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Mededelingen

In de jaarvergadering was Adri Ruitenberg in de Kas Contro-
le commissie gekozen.
Dit was gebeurt voor hij in het bestuur gekozen werd.

Daardoor mag hij nu niet in de kas controle commissie
plaatsnemen. Dat is de reden dat wij nu een nieuwe kandidaat
voor dit werkje zoeken.
Als u dit leest is inmiddels de heer Dolf Kotte ingeschreven
als nieuw lid.
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Van de bestuurstafel
Door Martin Lankreijer

Als u dit leest zijn de vakanties al weer een
tijd achter de rug. Dit heeft geleid tot een
stroom aan artikelen. Met een schrijver heb-
ben we afgesproken (ge-e-mailed of gemaild
?) of we een paar artikelen kunnen versprei-
den over een paar afleveringen van de Tong.
En, o ja, dat was goed.
De rommelmarkt met zijn toch wat spannende
aanloop is weer goed afgelopen, zie elders in
dit blad.
Ook willen wij de adverteerders die een bij-
drage geleverd hebben voor de rommelmarkt
bedanken.

Ook ondergetekende is weer terug van
een zonnig zuid Frankrijk.  Aldaar een idee
van een draaischijf gezien die op elke baan
past, zie elders in dit blad.
Kanaal du Midi met zijn oude maar nog in be-
drijf zijnde sluizen is een echte bezienswaar-
digheid, een echte aanrader voor eens een
andere dan een spoorse vakantie.

Verder kijken we naar de nabije toe-
komst. Want eerst komt natuurlijk ons jubile-
um.
Vrij kort daarna alweer de Open dag, en er-
gens verwachten we nog een kaart avond.
Met andere woorden, er is steeds weer wat
te doen naast het bouwen aan de baan, wat
natuurlijk niet vergeten mag worden. zo, toch
nog een stichtelijk woordje.

Ook hebben wij op verzoek van Marag
samen met de dames en heer het tuintje op-
geknapt. De dames waren hier erg blij mee en
daarom onze dank aan de leden die meege-
werkt hebben. Zie elders een paar foto's

Als u dit leest heeft zich een nieuw lid
ingeschreven en heeft u kennis gemaakt, de
heer Dolf Kotte.
Wij wensen hem veel geluk geduld en wijsheid
(!) bij onze vereniging.

Martin Caboose.

Zomaar in Sittard.



Wisseltong oktober ‘12 pagina 4

De Rommelmarkt
Door Adri Ruitenberg

Op 2 september jongstleden hebben
we weer de jaarlijkse rommelmarkt
gehouden.
Tot een week ervoor was het onzeker
of het nog wel door zou kunnen gaan
omdat er tot dat moment te weinig
aanmeldingen waren. Maar, net als in
voorgaande jaren kwamen er in die
laatste week toch nog voldoende mel-
dingen van standhouders binnen. Kees,
Marco en Sjaak hadden natuurlijk al
veel energie in de organisatie gestoken.

Om 6 uur die ochtend waren er dan ook
een aantal mensen actief om de tafels
op te zetten, de hekken waren de
avond ervoor al geplaatst door eerder
genoemd drietal.
Het was een prachtige dag zodat het
aantrekkelijk was om de markt eens te
bezoeken, hetgeen dan ook gebeurde:
doorlopend was er belangstelling en er
werd flink gehandeld in een gemoede-
lijke sfeer.

Voor de inwendige mens werd goed ge-
zorgd door de dames Ineke, Marja,
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Mieke en René ( in alfabetische volgor-
de), we kregen heerlijke soep en
broodjes.
Na afloop is er wederom door een aan-
tal mensen flink doorgewerkt om de
kramen en de hekken weer op de
vrachtauto te krijgen.

Marag tuintje

Een korte impressie van de tuinders
ten bate van Marag.

Al met al een gezellige dag die na af-
loop door Frans als een succes werd
genoemd met de door Willie opgetelde
opbrengst van meer dan € 700,- netto.
Het bestuur dankt alle mensen die een
bijdrage hebben geleverd, maar het
meeste werk is gedaan door de organi-
satoren Kees, Marco en Sjaak (ook in
alfabetische volgorde)!
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Sporen naar het verleden
Door Mark Scholten

SPOREN NAAR HET VERLEDEN/40 JAAR STOOMTREIN GOED-BORSELE

Op Hemelvaartsdag is het traditioneel dat
museum-railbedrijven acte de présance  ge-
ven en het nieuwe rijseizoen presenteren en
openen.  Wij besloten om dit jaar, waarbij de
dag op 17 mei 2012 viel, naar de Stoomtrein
Goes-Borsele te treinen, ook omdat de SGB
40 jaar bestond. We hadden redelijk weer
maar wel met een forse wind.

NS-materieel, zoals twee 1100-en, een “Sik”,
een “Bakkie”, divers Blokkendoosmaterieel
maar vooral de Diesel-3 van het Spoorwegmu-
seum de ex NS 27 die na een spectaculaire

opknapbeurt stond te pronken voor de loco-
motievenloods

Toen wij de trein, die toch lang uit beeld is
geweest door de revisie door NS, nader gin-
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gen bekijken bleek dat de trein, in tegenstel-
ling tot tentoonstellen in het Spoorwegmuse-
um, open was voor het publiek. De stuurstand
was vrijelijk te betreden en ook het passa-
giersgedeelte was nader te beschouwen. Het
stel is bijzonder mooi opgeknapt. Het is niet
rijvaardig en eigenlijk staat al vast dat die
ook nooit meer rijvaardig zal kunnen worden.
Maar gelukkig als herinnering aan de eerste
stroomlijnserie van voor de oorlog is dit stel
bewaard gebleven.

Ik heb het heilige der heiligen even mogen
uitproberen: even zitten aan de stuurstand.
Vergeleken bij de typen elektrische trams
waar ik op mag rijden,  is de stuurstand van
de 27 wel erg benepen en benauwd.  De stoel
is klein en voor mij laag (maar de mensen wa-
ren , denk ik, voor de wereldoorlog ook klei-
ner…)  en bewegingsvrijheid  was ver te zoe-
ken.

Je moet dit natuurlijk wel zien in het kader
van de stoomlocomotieven die bij de introduc-
tie van deze treinstellen de dienst uitmaakten
en wel een héél ander comfortniveau hadden!

Daarna de trein zelf ingelopen. Ik kende dit
soort inrichtingen, zoals de 2e klasse, nog wel
uit mijn jeugd, toen ik nog kon reizen in elek-
trisch stroomlijnmaterieel van vóór de oorlog.
Maar nu kon ik ook even zitten in de 1ste klas-
se! Dat is pas comfort, vergeleken bij de 1ste

klassen van de NS-Sprinters van vandaag!

Na dit nostalgeren, gingen we met een Blok-
kendoostrein naar Hoedenskerke. Er was daar

een modelbaan van Fleischmann, een show van
geschonken HO-materieel NS en een veld-
spoor met rijdende modeltreinen die de jeugd
over een cirkel rondreden. Maar ook op het
station het museum dieseltreinstel de ex NS
114, een Plan U dus. Ook deze is van het
Spoorweg museum die dus flink uitpakte bij
de SGB! Mij spreekt dit treinstel (nog) niet
zo aan omdat de elektrische versie daarvan,
Plan V,  nog vrolijk rondrijdt, weliswaar in de
NS-kleur geel met een inmiddels gemoderni-
seerd interieur, maar de stijl is nog hetzelf-
de. Aan de andere kant is de rode dieselkleur
van toen wel  erg mooi. De 114 is van de twee-
de uitvoering, dat wil zeggen met zwaai-
/zwenkdeuren in plaats van schuifdeuren, in
de kleur grijs.

We hebben een genoeglijke dag gehad met
heel veel rijdend materieel, zowel stoom- als
dieselmaterieel om uiteindelijk met een elek-
trisch stel Plan V naar Roosendaal te rijden
om  van daaruit  een trek-/duwtrein bestaan-
de uit een NS 1700 met ICRM rijtuigen naar
het Osse terug te keren.
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Posttreinen in Nederland
Door Adri Ruitenberg

Korte historie:
Om het postvervoer in Nederland goed
te laten verlopen moesten de verou-
derde motorpostrijtuigen uit de 20er
jaren worden vervangen door nieuwere,
die meer en sneller de post konden
verwerken,.

Daarop zijn vanaf 1963 nieuwe motor-
posten ontwikkeld en gebouwd door
Werkspoor.
In eerste instantie ging het om 10
stuks, maar al snel werd de serie tot
tweemaal toe uitgebreid tot een aantal
van 35 stuks, welke werden afgeleverd
in 1965 en 1966, genummerd als de se-
rie MP 3001-3035.
De elektrische installatie werd gele-
verd door Smit Slikkerveer en Heemaf
in een samenwerkingsverband.
Het overladen van postzakken was
hiermee verleden tijd, want er werden
tegelijkertijd speciale rolcontainers
gemaakt die zo in en uit de nieuwe
MP´s konden worden gereden,

Dat gebeurde op apart daarvoor aange-
legde postperrons. Ook heeft de NS in
samenwerking met de PTT een sternet
ontwikkeld bestaande uit een aantal
expeditieknooppunten.
De kleurstelling is in de oude bruine
kleur met gele biezen en frontbalken
die ook werd gebruikt bij de oude mo-
torposten. Omdat de MP´s eigendom
waren van de PTT (geëxploiteerd door
NS) zijn de kleuren later aangepast
aan de wensen van de PTT om de zicht-
baarheid te vergroten.

Het model. In model zijn er drie moge-
lijkheden:  Märklin in een lengteschaal
van 1:100, dus een paar cm te kort,
Philotrain volledig op schaal en in diver-
se uitvoeringen, maar met een gepe-
perde prijs, THS ook op schaal, maar
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een slordig model, in kitvorm, moeilijk
te bouwen.
Ik heb een THS exemplaar weten te
bemachtigen op een beurs, hij is sa-
mengesteld uit witmetalen koppen en
Mastica zijwanden en was met de hand
geschilderd. Het hele geval in de rem-
olie gedeponeerd, na enkele dagen ver-
der schoongemaakt en waar nodig bij-
gewerkt.

Bij THS konden nieuwe frontruiten
worden besteld, die zagen er al beter
uit dan de oude, maar pasten toch niet
helemaal goed. De aandrijving bestond
uit twee Tenshodo aandrijvingen, die
moesten worden gedemonteerd om voor
digitaal bedrijf de motor apart te kun-
nen voorzien van een voedingsspanning.
Het model moet nog verder worden
gedigitaliseerd.

Het spuitwerk is gedaan in de afleve-
ringskleuren  en voorzien van de beno-
digde transfers, helemaal tevreden ben
ik echter niet, met name de koppen zijn
nogal grof en de ruiten passen niet
goed, maar het model is wel helemaal
op de juiste schaal, ik doe het er maar
mee, het alternatief is nl nogal prij-
zig….

Adri Ruitenberg
Bron info: elektrische treinen in Ne-
derland deel 3
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openingstijden zijn:

Maandag t/m vrijdag 9.00-21.00 uur
zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Praxis Oss
Frankenweg 61
5349 AP Oss
0412-690680
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Bouw antieke Märklin baan. deel 1
Door Martin en Hans Lankreijer.

Het volgende artikel is van mijn neef Hans
Lankreijer uit Hilversum.
Hij maakt een kopie van de treinbaan van een
folder uit de begin jaren 40 vorige eeuw.

Zie bediening tableau.

Met mijn Märklin project ben ik een paar
weken geleden begonnen alles nog in de kin-
derschoenen en al menig avondje en weekend
rustig alles uit proberen met alles wat ik heb
aan spulletjes uit die periode. Ik maak een
baan uit de periode begin jaren 40. Hierdoor
is alles van blik en moeten de brug op- en af-
ritten gemaakt worden uit hout. Er komt dus
geen gras op, geen koetjes en kalfjes of
mensjes en niets van plastic. Alles van blik.
Hierbij vast de eerste foto's van het geheel.

Ik hou jullie op de hoogte van de voortgang en
als je nog tips heb hoe ik de brug opgangen
het mooist kan maken laat me het dan horen.
Ik ga natuurlijk tegen elke regel van de
treinbanen in door een stijgings percentage
van bijna 11% ten opzichte van de norm die
omstreeks 3% is. Alleen wil ik alles binnen de
toegestane oppervlakte van de tafel houden
en er moet ook een trein met bovenleiding.

passeren onder de brug, dus dat is een pro-
bleempje.
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ADV - Bumper Centrale
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Reisverslag 2012

Door Maarten Staal

Tijdens mijn vakantie heb ik drie dagen in
Zwitserland doorgebracht. Ik verbleef in een
hotel in Thal, 6 km ten oosten van Rorschach
aan de Bodensee. In Rorschach woont een
Nederlandse jongen van mijn leeftijd waar-
mee ik een dag op pad ben gegaan. Toen de
zon de bewolking had weggebrand reden we in
zuidwestelijke richting naar Degersheim. Aan
de voet van het Wiisbachviaduct werd de auto
geparkeerd en wij klommen via een karren-
spoor de heuvel op. Hier is de Voralpen-
Express te zien die tussen Luzern en Ro-
manshorn geëxploiteerd wordt door de Süd
Ost Bahn met vier locs Re 456 en SBB met
twee locs Re 420.

Nadat we zes treinen in één uur en drie kwar-
tier geplaat hadden gingen we verder richting
Appenzell. Even buiten het stadje een plek
gevonden om een smalspoortrein van de oor-
spronkelijke Appenzeller Bahn vast te leggen.
De AB rijdt vanaf hier via Herisau naar Goss-
au SG.

Toen reden we verder in oostelijke richting
en maakten een korte stop bij halte Stoss AR.
Hier opereert de Altstätten-Gais-Bahn, sinds
2006 onder de hoed van de AB. Het smal-
spoor is voorzien van een tandheugel van het
type Strub.

Terwijl het spoor in een rechte lijn naar be-
neden duikt, slingert de autoweg via haar-
speldbochten naar het dal. Behoedzaam stuur
ik naar beneden, lettend op eventuele hinder-
nissen en genietend van het schitterende
uitzicht. Dan rijden we via Bregenz, Oosten-
rijk, naar het Duitse Bühl am Alpsee, 3 km ten
westen van Immenstadt. We zijn ruim op tijd
om EC 192 te fotograferen.
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Deze trein rijdt tussen München Hbf en Zü-
rich HB. Op het Duitse traject wordt ze ge-
trokken door twee locs BR 218. In Lindau zal
een Re 420 de trein overnemen voor het
Oostenrijks-Zwitsers traject.

Als we na drie kwartier naar de auto terug-
gaan hebben we maar één trein gezien. Helaas
is er geen druk treinverkeer in dit deel van de
Allgäu.

Een greep uit het archief van Arno

Onze laatste stop was Lindau Hbf. Spoor 1
t/m 3 liggen onder de draad voor het interna-
tionale verkeer en spoor 4 t/m 8 zijn niet
geëlektrificeerd. Als we over de voetgan-
gersbrug over de perrons lopen rolt de tegen-
trein uit Zürich juist binnen. Twee Duitse
diesels zullen EC 197 naar München slepen.

Na een rit van 230 km kwamen we met een
voldaan gevoel en mooie herinneringen op het
startpunt aan.
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Dia's van Arno gedigitaliseerd
Door Gert van Dam

Sinds enige tijd ben ik zoals jullie misschien
weten de dia’s uit de nalatenschap van
ArnÖBB Verbeek aan het scannen.
Als ik niet met pensioen was geweest dan had
ik dat absoluut niet gedaan want het is een
hele klus. Daar komt bij ik ben zo’n type die
als hij a heeft gezegd dan volgt ook echt het
hele alfabet. Voor dat ik ging scannen ben ik
eerst gaan inventariseren wat er allemaal is
aan dia’s en met een voorzichtige schatting
ben ik uitgekomen rond de 15.000 dia’s. In
verschillende uitvoeringen aanwezig, de mees-
te ingeraamd helaas niet allemaal even goed
(na het scannen was er regelmatig een zwarte
rand te zien).

Ook waren er diverse
cassettes waar stof in
terecht is gekomen, en
de leeftijd van de dia’s
heeft er ook mee te
maken. Arno heeft ze
gelukkig goed weten te
bewaren, ondanks dat is
de kwaliteit toch ach-
teruit gegaan.

Gelukkig zijn er programma’s waar je foto’s in
kunt bewerken je kunt dan ook een dia retou-
cheren. Wat heeft Arno aan spoorse dingen
gefotografeerd? Heel wat en met name Oos-
tenrijk daar ging zijn interesse erg naar uit.
In Duitsland was hij ook vaak te vinden. Vaak
ging hij niet alleen op stap, Jos van Pinxteren,
Willie de Kort en Ronald Heijen waren ook
vaak van de partij en als ik zo de heren be-
luister hebben ze veel plezier gehad. Graag
zou ik als ik dit hele project achter de rug
heb samen met o.a. deze heren meer info
willen hebben waar de opnames hebben plaats
gevonden en het object. Ook Frank Vermeulen
en Martin Lankreijer zijn een paar keer met
Arno mee geweest. Hopelijk zijn er meer
clubleden die mij van info kunnen voorzien. Via

Internetsites ben ik ook veel te weten geko-
men. Arno maakte foto’s van treinen in de
periode 1978-2002 tenminste deze data ’s
heb ik in de gehele verzameling terug kunnen
vinden. Ik besef ook terdege dat ik absoluut
niet volledig kan zijn omdat er te veel ont-
brekende gegevens zijn, dus alle hulp is wel
kom. Ik wil voorkomen dat deze unieke ver-
zameling foto’s verloren gaat.
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Locportret Reichsbahn
Door Andreas Knipping / Maarten Staal
BR 23 – Prototype “P 8-vervanger”
Pt 35.18, 23 001-002, geleverd 1941

Een serie die in grote getale in het lok-
bestand van de DRG was opgenomen was de
Pruisische P 8 (38.10). Aan het einde van 1939
bezat zij 2680 van deze locs. Vanaf 1935
waren er slecht vier buitendienst gesteld.
Alle eenheidslocs samen bereikten dit aantal
niet. De oudste exemplaren waren van 1906
en er moest langzamerhand aan vervanging
worden gedacht. Een moderne personentrein-
loc zou verschillende andere locs met drie
gekoppelde assen uit de series 17, 18, 35 en
38 moeten vervangen. De meeste van deze
locs stamden uit de Länderbahn-tijd of waren
van Oostenrijk, Tsjecho-Slowakije en Polen
overgenomen.
Omdat de bovenbouw in de geannexeerde
gebieden zwak was zou de als serie 20 be-
dachte 2’C sleeptender locvariant van de se-
rie 62 met 20 tons-asdruk te zwaar zijn. Men
wilde in de gewichtsklasse van de P 8 blijven.
Daar de P 8 dezelfde ketel heeft als de Prui-
sische G 10 (57.10) wilde men naast de “P 8-
vervanger” een gelijkende “G 10-vervanger”
ontwikkelen. Hierdoor kreeg de 23 dezelfde
ketel en dezelfde tender als de 50. Alleen
het 1’C1’ loopwerk met drijfwielen van de
klassieke P 8 doorsnee werden nieuw gecon-
strueerd. De voorste loop-as was in een
Krauss-Helmholtz-draaistel ondergebracht en
liet een snelheid van 110 km per uur toe.
De toentertijd gebruikelijke baanvak- en
treinsnelheden verzekerden een breed inzet-
gebied voor de 23. Zij kon in Eilzug- en lichte
sneltreindienst worden ingezet. Volgens de
planning uit 1939 waren er 800 personentrein
locs van de serie 23 en 1200 goederentrein-
locs van de serie 50 nodig. Het zou echter
anders gaan: door de oorlog bleef het bij
twee door Schichau gebouwde protypes, ter-
wijl er van de 50 en 52 meer dan 10.000 stuks

werden gebouwd. Pas in de jaren ’50 bestel-
den de DB en DR nieuwe 1’C1’-locs. De “23
nieuw” van de DB en 23.10 van de DR hebben
weinig met de “23 oud” te maken. Door de
toepassing van een verbrandingskamer was
het mogelijk om met een kleine ketel dezelf-
de stoom te produceren als met de iets te
grote 50-ketel.

De 23 001 en 002 verbleven bij de DDR-
Reichsbahn. Vanaf 1954 werden zij aan het
testcentrum Halle toegewezen. De 23 002
werd in 1959 terzijde gesteld, de 23 001
kreeg in 1961 een nieuwbouwketel om te tes-
ten voor de Reko-50.
In 1974 werd ook zij buitendienst gesteld.
Beide locs zijn gesloopt. Model 1:87 Roco
72250.

Type: 1’C1’ h2
Drijfwieldiameter: 1750 mm
Topsnelheid: 110 km/u
Cilinderdiameter: 550 mm
Zuigerslag: 660 mm
Keteldruk: 16 at
Verwarmd oppervlak: 178 m2
Lengte over buffers: 22940 mm
Watervoorraad: 26 m3
Kolenvoorraad: 8 t
Dienstgewicht: 88,4 + 60 t
Vermogen: 1100 kW
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ADV - Eye Wish
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Nieuwe aanwinst
Door Martin Lankreijer

Terug van vakantie kwamen mijn bestelde
bouw pakketten uit Amerika binnen.
Dit is een setje gebouwen die mijn nieuwe
baan waar een logging, (houtkap) kamp moet
komen. Het zijn een Bunkhouse of in het Ne-
derlands, een slaapzaal, een kantine, loc
loodsje, opslag loodsje en wat kleiner grut. zie

Natuurlijk meteen uitpakken om te controle-
ren of er alles wel is, op foto 2 zie je de in-
houd waarmee het logging kamp dus gemaakt
moet worden.

Het eerste werk is het
pigmenteren en oud
maken van al het hout,
opletten dat de diver-
se maten bij elkaar
worden gehouden.

Dit wordt gedaan met een oplossing van acryl-
verf, water en een druppeltje afwas middel.
Let wel op dat er met verschillende tinten
gewerkt word om de nodige variatie aan te
brengen.

Daarna komt het drogen.

Dan het op maat zagen van de honderden lat-
jes, die stuk voor stuk tot een volwaardig
model in elkaar gelijmd moeten worden. dit
gebeurt in bouwvolgorde daar de verschillen-
de afmetingen niet meer uit elkaar te houden
zijn.

Wordt vervolgd.
Martin.
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De tram in Bordeaux
Door Mark Scholten

Tijdens onze laatste vakantie in Frankrijk, in
de Atlantique rond de Gironde, brachten we
een bezoek aan Bordeaux. Een mooie stad
waarin een mooie stadswandeling is te maken.
Mooie, monumentale panden, parken, talloze
winkelstraatjes en machtige dan wel intieme
pleinen.

Maar je kan ook met de tram. Hebben wij niet
gedaan want het was wel erg mooi weer. Maar
de tram is wel heel bijzonder. Vandaar dit
artikel.

Rijdende langs de Gironde zagen wij links van
ons de stad liggen en we moesten diverse
tramlijnen oversteken. Direct opvallend was
dat er moderne trams van het type Citadis
rondreden in twee lengte-uitvoeringen, te
weten een 5-delige uitvoering van 32,8 meter
en een 7-delige van 43,9 meter. Deze moder-
ne trams reden niet onder de vaak zo lelijke
en dominerende bovenleiding zoals in andere
steden maar halen hun stroom uit een derde
rail.

Nu is derde stroomrails niet nieuw. We zien
die langs de metro’s in Rotterdam en Amster-
dam maar deze rails zijn in het stadsverkeer
in verband met gevaar van elektrocutie niet

mogelijk. Vandaar dan die bovenleiding. Maar
zeker in oude binnensteden, zoals in dit geval
Bordeaux, is het jammer het stadsbeeld te
ontsieren met nadrukkelijk aanwezige boven
leiding. En Bordeaux koos in de jaren ’90 voor
de tram als openbaar vervoermiddel. De stad
stikte in de auto’s en bussen en natuurlijk
speelde het milieuaspect een grote rol. En
omdat nu toch het trambedrijf geheel nieuw
moest worden opgezet (de laatste elektrische
tram reed in 1958), koos men voor het nog
nauwelijks in de praktijk gebruikte APS-
systeem voor stroomtoevoer. APS staat voor
“Alimentation par le Sol”. Dit systeem kent
een derde stroomrail tussen de rij-
rails.

Stroomtoevoer van 750 Volt, op de openbare
weg door middel van een derde, metalen rail
tussen de rijrails? Dat is gevaarlijk, zeker.
Maar het is een geavanceerd systeem waar je
als andere weggebruiker dan de tram geen
gevaar van kan ondervinden.
Met APS maakt de tram gebruik van een der-
de rail tussen de rails, die in secties van 10
meter is onderverdeeld. Alleen secties die
zich onder een tram bevinden staan onder
spanning, Andere weggebruikers of voorwer-
pen op de derde rails, activeren de derde
rails niet.
Het systeem kende bij de ingebruikname in
2003 veel kinderziektes, maar werkt nu be-
hoorlijk naar verwachting. Sneeuwval blijkt



Wisseltong oktober ‘12 pagina 23

wel een groot probleem, het kost bijzonder
veel moeite om dan de trambaan begaanbaar
te houden.
Het trambedrijf kent een metroachtige ex-
ploitatie. Trams met een frequentie van 5 á 6
minuten rijden af en aan

Bordeaux heeft gekozen voor trams van het
type Citadis. Een van de redenen voor deze
keus was dat de tram ondersteuning moet
hebben voor APS, en dat is een gepatenteer-
de techniek van Alstom, de leverancier van de
Citadis.Zeker omdat het ASPS nog maar nau-
welijks in de praktijk was toegepast.  De
trams van beide lengte-uitvoeringen (types

402 en 302)  zijn tussen 2002 en 2008 afge-
leverd. Er zijn respectievelijk 62 en 12 wa-
gens geleverd. Hun vervoerscapaciteit be-
draagt respectievelijk 345 en 265 passagiers.
De wagens  hebben wel beugels op het dak,
onder andere voor rangeerbewegingen in de
remise.
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