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Locomotieven

Staat binnenkort in plaats van een Ae 6/6 de 1201 naast de 1315 in Horb?

Twaalf Nederlandse assen in Horb?
Al een aantal keer hebben wij op deze plek de wens uitgesproken om de 1201 te kunnen exposeren.
Het optreden op de Spoorparade heeft laten zien hoe de machine bij het grote publiek in de smaak
valt. Het is zonde de 1201 in een voor publiek niet toegankelijke ruimte op te slaan. De locomotief is
in principe dienstvaardig, maar omdat er nog vier rijdende 1200’en zijn (de 1251, 1252 en 1254) en
de blauwe 1202 van het Spoorwegmuseum, voegt de 1201 behalve een andere kleur niet veel toe.
De Werkgroep Loc 1501 kan haar inspanningen dan beter in een andere locomotief stoppen.
Er is de afgelopen tijd een aantal mogelijkheden voor de 1201 de revue gepasseerd, helaas zonder
positief resultaat.
De Eisenbahn Erlebniswelt in Horb am Neckar had al enkele keren aangegeven graag een tweede
Nederlandse vertegenwoordiger naast de 1315 te willen hebben. De 1315 blijkt zeer populair onder
de bezoekers van het Duitse spoorwegmuseum door de vorm en kleur en wordt daar liefkozend de
‘Lego-Lok’ genoemd. Daarom is gevraagd of de Erlebniswelt de 1201 in de collectie wil opnemen. De
reactie was zeer positief, zodat is besloten de 1201 voor langere tijd naar Duitsland uit te lenen. De
Werkgroep Loc 1501 is ervan verzekerd dat de 1201 een prima plaats krijgt in een droge, warme
loods, bij een museum dat erg blij is met de locomotief. Het is afhankelijk van enkele factoren
wanneer de 1201 op reis kan, maar uiterlijk in september willen we de 1201 in Horb hebben.

De 1201 achter een V100
van Rotterdam Railfeeding
tijdens het transport van
Den Haag naar Amersfoort
voor deelname aan de
Spoorparade. Over niet al
te lange tijd gaat de
locomotief opnieuw op
pad, en dan wat verder.

Locomotief serie 1600
Al langer is het de wens van de Werkgroep Loc 1501 een 1600 aan de collectie toe te voegen. De
interesse voor zo’n locomotief neemt toe bij de Werkgroep Loc 1501, die voor een groot deel uit NS
Reizigers-machinisten bestaat. De Werkgroep Loc 1501 is nog steeds aan NS gelieerd en daaraan is
het verzoek gedaan een 1800, desnoods incompleet, te mogen overnemen. Helaas is dit (nog) niet
gehonoreerd. Om het zekere voor het onzekere te nemen, is daarom gekeken of het mogelijk was de
zich in particuliere handen zijnde 1607 over te nemen. Dat bleek het geval, maar onderzoek door
twee vertegenwoordigers van de Werkgroep Loc 1501 leerde dat de toestand van de machine te
slecht was om deze te behouden.
Inmiddels is de 1607 richting sloper verdwenen. Deze locomotief verwierf in februari 1989 faam als
trekkracht van de langste reizigerstrein ter wereld, die uit zestig ICR’s bestond.

Een 1600/1800 staat hoog op het verlanglijstje van de Werkgroep Loc 1501.

Locomotief 1122
De Werkgroep Loc 1501 heeft
elektrische locomotief 1122 lange tijd
verhuurd aan Euro-Express Treincharter
(EETC), die deze heeft gebruikt als
hoogspanningsleverancier voor rijtuigen.
EETC heeft de 1122 echter niet meer
nodig. Recent is de toestand van de
locomotief bekeken en dat viel niet
tegen. Omdat een rijdende 1100 met
botsneus uniek is in Nederland en zich
vrijwilligers hebben gemeld die zich over
de 1122 willen ontfermen, heeft het
bestuur van de Werkgroep Loc 1501
besloten de locomotief op de
prioriteitenlijst te zetten.

Overige locomotieven
1218: Staat op de Watergraafsmeer. De machine is tot vorig jaar gebruikt als
hoogspanningsleverancier door EETC, maar is daarvoor niet meer nodig. Het is de bedoeling de 1218
binnenkort naar Blerick te brengen.
1255: Staat op de Watergraafsmeer. Waarschijnlijk gaat ook deze binnenkort naar Blerick in
afwachting van verdere plannen.
1304: Staat in de loods in Blerick. Voorlopig zijn er geen concrete plannen om wat met de locomotief
te doen.
1315: Onze vertegenwoordiger in het buitenland.
1501: Staat in Blerick. Het is de bedoeling de locomotief weer dienstvaardig te herstellen, maar dat
wordt een grote klus en die zal zeker niet binnen afzienbare tijd geklaard zijn.

Bestuur
Op de ledenvergadering van 27 januari 2015 is Harry Schneider na 27
jaar afgetreden als voorzitter. Zijn dagelijkse bezigheden waren niet
meer te combineren met de activiteiten van de Werkgroep Loc 1501.
Zijn plaats is overgenomen door Bert Wiegel (foto), 28 jaar en
machinist bij NS Reizigers.
Cor van de Ruit is opnieuw benoemd als penningmeester voor de
komende twee jaar.

KLOK-shop

MODELSPOORBEURS ZUTPHEN
Op 20 en 21 december 2014 waren we voor de eerste keer te gast bij de modelspoorbeurs in
Zutphen. Wij hadden daar een mooie plaats direct naast de ingang, zodat de Werkgroep meteen
werd opgemerkt door de bezoekers.
We hebben dan ook veel nieuwe en trouwe/bekende bezoekers bij de kraam ontvangen. Erg leuk
om weer veel nieuwe mensen te ontmoeten. Men was vooral zeer positief over de aanwezigheid van
locomotief 1201 op de SpoorParade in Amersfoort.
Op deze beurs was onze borduurster beide dagen aanwezig om te demonstreren hoe het borduren
van ons textiel in zijn werk gaat. Dit werd door veel bezoekers gewaardeerd en als speciale actie
werd de naam van de koper, indien gewenst natuurlijk, gratis op bij ons aangekocht textiel
geborduurd.

NEDERLANDSE MODELSPOORDAGEN IN RIJSWIJK
Na een afwezigheid van enkele jaren waren wij weer eens te gast
op de Nederlandse Modelspoordagen in Rijswijk (ZH) op 17 en 18
januari 2015. Samen met enkele andere museumverenigingen
stonden we in een groot vierkant om te 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 2015
Van 20 t/m 22 februari 2015 waren wij traditiegetrouw te gast op de
Modelspoorbeurs/tentoonstelling Rail in Houten.
MODELSPOORBEURS ZUTPHEN
Op 21 & 22 maart 2015 waren wij voor de tweede keer te gast bij de modelspoorbeurs in Zutphen.
Wij hadden opnieuw een mooie plaats toegewezen gekregen, vrijwel vooraan in de hal, direct bij de
ingang.
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 eventueel de naam gratis op het aangekochte textiel te
borduren.
Martijn Schurink

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.

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

