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1201 65 jaar! 
 
Op 26 november 2016 was het 
precies 65 jaar geleden dat de 
1201 werd overgedragen aan 
NS. Dat moest natuurlijk een 
officieel tintje krijgen en 
daarom was de locomotief die 
dag, versierd met replica-
vlaggen van Werkspoor en 
Heemaf, in het 
Spoorwegmuseum te zien. 
 
De met vlaggen versierde 1201 
in het Spoorwegmuseum; 26 
november 2016.   
(foto: Aad de Meij) 
 

 
Eind oktober 1951 poseerden directieleden en medewerkers van Heemaf en Werkspoor samen met 
de nieuwe 1201 in Hengelo voor de camera van Lodewijk Bonebakker, directeur van Heemaf. Het 
leek de Werkgroep Loc 1501 in het kader van de 65e verjaardag van de 1201 leuk deze foto nog een 
keer te maken, maar nu met een aantal mensen dat zich heeft ingezet voor het behoud van de 
locomotief. Uiteraard zijn dit niet alle ‘redders’, het ging meer om het idee. 
 
 
(foto: 
Werkgroep 
Loc 1501) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Dat leverde een aardig ‘Toen en Nu’ op!  
(foto’s: collectie Aad de Meij en Harry Peters) 
 

 



Locomotor 231 naar de Werkgroep Loc 1501 

 
Om te kunnen rangeren in en bij de loods van Blerick heeft de Werkgroep Loc 1501 gezocht naar een  
rangeerlocomotief. Door de revisie van de 600 van het Spoorwegmuseum is er al een tijd geen  
locomotief beschikbaar bij onze loods beschikbaar. Gelukkig kon de Werkgroep locomotor 231 uit 
Nijmegen in bruikleen verwerven. Deze Sik is particulier eigendom en ondanks de lange stilstand 
rijvaardig. Op 3 februari 2017 heeft de 231 onderhoud in Nijmegen gehad en op 28 februari 2017 is 
hij per dieplader naar Blerick gebracht. Dit transport is gesponsord door roestrijden.nl, waarvoor we 
hen uiteraard zeer erkentelijk zijn. 
 

   
 
Onderhoud aan ‘onze’ 231 in Nijmegen op 3 februari 2017. (Foto’s: Michiel de Wijs) 
 

 
 
De 231 onderweg van Nijmegen naar Blerick, 28 februari 2017. (foto: Michiel de Wijs) 

 



1200’en naar Blerick 
 
De 1218 en 1255 (van de Stichting Klassieke Locomotieven) gaan dit jaar naar Blerick voor droge 
stalling. Voor de 1122 wordt gekeken naar een andere locatie waar de locomotief mogelijk een 
cascorevisie kan krijgen. De 1304 en 1315 zijn contractueel nog steeds verhuurd aan HSL Logistik.  
 
Nieuwe bestuursleden 

 
Michiel de Wijs heeft Martin Bode opgevolgd als secretaris van de Werkgroep Loc 1501.  
 
Even voorstellen: Michiel de Wijs, nieuwe secretaris voor de Werkgroep Loc 1501. Ik ben al enige tijd 
werkzaam in de spoorwereld. Eerst als machinist bij Veolia Cargo en Reizigers, daarna als machinist 

en materieelmanager 
bij Railwork/HSL 
Logistik. Vanaf begin 
2016 werk ik als 
vakinhoudelijk 
leidinggevende bij 
Raillogix/Rail Force 
One. In mijn vrije tijd 
besteed ik graag 
aandacht aan mijn 
vriendin, oldtimer en de 
treinenhobby.  
De treinenhobby houdt 
voor mij in het rijden 
met en sleutelen aan 
museumtreinen. 
Voorheen bij de ZSLM 
als leerling-stoker en 
railbusmachinist en bij 

de stichting DE3 als monteur en machinist, tegenwoordig bij de Werkgroep Loc 1501. Ook ben ik 
eigenaar van twee eigen wagons, blauwe verblijfs- en werkwagons type US ex-HIJSM en ex-Strukton. 
In 2015 kwam ik als materieelmanager van HSL Logistik op het idee de 1304 en 1315 van de 
Werkgroep Loc 1501 te gebruiken om het nijpende locomotieftekort in de goederenwereld op te 
kunnen lossen. Hierdoor ben ik in contact gekomen met de Werkgroep Loc 1501. De samenwerking 
verliep zeer prettig.  
Ik ben er trots op dat ik met de 1304 probleemloos een aantal goederentreinen heb kunnen rijden  
voordat ik wegging bij HSL Logistik. Vanwege mijn kennis van techniek en de goede samenwerking  
ben ik gevraagd door de Werkgroep Loc 1501 om mee te helpen op bestuurlijk vlak en aan de  
locomotieven. Deze vraag heb ik positief beantwoord waarna ik een plan heb gemaakt om de 1501 
op te knappen. Inmiddels zijn daarvoor de voorbereidingen begonnen. 



Vasco de Cocq heeft Cor van de Ruit opgevolgd als penningmeester. 
 
Voor diegene die mij nog niet kennen: ik ben 
Vasco de Cocq, bijna vijftig jaar en daarvan 
dertig jaar aan het werk als machinist bij 
NS(R). Zodoende net te laat om de 1500‘en 
nog in de normale dienst mee te maken, maar 
sinds 1988 lid van de Werkgroep Loc 1501 en 
in die jaren vooral actief geweest met klusjes 
rond het opknappen van de locomotief en het 
helpen met het organiseren en uitvoeren van 
de donateursritten. Uiteindelijk daarbij ook 
zelf met de 1501 gereden en ik geloof dat 
ik uiteindelijk de laatste was die ermee de 
baan op is geweest, maar ik hoop niet dat ik de 
laatste blijf... 
Nadat Cor de afgelopen dertig jaar als penningmeester de stabiele factor is geweest in het bestuur 
ga ik pogen in zijn voetsporen te treden, hoewel ik niet de ambitie heb dat ook dertig jaar vol te 
houden. Naast de werkzaamheden voor de Werkgroep hoop ik ook nog tijd over te houden voor de 
andere delen van mijn spoorhobby, onder andere bestaande uit het bereizen en fotograferen van 
spoorlijnen en de treinen die daarop rijden en daarnaast vind ik ook modeltreinen nog wel geinig. 
Behalve spoorse zaken vind ik het lekker om enigszins sportief bezig te zijn, zoals roeien en tijdens 
vakanties langlaufen of fiets/kamperen met mijn gezin. 

 
KLOK-shop 
 
MODELSPOORBEURS ZUTPHEN 
Op 17 en 18 december 2016 waren wij wederom te gast bij de modelspoorbeurs in Zutphen en 
hebben veel (nieuwe en trouwe/bekende) bezoekers aan de kraam ontvangen. Omdat de 
aanwezigheid van de borduurster vorige keer in Zutphen veel positieve reacties had opgeroepen, 
was zij opnieuw te gast om indien gewenst de naam gratis op het aangekochte textiel te borduren. 
Ook op 18 en 19 maart 2017 waren we in Zutphen aanwezig. 
 
NEDERLANDSE MODELSPOORDAGEN IN RIJSWIJK 
Op 21 en 22 januari 2017 waren wij aanwezig bij de Nederlandse Modelspoordagen in Rijswijk (ZH). 
Samen met enkele andere museumverenigingen konden we ons in een groot vierkant presenteren 
aan het publiek. We hebben dan ook veel nieuwe en bekende bezoekers bij de kraam ontvangen, die 
belangstellend waren naar het wel en wee van de Werkgroep Loc 1501. 
 
RAIL 2017 
Van 17 tot en met 19 februari 2017 waren wij traditiegetrouw te gast op de 
Modelspoorbeurs/tentoonstelling Rail in Houten. 
 
AGENDA: 
2 en 3 september 2017, Terug naar Toen 2017. (www.stoomtrein.org) 

 
Bezoek ons op facebook: www.facebook.com/Klokshop 
 

http://www.stoomtrein.org/

