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Er komt beweging in ……! 
De laatste keer dat wij u echt iets nieuws te melden hadden was vorig jaar, toen ACTS-loc 1255 (ex NS 1221) was 
overgedragen aan de Stichting Klassieke Locomotieven. In de periode daarna is er met een zekere regelmaat door een 
(helaas nog steeds veel te) kleine ploeg trouwe medewerkers gewerkt aan de 1201 in Den Haag en aan de 1315 in 
Rotterdam. Deze werkzaamheden, hoe nuttig en belangrijk dan ook, leverden echter geen echt “nieuws” op en waren voor 
ons dan ook geen aanleiding om een nieuw infobulletin uit te doen gaan. Dit verklaart dat u – zeer tot onze spijt - bijna een 
jaar niets van ons heeft vernomen. Sinds kort zit er beweging in de zaak en is er nieuws te melden.   
 

Spectaculair weerzien 1200’en 
Op zaterdag 12 november wordt in het kader van tachtig jaar NVBS en zestig jaar 1200 door de NVBS een reünie van alle 
acht nog bestaande elektrische locomotieven van de serie 1200 georganiseerd. Dit zal een unieke gelegenheid zijn al deze 
locomotieven samen te zien. Voor dit spektakel hebben de NVBS, het Spoorwegmuseum, NSR Chartertrains, de Werkgroep 
Loc 1501/Stichting KLOK en EETC de handen ineengeslagen. Naast deze reünie zal er door de SNE een rondrit door 
Midden-Nederland georganiseerd worden met enkele 1200’en en rijtuigen van het Spoorwegmuseum, waarvoor de 
aankondiging in september op de website http://nvbs.com/ en in Op de Rails zal verschijnen. Leden/donateurs van de 
Werkgroep Loc 1501 en Stichting KLOK zullen in de gelegenheid worden gesteld deel te nemen aan de excursie. Zodra er 
meer details bekend zijn zullen wij dit vermelden op onze website.  
NB: in Op de Rails (NVBS) van augustus jl. staat de reünie aangekondigd voor 5 november. Deze datum is door 
werkzaamheden aan het spoor die dag inmiddels vervallen en dus verzet naar 12 november. 
 

   
 
Loc 1254 is 12 november ook van de partij ! Foto: Eric Sallevelt.  

http://nvbs.com/


Statusoverzicht van onze  locomotieven per 1-8-2011 
 

Loc 1122 dient op de Watergraafsmeer te Amsterdam als stationaire leverancier van hoogspanning voor de rijtuigen van 
EETC. De loc is bedrijfsvaardig maar niet als trekkracht toegelaten op het spoorwegnet. Het casco verkeert in slechte staat. 
Aan de turkooizen loc 1201 wordt nog altijd te Den Haag aan het interieur van één van de cabines gewerkt. Deze is 
inmiddels geheel gerenoveerd en in de oorspronkelijke kleur teruggebracht.  
Loc 1218 (Plukloc) staat als ex-ACTS 1253 in de mottenballen. 
Loc 1221 staat als ex-ACTS 1255 te Amsterdam. De loc heeft een defecte tractiemotor en staat voorlopig als reserve in 
dienst van EETC.  
Loc 1304 staat in de mottenballen.  
Loc 1315 bevindt zich op het emplacement van het stoomdepot van de Stoom Stichting Nederland en is technisch helemaal 
in orde. Er wordt nu hard aan gewerkt de loc toegelaten te krijgen.  
Loc 1501 staat thans gestald in de museumloods 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.  
 

Afgelopen voorjaar moesten wij de werkzaamheden aan de 1201 geruime tijd onderbreken, omdat een nieuwe transformator 
werd geplaatst in het onderstation bij de VL-post te Den Haag, die tevens onderdak biedt aan de loc. Al onze 
gereedschappen en onderdelen moesten daar weg en de 1201 moest enkele keren overdag buiten in de open lucht worden 
gestald (zie foto). Zodoende was onze glimmende turkooizen locomotief goed te zien vanuit de voorbijrijdende treinen op het 
traject Den Haag CS – Voorburg v.v. Dit was enkele van onze leden/donateurs niet ontgaan en zij vroegen ons dan ook wat 
er aan de hand was… De werkzaamheden rond de nieuwe trafo zijn inmiddels in de eindfase en de loc staat weer veilig 
binnen.  
 

Bezoek ook onze website www.klassieke-locs.nl of op www.werkgroep1501.nl .  
Reacties zijn welkom op info@klassieke-locs.nl 
 

  
 

Wegens werkzaamheden moest de 1201 enkele dagen buiten worden gestald. Den Haag, 9 juni 2011. Foto Aad de Meij 
 
De KLOK-shop is dit seizoen nog aanwezig op de volgende manifestaties:  
 
3 en 4 september:  VSM Terug naar Toen 2011 te Loenen/ Beekbergen 
28, 29 en 30 oktober:  Eurospoor 2011, Jaarbeurs Utrecht 

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

