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Beste lezers,
Met het nieuwe jaar in volle gang informeren wij u gaarne over de laatste stand van zaken van het materieel van de Werkgroep Loc-1501
en in het bijzonder de vorderingen van het werk aan de cabines van de 1201.

De bestuurderscabines van de 1201
Sinds de presentatie van de 1201 tijdens de donateursrit op 2 juni 2007 is er zeer veel werk verricht aan deze loc. Omdat er nogal wat
onderdelen gedemonteerd waren en het casco voor een deel niet in de beschermende wash-primer stond kon de loc niet deelnemen aan
de opendag in de Zaanstraat.
Montage en demontage zou ons minimaal twee zaterdagen werk kosten; tijd die we beter konden besteden.
Het opknappen van een cabine is niet zo heel moeilijk maar voordat je echt goed aan de slag kunt moet het een en ander gedemonteerd
worden. Het ene attribuut kost 5 minuten om te demonteren het ander houdt je een zaterdag in de greep. Daarnaast moet geïnventariseerd
worden wat er losgehaald wordt, of dat later weer teruggeplaatst moet worden en in welke staat het dient terug te keren.

Cabine II, wat was en is.

De cabineruiten
De grootste te overwinnen stap was het demonteren van de frontcabineruiten. Een riskante klus omdat ons ter ore gekomen was
dat de ruiten zouden kunnen barsten indien deze gedemonteerd zouden worden. In ieder geval is het ons gelukt om de ramen er
heelhuids uit te krijgen. Om de bak rondom goed te conserveren en het innerlijke goed te kunnen verzorgen was demontage
noodzakelijk. De sponningen zagen er perfect uit, na alle verfresten en stopverf te hebben verwijderd zijn de kale sponningen in de
primer gezet. De buitenkant rond de ruiten zijn al afgelakt in de turkooizen hoogglans (zie foto vorige bladzijde).
Instrumenten
Om de ramen te kunnen demonteren en het schuurwerk aan de sponningen en alles daaromheen goed uit te kunnen voeren was
het noodzakelijk om een deel van de instrumenten te demonteren.
De console met de snelheidsmeter en de ATB-kast, de remkranen en de tijdtafelhouder zijn verwijderd en deels ook al gereviseerd.
Plafond
Het plafond met de jaren 80 look is na lang wikken en wegen verwijderd. Foto's uit een grijs verleden laten een ander plafond zien.
Er zal dan ook een volledig nieuw plafond ingebouwd worden waarbij zoveel mogelijk de oude constructie toegepast wordt.
Helaas is het niet mogelijk om exact dezelfde methode te gebruiken, maar dat zijn details. Nadat het plafond eruit was kon ook de
houder van de Telerailkast verwijderd worden. Deze houder zat aan het plafond gelast, daar moest dus de slijptol aan te pas
komen. Wat restte was een gaatje in het dak van de Telerail-antenne, maar dat is inmiddels dichtgelast.
Plamuur
De hele cabine is voorzien van lagen plamuur en verf. Vocht, hitte en stoten hebben er voor gezorgd dat hele stukken los zitten of
barsten vertonen. Alle slechte stukken zijn eruit en zijn opnieuw voorzien van plamuur. Op dit moment is dat werk nog in volle gang.
Een tijdrovende klus maar met strakke wanden als resultaat.
Inventaris
Om een idee te geven wat er allemaal uit een cabine komt rollen en wat dan ook nog eens opgeknapt moet worden hierbij de
inventarisatielijst:
2 frontruiten en bevestigingsframes, 2 ruitenwissers, plafond, sierlijsten, 2 plafonnières, 2 stoelen, 2 asbakken, prullenbak, 2
armleuningen, 3 remkranen, ATB-kast en snelheidsmeter en beugel, tijdtafelhouder en bevestiging, 6 kachels, vlaghouder,

lamphouder, mappenhouders, brandblusapparaathouder, kwiteerknoppen, typhoonkast, 5 deuren, Telerailhouder, isolatiemateriaal,
zonnescherm, handremwiel, bouten, moeren, ringen, plaatjes met omschrijvingen. Oh ja en dit allemaal twee keer…….
In ieder geval wordt er nu hard gewerkt aan het afronden van het plamuurwerk, het meeste werk zit erop en wat rest zijn de twee
gangetjes en de deuren. Het nieuwe plafond is pasklaar gemaakt en staat in de grondverf. De gangdeuren zijn uitgenomen en
ondergaan komend weekend hun eerste plamuursessie. Cabine 1 moet hetzelfde lot ondergaan, maar met de kennis die we
hebben opgedaan en het feit dat een groot deel al gedemonteerd is zal dat minder tijd in beslag nemen.
Onze locomotieven in het kort
Loc 1122 doet sinds juli 2007 trouw haar werk op de Watergraafsmeer te Amsterdam. De loc levert vol genoegen hoogspanning
voor de rijtuigen van EETC. De loc is rijvaardig maar niet als trekkracht toegelaten op het spoorwegnet.
Aan de 1201 wordt thans te Den Haag aan het interieur van de cabines gewerkt. Onze schilder is bijna klaar met het plamuren van
de bak en heeft enkele delen, zoals roosters, deuren en bufferbalken in de turkooizen hoogglans geschilderd. Op korte termijn zal
de 1201 haar turquoise jas terugkrijgen.

Loc 1218 staat nog als 1253 in het ACTS-blauw, doch inmiddels zonder de ACTS- en VOS-logo’s in de mottenballen in de NSMloods te Blerick .
Loc 1304 staat nu in de mottenballen in de Stibans-loods te Blerick.
Loc 1315 bevindt zich momenteel te Amsterdam. De loc is nagelopen en er zijn wat kleine mankementen naar voren gekomen. Het
is de bedoeling om de loc zo snel mogelijk toegelaten te krijgen op het spoornet.
Loc 1501 staat thans gestald bij de SSN te Rotterdam. Aan deze loc wordt verder niet gewerkt. Wij hopen de loc binnen afzienbare
tijd in de Stibans-loods te Blerick onder dak te kunnen stallen. De toelating om zelfstandig te rijden is inmiddels verlopen, wel heeft
de loc nog een “VGB” om te mogen worden gesleept. De loc is toe aan grootschalig onderhoud/renovatie waarvoor fondsen moeten
worden geworven.

KLOK-SHOP
Onze KLOK-Shop is op 7, 8 en 9 maart 2008 present in het Euretco Expocenter te Houten waar Rail 2008 gehouden zal worden.
Wij verwelkomen U graag in onze shop waar U in de gelegenheid bent om allerlei spulletje te kopen waarvan de opbrengst geheel
ten goede komt aan het behoud van onze locomotieven. Sinds dit jaar is het voor jongeren tot 18 jaar mogelijk om tegen
gereduceerd tarief donateur van de Stichting Klassieke Locomotieven te worden: voor € 15,01 ben je een heel jaar donateur. Een
ideale gelegenheid om jezelf in Houten aan te melden als donateur.

De cabineklussers op een rij, van links naar rechts: Bert Wiegel, Aad de Meij, Marco Reparon, Bruno Batenburg, Martijn van den
Bogert.

Tot zo ver de laatste stand van zaken voor u opgetekend door Marco Reparon.
Foto's: Aad de Meij, Marco Reparon
Meer informatie over de Werkgroep Loc-1501 en de Stichting Klassieke Locomotieven vindt u op onze website:
http://www.klassieke-locs.nl/ E-mailadres secretariaat: info@klassieke-locs.nl

