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De turquoise 1201
In het vorige bulletin van juni berichtten wij dat de 1201 in Maart voorzien werd van de eerste laag turquoise lak. Ook werd gemeld
dat er nog geen statieportret was omdat de loc nog niet buiten was geweest. Inmiddels is de 1201 op 18 juli 2009 een keer buiten
geweest en dat werd een dag om nooit te vergeten, een slechtere dag hadden we namelijk niet uit kunnen kiezen, althans .....

De 1201 nog verborgen in de loods op 11 juli 2009

18 juli 2009
Op 18 juli hadden we het plan opgevat om de loc naar buiten te trekken en om in van het stof ontdane tuinstoelen onder het genot
van een bak koffie te genieten van de schoonheid van de 1201. Zoals altijd werd de dagen ervoor het weerbericht in de gaten
gehouden, maar die voorspelden niet veel goeds. Het werd zaterdag en de klok sloeg 10 uur, de tijd waarop wij meestal beginnen met
klussen op zaterdagochtend. De regen kwam met bakken uit de lucht vallen, maar toch werd direct na de koffie begonnen met het
treffen van de voorbereidingen. Zo werd het spoor vrijgemaakt, een compressor opgestart, gereedschappen opgeruimd en
weerstanden droog kortgesloten. Na een uurtje of twee leek het wat op te klaren, de loodsdeuren werd geopend maar toch bleef
het een klein beetje regenen. Wat nu, het leek wel 'nu of nooit' en we kozen voor 'nu'. De aanwezigen namen hun positie in en de
1201 kwam naar buiten, ondanks het feit dat het harder begon te regenen klonken er zachtjes uitgedrukt termen als 'jeeeeeh wat
gaaf' en 'wooooow'. Het is moeilijk te omschrijven, maar de kleur turquoise tart de ogen en het brein, het geeft telkens weer een
andere impressie. Snel werd de 1201 op de foto gezet....

De 1201 in de regen op 18 juli 2009
.... om daarna de loc weer naar binnen te duwen. We hoopten later op dag nog een kans te krijgen. Een deel van de ploeg moest die
dag ook nog naar de 1122 op de Watergraafsmeer. De 1122 vertoonde wat kuren en die moesten opgelost worden. Na de geslaagde
reparaties, want de 1122 doet sindsdien weer trouw haar werk, kwam de ploeg terug naar de 1201. De zon was inmiddels gaan
schijnen en de 1201 werd weer naar buiten getrokken. Nu konden we rustig de loc op de foto zetten. Al met al kon ook deze klusdag
als zonnig in de boeken worden bijgeschreven.

De 1201 met containerverkleuring op de bak maar wel lekker in het zonnetje op 18 juli 2009

November 2009
Inmiddels is het november geworden en kunnen we melden dat de 1201 precies na 58 jaar weer in het turquoise gehuld is.
Op 11 november is de schildersploeg begonnen met het voorbereidende werk. De gehele bak werd opnieuw geschuurd. Nadat die klus
erop zat zijn delen van de loc die nog niet behandeld waren maar toch ook de turquoise lak moesten krijgen bewerkt. Te denken valt
aan de opstaptreden bij de bufferbalk, de opstapjes bij de cabines en de neus, de handgrepen bij de neus en bij de cabines. Ook de
naden van de zandbakvulopeningen vroegen nog om de nodige aandacht en zijn dichtgemaakt.

De opgeschuurde bak van de 1201 op 11 november 2009
Op woensdag kwamen we erachter dat er nog een aantal bouten ontbrak bij de roosters en bij nadere controle bleken vele bouten
nog een extra slagje aangedraaid te kunnen worden. Daarnaast bleek bij een 40-tal bouten de ringen te ontbreken. Typisch zo'n klus

waarvan je weet dat die nog moet gebeuren, maar om wat voor reden dan ook 'nooit' wordt uitgevoerd. Na 144 bouten (-1) te hebben
gecontroleerd en/of te hebben voorzien van een ring ben je met twee man toch al gauw weer zo'n 3 uur verder.
In ieder geval konden de schilders de dag erna verder met het voorwerk, zoals het schilderen van de roosters en delen van het dak
(rand). Inmiddels was de vrijdag voorbij en keken wij uit naar de nieuwe week waarin het dan eindelijk zou gaan gebeuren. Op
maandag 16 november zijn de laatste kleine delen gelakt en is begonnen met het aflakken van de bak. De kleine delen namen
behoorlijk wat tijd in beslag en zodoende was ook een deel van de dinsdag nog nodig om de bak volledig af te lakken. In totaliteit
hebben onze schilders 90 uur nodig gehad om de loc haar turquoise uiterlijk terug te geven en het resultaat is er dan ook naar, het
ziet er fantastisch uit. Bij deze willen we de schildersploeg ontzettend bedanken voor hun inzet !!
De voorbereidingen voor het aanbrengen van de rode verf en de tekst “No 1201” op de bufferbalk zijn inmiddels gestart. De blauwe
sierband zal nog niet worden aangebracht. We willen de loc eerst tonen zonder deze 'streep' zoals dat in het najaar van 1951 ook
het geval was. Helaas kunnen wij nu nog geen statieportret tonen van de 1201, maar het volgende plaatje geeft toch al wel een
aardige indruk van het resultaat.

De 1201 glanzend en strak in de lak op 21 november 2009

Financiële ondersteuning
De cascorevisie van de 1201 en het rijvaardig opknappen van de 1315 kost geld. Ook aan de andere klussen 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.

