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(Nog) geen nieuws ? 
 

Op het moment dat wij dit schrijven is er weinig groot nieuws te melden sinds de verschijning van onze vorige KLOK-info. Toch 
wilden wij niet langer wachten om u te informeren over het reilen en zeilen bij de Werkgroep Loc-1501 en de Stichting Klassieke 
Locomotieven. We beginnen met het inmiddels traditionele geactualiseerde statusoverzicht van onze locomotieven. 
 

Statusoverzicht van onze  locomotieven per 1-6 -2009 
 

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. Het casco van de loc verkeert in slechte staat. 
Aan loc 1201 wordt nog altijd te Den Haag aan het interieur van één van de cabines gewerkt. Het nieuwe plafond is goeddeels 
gemonteerd en het gehele interieur is geschilderd in de kleuren ten tijde van de aflevering. Over enkele weken kan begonnen 
worden met het monteren van de kranen, meters, frontruiten e.d. De volledig gereviseerde bak staat inmiddels geheel in de 
turkooizen lak. Binnenkort zal onze schilder de tweede definitieve laklaag aanbrengen. Langzaam maar zeker nadert de loc, die 
rijvaardig is maar niet formeel is toegelaten, z’n voltooiing.  
 

 



Loc 1218 staat als ex ACTS 1253 in de mottenballen in de oude rijtuigloods te Blerick (foto). Begin mei is het loopwerk van de loc 
geheel nagezien. Met name de lagers zijn geïnspecteerd en waar nodig zijn maatregelen genomen, die het mogelijk maken, na het 
verkrijgen van een “Verklaring Van Geen Bezwaar”(VGB), de loc weer gesleept te vervoeren. Mogelijk kan de loc zich over niet al te 
lange tijd voegen bij de 1122 op de Watergraafsmeer om ingezet te worden als stationaire leverancier van hoogspanning voor de 
rijtuigen van EETC.   
Loc 1304 staat samen met de 1218 in de mottenballen in de oude rijtuigloods te Blerick. De loc heeft defecte 
hoogspanningsbekabeling en heeft thans de status van plukloc, hoewel er nog geen enkel onderdeel is geplukt… 
Loc 1315 is op twee controles na gereed voor een proefrit waarna zij klaar is om de toelatingsprocedure te starten. De loc verblijft 
sinds september 2007 in het NedTrain onderhoudsbedrijf aan de Zaanstraat te Amsterdam waar zij tesamen met de 1501 en 1122 
aanwezig waren ten behoeve van het 75-jarige jubileum dat daar gevierd werd. Sindsdien is er regelmatig aan de 1315 gewerkt. De 
loc is technisch helemaal nagelopen en de draaistellen hebben een verse laag zwarte verf gekregen .... 
Loc 1501 staat thans gestald in de oude rijtuigloods te Blerick. De toelating om zelfstandig te rijden is per 1-1-2008 verlopen. De 
loc is dringend toe aan grootschalig onderhoud/renovatie.  
Loc 271 (Sik) beschouwen wij als werkpaard; is rijvaardig maar niet toegelaten.  
 
Roestrijden 
 
Roestrijden is een stelsel van afspraken waarin is vastgelegd dat alle sporen en wissels die voorzien zijn van spoorstroomlopen,  
tenminste 1 x per 24 uur door minimaal 20 assen worden bereden. Aldus kan roestvorming van deze sporen en wissels worden 
voorkomen. Van sporen en wissels die minder dan 1 x per 24 uur worden bereden, kan door de (mogelijke) roestvorming de 
betrouwbare werking van de spoorstroomlopen niet meer worden gegarandeerd. Roestrijden bestaat er bij voorbeeld uit dat de 
eerste Reizigerstrrein van de dag een stel overloopwissels op de vrije baan speciaal in de kromme stand berijdt door even naar het 
linkerspoor over te lopen en meteen weer terug naar het rechterspoor.  
Roestrijden.nl 
Roestrijden.nl is een particulier initiatief om fondsen te verwerven voor restauratie en het dienstvaardig houden van oud NS-
materieel. Na afloop van (langdurige) werkzaamheden aan het spoor dient er altijd roestgereden te worden. Doorgaans wordt door 
de aannemer hiervoor een van de eigen werktreinen gebruikt of krijgt de eerste reizigerstrein van dienst deze taak. Het komt 
echter voor dat er geen werktrein voor handen is (bijv. na functietesten) of dat de inzet van een werktrein als roestrijdtrein een 
hoop rangeerwerk met zich meebrengt (tijdverlies). Roestrijden.nl springt in het gat dat hier ontstaat. Het hoge gewicht en de 
“slechte” loopeigenschappen van museummaterieel maakt het zeer geschikt om de rails roestvrij te krijgen. Ook is de flexibelere 
inzetbaarheid van treinstellen een plus (twee cabines dus eenvoudig kopmaken, ook op enkelspoor!)  
Opbrengsten 
De opbrengsten van deze “semi-commerciële” inzet van museummaterieel gaan naar een algemeen restauratiefonds. Deelnemende 
partijen kunnen op deze manier restauratie/reparatiekosten het hoofd bieden terwijl ze zelf (nog) niet in staat zijn deze te 
bekostigen.  
 

 



Op zaterdag 9 mei jl. viel de Stichting Klassieke Locomotieven de eer te beurt bij de 1201 in Den Haag een cheque ter waarde van 
€750,= in ontvangst te mogen nemen van Roestrijden.nl (foto). Op 1 februari 2009 werd namelijk weer een “roestrit” gereden 
waarbij overigens geen museummaterieel dienst kon doen. Gelukkig kon ACTS bijspringen met twee locomotieven en zodoende 
hebben wij een deel van de opbrengst in ontvangst mogen nemen. Onze welgemeende dank gaat uit naar de initiatiefnemers van 
Roestrijden.nl . Wellicht zal een van onze locomotieven in de (nabije) toekomst een roestrijritje voor haar rekening kunnen nemen. 
 
Financiële ondersteuning 
 
De cascorevisie van de 1201 en het rijvaardig opknappen van de 1315 kost geld. Ook aan de andere klussen, zoals het inspecteren van 
de 1218 door een gecertificeerde onderhoudsmonteur, hangen prijskaartjes. Op termijn hopen wij iedereen te kunnen laten 
meegenieten van de resultaten.  
Eerder vroegen wij onze leden en donateurs hun bijdrage voor 2009 over te maken: Leden van de Werkgroep Loc 1501 gaarne 
minimaal € 30,= overmaken op postbank 1524874 t.n.v. Penningmeester PV “NS” Rotterdam.   
Donateurs van de Stichting Klassieke Locomotieven (KLOK) gaarne minimaal € 30,= overmaken op postbank 4726247 t.n.v. 
Penningmeester Stichting Klassieke Locomotieven te Zwijndrecht.  
Van onze penningmeester ontvingen wij het bericht dat nog niet iedereen zijn bijdrage voor 2009 had overgemaakt. Wij vragen 
iedereen even na te kijken of zij/hij inmiddels heeft betaald en dit zonodig alsnog te doen.  Dank U ! 
 

 
 

KLOK-shop 
 

De komende periode is de KLOK-shop op onderstaande  evenementen  aanwezig: 
11 en 12 juli 2009: ZLSM Stoomtreindagen 

5 en 6 september 2009: VSM Terug naar Toen - locatie Loenen 
19 en 20 september 2009: STAR Dagen - ** NOG ONDER VOORBEHOUD ** 

28 en 29 november 2009: Nederlandse Modelspoordagen in de Darling Market te Rijswijk (ZH) 
3 oktober 2009:  Open dag NedTrain Tilburg 

23 t/m 25 oktober 2009: Eurospoor 

http://www.zlsm.nl/
http://www.stoomtrein.org/
http://www.stadskanaalrail.nl/
http://www.eurospoor.nl/


Uniek attribuut 
 
Stelt u zich voor: een houten kast in de kleur machinegrijs en met een afmeting van 1,20 m hoog, 0,55 m. diep en 0,42 m. breed.  
Dit houten kastje heeft 16 lades, die elk weer in tientallen kleinere vakjes verdeeld zijn, net als een letterbak. Achter elk vakje zit 
een koperen plaatje gespijkerd waarop gegraveerd staat wat er in zit. Alle vakjes zitten propvol met honderden soorten 
tandwieltjes, moertjes, boutjes, veren, lampjes, stekkertjes, kleine ruitjes, diagramrollen, bekabeling enz. enz. 
Deze kast bevond zich tot voor kort in de NedTrain-werkplaats te Tilburg en werd destijds gebruikt door de vakmonteurs, die de 
snelheidsmeters en de ATB-kasten van de oude(re) lokomotieven en treinstellen reviseerden of herstelden. Door het gebruik van 
digitale technieken werd de kast overcompleet. Onlangs is dit unieke attribuut, na bemiddeling van enkele KLOK-supporters, aan ons 
overgedragen. Niet alleen de reserve-onderdelen kunnen ons in de toekomst van pas komen; ook heeft een oud-medewerker van 
NedTrain zich bereid getoond in de toekomst zijn know-how beschikbaar te stellen! 
 
Mannen in witte pakken……! 
 
Meestal schrikken we even bij het lezen van dit soort aankondigingen. Bij ons betekende op 25 maart jl. de komst van mannen in 
witte pakken echter goed nieuws. Het ging om een drietal in witte werkkleding gestoken schilders, die de eerste laag turkooizen lak 
op de 1201 gingen aanbrengen.  Een fraai statieportret van de loc kunnen wij u nog niet tonen, omdat deze nog niet buiten is 
geweest. Een impressie van de schilderklus vindt u op onze website (lees ook bericht hieronder).  
 

 

 
Website vernieuwd 
 
Onze website was – net als ons materieelpark - hard toe aan een flinke opknapbeurt. Inmiddels is deze klus door webmaster Marco 
Reparon met grote voortvarendheid ter hand genomen. De site kan inmiddels weer bekeken worden; wij zeggen er echter 
nadrukkelijk bij dat deze nog geheel in opbouw is en nog verre van compleet. Neem gerust eens een kijkje op www.klassieke-locs.nl 
of op www.werkgroep1501.nl . Reacties zijn welkom op info@klassieke-locs.nl 

http://www.klassieke-locs.nl/
http://www.werkgroep1501.nl/
mailto:info@klassieke-locs.nl
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