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Rondrit en reünie 1200’en 
 
Op zaterdag 12 november 2011 wordt in het kader van tachtig jaar Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het 
Spoor- en tramwegwezen (NVBS) en zestig jaar serie 1200 door de Stichting NVBS-Excursies een rondrit door Midden-
Nederland met locomotieven van de serie 1200 (de blauwe 1202 van het Spoorwegmuseum en EETC-machines) met 
daarachter historische rijtuigen georganiseerd. De Stichting NVBS-Excursies organiseert de rit in nauwe samenwerking met 
het Spoorwegmuseum, NS Chartertrains, Werkgroep Loc 1501 / Stichting Klassieke Locomotieven (KLOK), Stichting 
Historisch Dieselmaterieel en EETC. 
De rit zal omstreeks 09.00 uur in Utrecht Centraal beginnen en daar rond half zeven eindigen. Halverwege zal er op het 
station Amersfoort een samenkomst zijn van alle acht nog bestaande locomotieven serie 1200, die achter elkaar opgesteld 
zullen worden. Hier zal ruim de tijd zijn om te fotograferen. Verder is er onderweg een vijftal foto stops gepland.  
 
Door de unieke samenwerking van alle partijen kan de excursieprijs laag worden gehouden; deze bedraagt voor leden van 
de NVBS, Werkgroep Loc 1501 en donateurs van KLOK € 25,00 (code 1200); niet leden betalen € 40,00 (code 1200NL). 
Deelname is mogelijk door vóór 15 oktober a.s. het verschuldigde bedrag over te maken op bankrekening 636691 van de 
Stichting NVBS-Excursies in Hoofddorp, met vermelding van de code en lidmaatschapsnummer NVBS danwel de aanduiding 
WGL of KLOK. Bij elektronische betaling ook het adres vermelden. Het maximum aantal deelnemers is 260 ; bij overtekening 
geldt de volgorde van aanmelding, waarbij de leden van de NVBS, WGL en KLOK voorrang hebben. De contactpersoon voor 
deze excursie in Han Duijve. Voor nadere info kijk op www.nvbs.com De KLOK-shop reist mee met de excursietrein. 
 

Deelnemende locomotieven reünie 12 november: 

Nummer: Thans bij Bijzonderheden: 

1201  WGL  Turkooizen uitvoering, met (replica-)nummerplaten, zonder blauwe band. *1) 

1202  NSM  Berlijns blauw met gele band 

1211  NSM  Geel/grijze uitvoering 

1214  EETC  Ex ACTS 1254, in kleurenschema van EETC en is bestickerd met logo van de NVBS  

1215                 EETC  Ex ACTS 1251 

1218  KLOK  Ex ACTS 1253 

1221  KLOK  Ex ACTS 1255  

1225  EETC  Ex ACTS 1252 

*1) Dit is de uitmonstering waarin de loc van oktober 1951 tot november 1951 heeft proefgereden, daarna werd de blauwe 
band alsnog aangebracht.  

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