggen: Ik ben echt trots op jullie, de leden
van deze vereniging die dit alles toch maar
geflikt hebben. Het voortbestaan van de vereniging heeft toch al die tijd op het spel gestaan en nog zijn we niet helemaal in een veilige haven beland, nog steeds moeten we verder zoeken naar een nieuwe ruimte voor over,
inmiddels alweer, anderhalf jaar. Maar
toch….we leven nog, niet tegen de verdrukking
in maar met enthousiasme en met vertrouwen
in de toekomst. Ik ben heel benieuwd wat de
weg die we zijn ingeslagen, de modulaire weg,
ons gaat bieden.
Veel bouwplezier in het nieuwe jaar!
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Winterwonderland een winters avontuur
Door Jan van Berkensteijn
Na de gezellige middag met alle
leden, partners, donateurs en
adverteerders, waarbij ook de
winkelruimte van De Foodloods
goed werd bezocht, kregen we
de vraag of we wat wilden en
konden doen om deel te nemen
aan
hun
winterwonderland,
twee maanden later.
Al snel durfden we de uitdaging
aan en is met name Ashwin heel
druk geweest met het bouwen van twee modulebakken voor een winterdiorama. Sneeuw en
ijs, onbekend modelbouwterrein voor, volgens
mij, alle leden van de club en een uitdaging om
het zo snel tot een acceptabele presentatie
te brengen, maar, het is gelukt.
Omdat we geen idee hadden wat we ons bij
die activiteit van De Foodloods voor moesten
stellen werd een schema opgezet wie er, wanneer, bij de module zou staan om onze presentatie te verzorgen. Uiteindelijk bleef de
belangstelling veelal beperkt tot het nemen
van wat foto’s en eventueel een kort praatje
dus in die zin was ons aanwezigheid schema te
veel van het goede, maar dat is lesgeld.
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Wat blijft is het gegeven dat het wel een
gezellige bijeenkomst was, dat onze leden
goed werden bedeeld met allerlei hapjes en
proeverijen die rondgingen en dat er weer een
uitdaging met tijdsdruk tot een goed einde
was gebracht. Hoe dan ook voor herhaling
vatbaar, ook al moeten we dan wel wat genuanceerder en met wat minder enthousiasme
de bemensing inplannen.

VAN GEND EN LOOS en zo
Door Louis Holleman
Begonnen door de heer Van Gend (een Belg)
die trouwde met mej. Loos (een Belgische) die
weer een broer had, ook al een Belg, die een
diligence-onderneming had. Toen die man omviel werden de twee bedrijven in 1809 samengevoegd tot de diligence-onderneming Van
Gend & Loos.
In die jaren waren België en Nederland nog
samengevoegd. In 1839 werden ze gescheiden
en de firma bleef in beide landen actief.
Ook waren er in het begin nog geen spoorwegen en toen die kwamen was één van de dingen
die vG&L deed het zorgen voor verbindingen
van stations naar plaatsen zonder station.
Intussen werden niet alleen passagiers, maar
ook geld en post vervoerd.

Maar ja, de spoorwegen breidden uit en de
diligence werd min of meer overbodig. Er
werd al aan sluiting gedacht maar een werknemer van het bedrijf, ene Colignon, zag mogelijkheden, nam de hele zaak over en ging
door. Niet met personenvervoer, maar met
stukgoederenvervoer van en naar stations. Hij
sloot contracten met de verschillende spoorwegen af.
Toen het wegvervoer toenam kwam natuurlijk
ook de concurrentie. De NS richtte de ATO
op (Algemeene Transport Onderneming)
waarmee men van plan was vG&L buitenspel te
zetten, maar vG&L wist het voor elkaar te
krijgen om NS-dochter te worden, over te
schakelen op nog alleen vrachtauto's en treinvervoer en zo steeds groter te worden. In
1984 werd het goederenvervoer per spoor
gestaakt en ging alles per auto. In 1986 werd
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het bedrijf aan Nedlloyd verkocht, die het op
haar beurt een paar jaar later aan Deutsche
Post verkocht.
Deutsche Post was ook intussen eigenaar van
Danzas en kocht nog even en passant DHL, en
uiteindelijk behelsde DHL ook Danzas en
vG&L, waarmee die namen gewoon verdwenen.
Onder Deutsche Post werden een aantal auto's ook geel gespoten waarmee ze Euro Express werden maar tegenwoordig opereert
alles onder de naam DHL.
Wat veel mensen niet weten is waar dat DHL
voor staat. Het bedrijf werd in 1969 opgericht door de heren Dalsey, Hillblom en Lynn,
die begon met vervoer van douanedocumenten
per vliegtuig aanvankelijk vanuit San Francisco naar Hawaï. Ze deden alles zelf: inklaren,
vervoeren, uitklaren alsmede ophalen en bezorgen, waarmee gigantisch op tijd werd bespaard . Wat heb je aan suffe ambtenaren als
je het ook door particulieren kunt laten doen?
DHL had alles zelf, incl. vliegtuigen (destijds
wit gespoten met in rode letters DHL erop),
vrachtauto's, bestelautootjes en opereerde
inmiddels over de hele wereld. In 2002 werd
DHL voor 100% door Deutsche Post overgenomen en de enige concessie die ze moesten
doen was dat het wit allemaal geel werd.
Dat was weer heel anders bij de PTT, die ooit
TNT overnam (een van origine Australisch
bedrijf wat ongeveer op dezelfde manier
opereerde als DHL) maar het PTT rood verdween wel en werd vervangen door het TNT
oranje met wit en de postbussen werden ook
allemaal oranje.
Tussentijds had de firma nog de naam TPG
Post, waar elke Nederlander middels een
huis-aan-huis verspreid blaadje van op de
hoogte werd gebracht, maar waar dat TPG
nou weer voor stond? Tante Pos Groep? De
kleur bleef nog wel even rood. Jaaaaren later
kwam ik erachter dat het TNT Post Groep
was.

Daar zijn we allemaal toch aan gewend geraakt, en dat het vG&L grijs is verdwenen,
ach ja.
Van Gend & Loos hadden vroegâh ook eigen
spoorwagons, de voor sommige mensen nog
bekende geelbanders. Samen met de vG&Lloodsen een in het hele land bekende verschijning.
Net als de grijze bestelautootjes met rechtse besturing en een schuifdeur rechts. Makkelijk voor de bestuurder, even langs de
stoeprand en uitstappen maar met je pakkie.
Ook wenden Nederland en België aan de laadkisten-auto's “van deur tot deur”, zoals ik in
het verleden al een keer schreef over containers.
Behalve dat wij op de “Osse baan” ook de
oude Osse vG&L opslagloods hebben, bestaat
er iets soortgelijks in het Openlucht Museum:
de voormalige loods uit Tiel is daar herbouwd
en samen met een stel geelbanders en oude
voertuigen kunnen jonge mensen eens zien hoe
dat nou vroegâh allemaal ging.
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Buiten dat die geelbanders ook in model werden gemaakt, bestaan er ook van vG&Lautootjes de nodige modellen in schaal H0.
Van de laatste uitvoeringen in Euro Express
geel zijn door Herpa/De Kleine en ook door de
firma Dickie modellen gemaakt. Daarnaast
bestaan er de nodige grijze varianten van
Efsi, Brekina en Artitec.
Verder heb ik natuurlijk ook vrachtautootjes
van Posterijen, PTT Post, TPG Post , TNT
alsmede van de weer latere afsplitsing Post
NL. Plus PTT Telecom (nog voordat dat KPN
werd) alsmede PTT RAC. De Rijks Automobielen Centrale, een vroege leasemaatschappij.
Ooit allemaal staatseigendom. Tegenwoordig
mogen we blij zijn dat Nederland nog van Nederland is.
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Mijn hobby thuis
Door Dick IJzermans
Hallo mede Wisselleden,
Hierbij schrijf ik ook eens een paar woorden
voor in de Wisseltong.
Ben wel niet zo goed in het op papier zetten
van wat ik mondeling wel kan, maar ik ga toch
een poging wagen.
Eerst iets over mijn geschiedenis bij deWissel. Ben in maart 1984 als lid van MSG ’sHertogenbosch overgestapt naar de-Wissel in
Oss, omdat ik sinds mijn Huwelijk in Oss ben
komen wonen en ik dus meer een binding
kreeg met Oss. Ben toen tot 1januari 2010 lid
geweest, want moest helaas vanwege mijn
werk (touringcarchauffeur) vaak de clubavonden missen. Maar nu ben ik sinds 1 januari
2017 weer lid van de-Wissel.

De modelspoor hobby beoefen ik al sinds mijn
7e jaar toen ik samen met mijn broers voor
sinterklaas een Märklin treinset kreeg en
deze alras uitgebreid werd tot een modelbaan
van klein formaat 2x1,5mtr. En opklapbaar
tegen de muur.
Later werd de hobby tijdelijk op een laag
pitje gezet i.v.m. andere interesses en werkzaamheden, maar het blijft toch in je bloed
zitten en toen ik in oktober 1977 een eigen
woonruimte kreeg in Den Bosch, begon ik met
mijn tweede modelbaan en die werd dus in
maart 1983 i.v.m. verhuizing naar Oss weer
afgebroken.
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Maar in oktober van dat jaar begon ik met
plannen maken voor een nieuwe modelbaan op
de riante zolder van onze woning in de Hertewissel. Deze baan werd 8x2,4mtr. En had
twee schaduwstations in elke lus en een station met 4 sporen en twee goederensporen,
diesellokdepot, lokbehandelingsspoor, draaischijf en locloods. Ook zat er nog een rangeerterrein in de planning.

Maar in het najaar van 1993 besloot ik de
oude Märklin M-rails te verkopen en de baan
i.v.m. ruimtegebrek (speelruimte voor de kinderen) af te breken.
Maar nu ik sinds nov.2017 met pensioen ben
heb ik de draad weer opgepakt en ben ik opnieuw begonnen waar ik de laatste keer gestopt was.
In de tussen liggende jaren heb ik wat de
modelbouwhobby betreft niet stil gezeten.
Voordat ik touringcarchauffeur werd had ik
een van 09:00u. tot 17:00u. baan en dus in
mijn vrijetijd ook tijd voor de hobby die ik
voornamelijk vulde met het bouwen van messing en witmetaal modellen voor ander hobbyisten die hierin niet zo goed waren.
Maar zoals ik eerder al schreef ben ik nu
weer voor mezelf met een modelbaan bezig.

Ben eerst begonnen het bedieningspaneel
verder af te maken, “deze was al half af”
alleen de bedrading moest nog verder afgewerkt geworden. 134 soldeerpunten onder de
klep, van de schakelaar en led naar de connectoren, dus totaal 268 x solderen, en dan weer
134 punten solderen op 3 connectoren waarvan de draden (4,5mtr.) naar de verschillende
punten van de baan gaan. En dat is inmiddels
allemaal klaar.
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Daarna heb ik nieuwe tekeningen op schaal
1:10 van mijn oude baanplan gemaakt en zo uit
kunnen rekenen wat ik aan rails en wissel nodig had.
Heb nu de afgelopen maanden al het nieuwe
wissel- en rail materiaal (Märklin K-rails) bij
elkaar gesprokkeld.
Daarna het frame van de tafel in elkaar gemonteerd, kurk 3mm rol van 5mtr gekocht, en
nu kan ik dus gaan werken aan de baan zelf.
Momenteel ben ik bezig enkele stukken rails
te voorzien van bedrading voor de voeding +
en -.
En ook de reedcontacten op maat maken en
draadjes aan solderen.
Nu dit was het tot zover er komt zeker nog
wel een vervolg van mijn verhaal.
Veel lees en kijk (foto’s) plezier en eenieder
een fijn kersten een gelukkig 2020 toegewenst

Workshops en gereedschappen
Door Ashwin Zondag
De nood voor financiën is hoog, en daar zullen
we niet alleen als bestuur maar ook als leden
iets aan moeten doen, willen we ook in de toekomst kunnen blijven bestaan.
Zoals gewoonlijk geeft het bestuur het voorzetje, hopelijk spoort dit andere leden aan om
ook iets te verzinnen en in te brengen voor
een leuke leerzame workshop.

Mochten er geen ideeën zijn, dan kunnen ze
de vereniging altijd steunen door lege plekken
in te vullen in de workshop.
Tijdens onze komende open weekend zullen er
een x aantal workshop voorbeelden tentoongesteld worden met daarbij het bijbehorende
inschrijfformulier. We hopen daarbij op een
groot respons. En omdat respons weg te kunnen werken zullen we ook wederom de steun
van onze leden nodig hebben.
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Een aantal workshop ideeën die zullen worden
aangeprezen bij de bezoekers zijn onder andere de volgende: workshop “heuvellandschap
met beekje”; de workshop “Naaldboom bouw”;
workshop “Winterlandschap.” Alsmede een
workshop “Wagonladingen maken.” En zo zijn
er nog een aantal ideeën die op dit moment
worden uitgewerkt. Dit alles om een breed
publiek aan te spreken.

Deze boom is een poging geweest om eenvoudig en snel tot een resultaat te komen. Hij
voldoet nog niet helemaal aan de keuringseisen, maar het begin is er.

Verder werken we eraan om handige gereedschappen voor de vereniging te maken welke
ook te koop zullen zijn voor de bezoekers van
het open weekend.
Tot op heden hebben we al een soldeerrook
afzuiging uitgetekend en een prototype daarvan gelaserd.
En ook een mooie opberg set voor al je Vallejo
verf samen met een houder voor je kwasten.
Er zullen in de toekomst nog meerdere praktische modelbouw tools volgen. En wellicht zit
er iets voor u bij, laat het ons dan gerust
weten.
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Bezoek ook eens onze showroom aan de

CELLOSTRAAT 21 in UDEN
Per 1 maart 2020: Schakelplein 4 in Volkel

We zijn dealer van alle grote merken!

We zijn elke dinsdag tot en met vrijdag van 18.00 tot 20.00 uur geopend
(op afspraak tot 21.00 uur)
En op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.
Mocht dit niet lukken, bel dan voor een afspraak!
0413-266431 of 06-22247631
Paul en Ria Poels

www.pohetrains.nl
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info@pohetrains.nl

Toch maar weer eens over treinen
Door Louis Holleman
Tja, voordat mensen gaan roepen “die ouwehoert alleen nog maar over vrachtautootjes”,
dus toch maar weer over treinen.
Ik ben weliswaar geen lid meer, maar ik ben
ook geen G. van Dam, die wegging en niks meer
te zeggen heeft terwijl hij wel altijd een grote mond had.
Ooit hadden we Ome Henk die over NSmaterieel schreef, maar dat is gestopt en
toch jammer. Dus ga ik maar even verder met
spullen waar hij het bij mijn weten nooit over
had, maar die toch interessant kunnen zijn.
(wel slegs vur ouden-van-dagen en moeniezeurnie)
De serie 2600 en de 2800, wie kent ze nog?
Nou was 2800 niet echt een serie, maar dan
toch.

2602-blauw.jpg © NS

Voordat ze volwassen waren al afgevoerd en
gesloopt. How can? Die vraag kan best wel
gesteld worden en is ook best wel vaak gesteld. Hoe kon zoiets gebeuren? Voor de goede orde, ik baseer me grotendeels op het
boek van Paul Henken “De NS serie 2600 en
de NS 2801”, uitgegeven in 2007 bij Uquilair
in Den Bosch.
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In de tijd dat die machines in gebruik kwamen
lag Nederland en vooral Nederlands Spoor er
desastreus bij. Onze Oosterburen hadden
ongeveer alles meegenomen zonder ooit “Danke Schön!” te zeggen en Nederland moest na
5 jaar oorlog weer vervoer hebben.
We reden toen nog op stoom, maar dat was
wel een aflopende zaak. Lang niet alles was
geëlektrificeerd dus moest er een alternatief
komen. Diesel werd het.
Ten tweede moet gezegd worden dat in die
tijd de NS alles wenste te dirigeren en fabrikanten en leveranciers moesten maar zorgen
dat het zo geleverd werd. We praten over net
na de oorlog.
Duidelijk was toen wel dat stoom vergane
glorie aan het worden was. Maar ja, we hadden ook niet overal bovenleiding. Wel hadden
we al inmiddels de NS 1000 elektrische lok,
naar een Zwitsers ontwerp, maar ook alweer
ouderwetsch. Het was
nog een zg. frame-lok,
oftewel alle assen in een
strak frame met voorloop- en naloopassen. De
middelste wielen konden
wel zijwaarts verschuiven want anders liep het
ding in elke bocht vast.
Draaistel-locomotieven
waren
nog
helemaal
nieuw.
Dat probleem bestond
natuurlijk ook voor diesellocomotieven
maar
werd gaandeweg opgelost, net als voor elektrische locs.
Dus uiteindelijk kreeg de firma Werkspoor de
opdracht met een ontwerp te komen voor een
diesellok die met name in het zuijen, wat grotendeels nog niet onder de bovenleiding lag,
de treinen moesten gaan trekken. Die moesten ze en passant ook van verwarming gaan
voorzien, dus de locs moesten ook die capaciteit hebben. Werkspoor nam de uitdaging aan

samen met andere bedrijven waar ze al mee
hadden samengewerkt, maar Werkspoor was
hoofdaannemer. Die natuurlijk volledig onder
supervisie van NS stond, dat had je al begrepen.
Zulke zware dingen had Werkspoor natuurlijk
voor de NS nog niet eerder gebouwd, dus het
was proberen en kijken waar je dan uitkomt.
Ze kozen in het geval van de 2600, die overigens aanvankelijk
als serie 800 op
stapel was gezet en
pas later in 2600 is
omgedoopt,
voor
een
langzaam
draaiende Stork 2takt motor. Die op
zijn beurt de generator en andere
zaken
aandreef.
Het grootste probleem
was
van
meet af aan het
gewicht. De lok zou
een 6-asser moeten worden en al
rap een eind boven

locomotief te zetten?” Maar ja, al doende
leert men, zeggen ze ook. Uiteindelijk was de
langzaam lopende Werkspoor motor in combinatie met de sterk wisselende belastingen op
het spoor de oorzaak van de “failure”: de
2600 werd na nog geen 10 jaar afgevoerd en
gesloopt. Jammer van de Beel, zoals het ding
ook wel heette. Ook was van de aanvankelijke
order voor 27 stuks er maar een order voor 6

de 100 ton uitko2801-lo-do © Jan Feenstra
men qua gewicht.
stuks plus één reservemotor overgebleven.
NS stelde dat het gewicht zoveel mogelijk
Met de volgende opdracht – voor een univerbeperkt moest blijven, want diverse bruggen
sele krachtige diesellok voor de Europese
waren daar niet op berekend.
lidstaten – ging het anders. Er was inmiddels
Uiteindelijk nam men genoegen met een toeen comité uit de grond gestampt, die voortaalgewicht van ca 108 ton met asdrukken die
namelijk uit Fransen en Nederlanders bede 18 ton niet teboven mochten komen dus
stond, wat een bestek ging maken voor een
iedereen moest zoveel mogelijk gewicht zien
uni-loc. Dat gebeurde ongeveer op hetzelfde
te besparen, hoe dan ook. Dat leidde tot een
moment dat de meeste Europese spoorwegloc die niet deugde. Een langzaamloper doet
maatschappijen hun keus al hadden bepaald.
het leuk in een bootje wat 3 weken vaart en
De fabrikanten die daaraan meededen waren
dan afmeert, maar niet in een trein die elke
ook weer een mix: de bekende Nederlandse
15 minuten alweer op een station stil moet
bedrijven alsmede een aantal Franse, waaronstaan. De langzaamloper werd – in combinatie
der Jeumont.
met de beperkte gewichtseisen van de NS –
een foute keuze. Ooit heeft Sulzer gezegd
Hier koos men (wijzer geworden) voor een
“hoe kan je zo stom zijn zo'n machine in een
snellopende Werkspoormotor. Toen in 1962
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de eerste (en ook enig gefabriceerde) loc
naar Nederland kwam voor proefnemingen
bleek al rap dat ook hier de nodige problemen
op te lossen waren. Uiteindelijk heeft de lok
tot zijn afvoer in 1970 meer in de werkplaatsen gestaan dan dat ie reed, wat weer resulteerde in zijn bijnaam “Kreupele Marie”.
Kreupele Marie had vooral last van koelwaterproblemen. Die waren er oorzaak van dat machinisten doorgaans 1 of 2 emmers water in
de cabine hadden staan om onderweg bij te
vullen en dat machinisten het vaak over “De
Nautilus” hadden. Buiten dat waren er ook nog
de nodige andere motorproblemen, en in eerste instantie werden de uitlaatgassen gewoon
boven op de huif uitgeblazen, waardoor machinisten min of meer in de vage nevel zaten
te turen en met name 's nachts alleen maar
groene, oranje of rode lampionnen in de verte
konden zien. Naderhand werd een schoorsteen aangebracht waardoor dat probleem
was opgelost. Verder was ook het gebrek aan
communicatie tussen NS en Werkspoor plus
sub aannemers oorzaak van problemen die
gewoon niet opgelost werden. Een miskleun,
dus alweer. Na buitendienststelling heeft de
loc nog als krachtbron voor een elektrische
kraan in Dordrecht gediend maar door onoordeelkundige bediening door de kraanmachinist
is op een gegeven moment een zware last, die
niet meer met de rem te houden was, naar
beneden gekomen waarbij de generator als
dynamo ging werken, de motor meenam die
zwaar over haar toeren draaide waarbij diverse drijfstangen het begaven, vervolgens
de krukas brak en de motor explodeerde.
Einde Kreupele Marie. De cabine schijnt nog
een tijdje als onderkomen bij een volkstuintje
langs het spoor te hebben gefunctioneerd.
Was Werkspoor dan zo slecht? Helemaal niet.
Maar elk nieuw ontwerp leidt tot kinderziekten en die moeten wel verholpen kunnen worden. En daaraan moet natuurlijk door alle partijen meegewerkt worden. Naderhand heeft
Werkspoor nog een serie locs gebouwd voor
de Argentijnse spoorwegen die prima voldeed
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en ooit is er in Nederland nog een serie 2900
gekomen die het ook prima deed. Verder had
Denemarken twee MY 6-assers die ook vroegtijdig afgevoerd werden omdat er langzaamlopers in stonden. De Belgische Nohab bolneuzen hadden weer snellopers, waarmee het
beter ging.
In het geval van de 2800 was er dan ook nog
zoiets als de MTDE, die vooral uit chauvinistische Fransen bestond en zich meer bezighield
met verordeningen opstellen die nauwelijks te
lezen waren (en dat kwam niet door de Franse
taal). MTDE stond weer voor Matériel de
Traction Diesel-Electrique. En de SNCF ging
natuurlijk al helemaal geen locomotieven van
Werkspoor in Nederland kopen als ze die ook
in Frankrijk zelf konden kopen. Overigens was
Ir. Den Hollander één van de voorstanders
van deze samenwerking.
Hoe kwamen ze trouwens aan de naam “Beel”?
Dr. Beel, die destijds in de Lichtstad woonde
en werkte en inmiddels minister van Binnenlandse Zaken was, had een nogal hoog en kaal
voorhoofd. Als je een 2600 aan zag komen
leek het met wat fantasie of Dr. Beel er aan
kwam. De lok was nogal massief en hoog en
ook vanwege de cabineruiten leek die met wat
fantasie wel op Beel-met-bril, zeker als je
laag stond. Oordeel zelf aan de hand van de
foto.

