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Steunpunt Den Haag eindelijk verlaten 
 
Het hing al jaren in de lucht: de prachtige stalling in het onderstation bij station Den Haag Centraal 
gaat op de schop en de spooraansluiting erheen gaat mogelijk verdwijnen. Ruim tien jaar genoten 

wij de gastvrijheid van ProRail en 
konden hier op zaterdagen aan de 
restauratie van de 1201 werken. 
Begin 2014 kregen we het verzoek van 
ProRail om de locatie in juli te 
ontruimen. 
Omdat NedTrain de 1201 op de Open 
Dag van 4 oktober in Leidschendam 
graag wilde exposeren, kregen we 
uitstel van ProRail tot 3 oktober om het 
onnodig heen en weer slepen van de 
locomotief te vermijden. Door 
administratieve problemen was het 
echter niet mogelijk de locomotief naar 

Leidschendam over te brengen. Zijn plek werd ingenomen door de 1252 ‘Märklin’ die op het laatste 
moment door de vriendelijke medewerking van EETC naar Leidschendam kon komen. Zo verving de 
nieuwste 1200 de oudste! 



 
 

1201 op de Spoorparade 
 
Van 16 tot en met 24 oktober 
2014 is in Amersfoort de 
‘SpoorParade’ gehouden ter 
gelegenheid van de viering van 
het 175-jarige jubileum van de 
spoorwegen in Nederland. De 
organisatoren wilden de 1201 
graag exposeren. Na een 
technische inspectie ging de 
locomotief achter een V100 
van Rotterdam Railfeeding naar 
Amersfoort. De 1201 had een 
mooie plek gekregen in de 
overdekte loods. Het was een 
succes: de machine werd door 
velen gezien als het topstuk van de tentoonstelling. Vele honderden foto’ s, vaak aangevuld met 
complimenten, zagen we voorbijkomen op het internet.  
 



1201 naar Store in Blerick 
 
Ons verzoek om de 1201 na de ‘SpoorParade’ te mogen exposeren in het Spoorwegmuseum is 
helaas niet gehonoreerd. Dat deed ons besluiten de locomotief tot nader order te stallen in de 
Store-loods in Blerick. Daags na het evenement bracht EETC 1251 de 1201 van Amersfoort naar 
Blerick. We zijn nog steeds op zoek naar een waardig onderkomen voor de inmiddels ruim zestig jaar 
oude 1201. 
 

 
 

 
Roco brengt turkooizen 1201 op de markt! 

 
Modelspoorfabrikant Roco legt op dit moment de laatste 
hand aan de H0-uitvoeringen van zowel een geel/grijze, een 
blauwe als een turkooizen variant van de NS-serie 1200. De 
geel/grijze locomotieven komen met de nummers 1204 of 
1219 naar verwachting nog dit jaar op de markt. De 

turkooizen variant krijgt het nummer 1201! Trots kunnen we melden dat Roco heeft gekozen voor 
de dezelfde kleuren turkoois en staalblauw als op onze 1201. De 1:87-locomotief zal worden 
uitgebracht in een set met drie turkooizen bolkoprijtuigen Plan D. Net als u kijken wij ernaar uit! 

 
Bezoek ook: 
De facebookpagina van de Klok-shop en Werkgroep Loc 1501 
De facebookpagina van het NVBS-maandblad Op de Rails 

https://www.facebook.com/klokshop
https://www.facebook.com/opderails


Cabinedeuren 1201 gereviseerd 
 
Toen wij in 2013 de blauwe band op de 1201 schilderden, lagen de cabinedeuren bij onze collega’s in 
Blerick. Zij hebben de raampjes er weer in geplaatst. Hiermee hadden ze ervaring opgedaan bij de 
cabinedeuren van de 1218. Leuk om te vermelden is dat ‘Blerick’ daarna hetzelfde verzoek kreeg 
voor de 1202 van het Spoorwegmuseum. Daarna zijn de deuren van de 1201 naar een 
constructiebedrijf in Den Haag gebracht voor verdere behandeling en daarbij aan de binnenzijde 
voorzien van nieuw plaatwerk. Begin van dit jaar zijn ze in de locomotief geplaatst en konden de 
ontbrekende stukjes blauwe band alsnog worden aangebracht. 
 

 
 

 

    
 
                     

Onderdelen Kijfhoek  
 
In de Hbis-goederenwagen die 
op de Kijfhoek staat, lag nog 
een flinke voorraad onderdelen 
van de Werkgroep, zoals 
tractiemotoren en 
smeermiddelen. Deze zijn vorig 
jaar achtergebleven nadat een 
groot aantal onderdelen naar 
Blerick is gebracht. Op 23 juni 
zijn de laatste onderdelen met 
een vrachtwagen naar de 
stallingsruimte in Blerick 
gebracht.  



Toekomstplannen 
 
In de laatste jaarvergadering van de Werkgroep Loc 1501 is het algeheel herstel van locomotief 1501 
benoemd tot grootste prioriteit. Dit standpunt is nog steeds van kracht. Deze zomer is een eerste 
onderzoek aan de locomotief gedaan en de eerste invantarisatie gemaakt van wat er allemaal moet 
gebeuren.     
 

 
 
Vernieuwde website 
 

Onze internetsites 
www.klassieke-locs.nl/ en 
www.werkgroep1501.nl zijn in 
een nieuw jasje gestoken. De 
meeste informatie van de oude 
website vindt u erop terug, al 
moeten enkele onderdelen de 
komende periode nog worden 
verhuisd. We zijn ook naar een 
andere provider gegaan en 
daarvan merkt u hopelijk het 
resultaat: onze website was de 
laatste tijd regelmatig uit de 
lucht en bovendien bleek hij 
niet meer bij te werken. 
 

http://www.klassieke-locs.nl/
http://www.werkgroep1501.nl/


KLOK-shop 
 
De KLOK-shop is aanwezig op: 
 
Modelspoorbeurs Zutphen op 20 en 21 december 2014. 
Nederlandse Modelspoordagen in Rijswijk op 17 en 18 januari 2015. 
Rail 2015 in Houten op 20, 21 en 22 februari 2015. 

 
Over enkele weken is het tijd voor de 
Modelspoorbeurs in Zutphen. 
Op dit evenement, dat plaatsvindt op 
20 en 21 december 2014, is onze 
promotie- en verkoopkraam aanwezig. 
 
Dat weekend hebben wij een leuke 
actie. Bij aankoop van een handdoek 
voor € 8,50 met daarop een vooraf 
geborduurde trein, wordt gratis en ter 
plekke uw naam erbij geborduurd. 
(klaar terwijl u naar de treintjes kijkt) 
 
Deze actie is op basis van op = op. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Terugblik:  
 
VSM (TERUG NAAR TOEN)  
Op 6 en 7 september waren wij traditiegetrouw te gast bij de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij 
(VSM). Dit jaar hadden was onze borduurster op beide dagen meegereisd om demonstraties te 
geven hoe het borduren van ons textiel in zijn werk gaat. Dit werd door veel bezoekers zeer 
gewaardeerd en als actie werd de voornaam (indien gewenst) gratis op een bij ons aangekochte 
handdoek geborduurd. Tijdens ons verblijf bij de VSM werden opvallend veel vragen over de 1201 
gesteld. 

http://www.modelspoorbeurszutphen.nl/
http://www.modelspoordagen.nl/
http://www.rail.nl/


LEIDSCHENDAM 
Op 4 oktober waren wij te gast bij de 
NedTrain-vestiging Leidschendam om 
de Open Dag op te vrolijken.  
Helaas was – zoals eerder in dit 
bulletin vermeld – niet de 1201 
aanwezig, maar als pleister op de 
wonde hadden we bij de 
verkoopkraam wel een 1201-
dasspeld, dus de 1201 was er wel een 
klein beetje bij. Heel veel nieuwe 
bezoekers aan de kraam gehad, 
goede contacten gemaakt en 
uiteraard ook veel bekende gezichten 
mogen verwelkomen. 

(foto: Peter Wijshake) 
 
EUROSPOOR  
Van 24 tot en met 26 oktober waren wij met de Klok-shop zoals vanouds te gast op Eurospoor. Dit 
jaar stonden we voor de eerste maal niet tussen de handelaren van oud en nieuw modelspoor, maar 
in de hal tussen de modelspoorbanen. De catering was achter ons en vlakbij was er volop speel- en 
knutselgelegenheid voor de kinderen. We hebben dan ook veel bezoekers aan de kraam ontvangen, 
vaak ook mensen die ons anders oversloegen omdat de ‘verkoophal’ voor hen niet interessant is. Erg 
leuk om weer vele nieuwe mensen te ontmoeten. Zoals gewoonlijk hebben we ook weer trouwe 
leden aan de kraam gehad. Men was hierbij vooral zeer positief te spreken over de aanwezigheid 
van locomotief 1201 op de SpoorParade in Amersfoort en men was zeer benieuwd waar de 
locomotief heen zou gaan. Daarover las u al in deze Klok info. (foto: Peter Wijshake) 
 

 


