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Inleiding 
Er is al heel veel gebeurd dit jaar met onze locomotieven, maar helaas hebben we al 8 maanden geen loc meer die als 
trekkracht toegelaten is op het hoofdnet. Toch zal daar verandering in komen. Ten eerste hopen wij over niet al te lange tijd  
de 1315 te mogen begroeten als onze nieuwe kracht waarna, hopelijk, snel de 1201 zal volgen. Dat wil niet zeggen dat het 
werk dan voltooid is. Het plan voor de 1201 is om er een 'echte' museum loc van te maken, niet alleen mooi van buiten, maar 
ook van binnen. Wat dat betreft zijn de zaterdagen al volgeboekt en hopelijk kunnen we u dan medio 2009 begroeten in of 
rondom een strakke en blinkende 1201. 
 
Onze locomotieven, de stand van zaken in augustus 2008. 
Loc 1122 dient op de Watergraafsmeer te Amsterdam als stationaire leverancier van hoogspanning voor de rijtuigen van 
EETC. De loc is rijvaardig maar niet als trekkracht toegelaten op het spoorwegnet. 
Loc 1201 staat nog altijd in Den Haag en er wordt aan het interieur van één van de cabines gewerkt. Deze zal spoedig weer in 
de oorspronkelijke kleur zijn teruggebracht. De loc is rijvaardig maar nog niet toegelaten als trekkracht. 
Loc 1218 stond in de NSM loods maar staat nu ook in de Stibansloods te Blerick.  
Loc 1304 staat in de Stibansloods te Blerick. 
Loc 1315 bevindt zich te Amsterdam. De loc is 
nagelopen en er zijn wat kleine mankementen 
naar voren gekomen. De loc zal over niet al te 
lange tijd ter keuring worden aangeboden 
waarna ze het predicaat rijvaardig zal krijgen 
opgeplakt. 
Loc 1501 heeft deelgenomen aan de tentoon- 
stelling "hoogspanning" in het Spoorwegmuseum. 
Diana is op 22 augustus overgebracht naar de 
Stibansloods te Blerick (zie foto hiernaast). 
Daar zal zij voor langere periode onderdak 
vinden. De loc heeft lange tijd buiten moeten 
verblijven en dat heeft haar geen goed gedaan. 
De droge stek zal er in ieder geval voor zorgen 
dat de aftakeling minder snel zal gaan. Niet-
temin zal een aantal rotte plekken spoedig 
behandeld moeten worden. Inzet van Diana zal 
de komende jaren niet te verwachten zijn. In 
ieder geval zal de loc nog te bezichtigen zijn 
tijdens de opendag in Blerick op 13 en 14 september 2008.          Foto: Marlo Snel 



De bestuurderscabines van de 1201 - deel 3 
Rondom de cabine. 
Soms krijg je het gevoel dat er weinig vorderingen worden gemaakt, toch is er weer heel veel gebeurd als je de foto’s op een 
avond weer eens bekijkt. Om niet steeds in herhaling te vallen zijn de volgende beelden uitgekozen. 
 

 
 
Onderschrift foto’s: 
1. staat van de cabine meer dan 1 jaar geleden 2. afgedekte rijcontrollers 3. slechte stukken plamuur 4. slechte stukken 
plamuur behandeld 5. slechte stukken plamuur rondom cabinedeur 6. slechte stukken behandeld en schroeven weer zichtbaar 
7. volledig rot onder de remkraan 8. na behandeling onder de remkraan 9. slechte stukken aan machinstenzijde 10. en na 
behandeling 11. het plafond met isolatie 12. isolatie eruit, latten aangebracht ter bevestiging nieuw plafond 
 
 



 
 

 
 
1. het nieuwe plafond …… past 2. roestvrij maken van een verrotte drempel, inspectie! 3. Hendrik-Jan 4. als we een lasser 
nodig hebben bellen we Jaap, maar polyester verwerken kan hij ook 5. schuren in de februari zon 6. slechte plekken op de 
deuren bijwerken 7. dit is man en dit is zijn bier 8. rotte drempel 9. nostalgisch kleurtje 10. Aad poetst het zilverwerk thuis 
11. Marco en zijn achterwand 12. de kleur van de cabine van de 2225 en binnenkort ook van de 1201 13. einde 



De Klokshop is er weer! 
De Klokshop is de komende maanden weer actief op diverse beurzen en evenementen. Uiteraard vind je er de vertrouwde 
artikelen zoals pennen, stickers, (das)spelden en meer. Geregeld hebben we weer iets nieuws in de collectie. Ditmaal hebben 
we weer een tweetal andere artikelen in ons assortiment opgenomen. Hieronder alvast een voorproefje. 
 
SENSEO MOKKEN, TERUG VAN WEGGEWEEST! 
De Senseo mok, deze keer met een afbeelding van loc  
1201. De mokken zijn verkrijgbaar in de kleuren wit,  
crème, blauw, rood en oranje. Er gelden andere prijzen bij  
afname van meerdere exemplaren. 
 
POSTZEGELS 
Een velletje met 10 postzegels  à € 0,44. De postzegels 
kunnen als  ‘normale postzegel’ gebruikt worden. 
 
De komende maanden is de KLOK-shop op onderstaande 
evenementen aanwezig: 

• 30 augustus, 100 jarig bestaan station Haarlem, WIJS Haarlem (vlakbij station): www.wijsonline.net (kijk bij Nieuws) 
• 6 en 7 september, Terug naar Toen 2008, VSM Tent station Loenen: www.stoomtrein.org 
• 13 en 14 september, Open dag(en) Blerick (onder voorbehoud) 
• 24, 25 en 26 oktober, Eurospoor 2008, Utrecht www.eurospoor.nl  
• 29 en 30 november, Nederlandse Modelspoordagen 2008, Rijswijk www.evenementenhalrijswijk.nl  

 

 
 

Deze zomer was onze 1501 “Diana” te gast in het Spoorwegmuseum tijdens de tentoonstelling “Hoogspanning”.  
V.l.n.r. 1010, 1125, 1202, 1312 en 1501.                 Foto: Aad de Meij 
 

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 
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