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E.T.G. Erfgoed Tram en bus Gent en Oost-Vlaanderen ACTUA-6 

 

Trolleybussen 08 en 11 nog eens samen op pad. 

Na een grondige"check-up" van de uit Luik overgebrachte trolleybus 11, stonden voor zaterdag 27 augustus twee 

privé-ritten gepland. 0nder meer om na te gaan waar bijzonder goed moet uitgekeken worden i.v.m. de luchtleiding, 

de omleiding via Gent-Zuid langs het huidig traject van lijn 3 en de stopplaatsen voor de "fotoshoots". 

Bovendien moesten twee "nieuwe" chauffeurs een korte opleiding krijgen: Christof "Tof King", een goeie vriend van 

de Luikse eigenaar André Corteil die de bus 's anderendaags zou besturen, anderzijds Marcus Fey uit Solingen, waar 

het voertuig  korteling wordt verwacht op de trolleyfestiviteiten. Waren insgelijks aanwezig: enkele gezinsleden van 

Corteil, Freddy Coussens en Daniël Verheylezoon, naast zijn MIVG-blog sinds kort ook geprezen om zijn tientallen 

filmpjes op You Tube. 

's Morgens legde de Gentse museumbus 08 het traject af in de regen maar de 11 kon 's namiddags experimenteren 

tijdens brede opklaringen. Beide ritten verliepen vlekkeloos. 

Op zondag 28 augustus bleek dat tussen 13 en 17 uur zijn vruchten af te werpen. Zelfs de weersomstandigheden 

bleken identiek, met aanzet te Gentbrugge in de gietende regen en afsluiting onder een brandende zon !... 

 Veel volk bij de inschrijvingen rond 13 uur zondag    Vertrek in de regen 

Aan het stuur andermaal Dominiek Lust. Niet minder opgemerkt: ex-collega Sonja Van de Velde, die gedurende 18 

jaar met de trolleys heeft gereden en thans op rust is gesteld. Velen zullen hen herinneren als de geleiders bij de 

afscheidsritten op 12 juni 2009... met de bussen 08 en 11... "L'histoire se répète !!" 

   

 

 

 

 

 

  

 Beide bussen naast elkaar op de Sint-Michielsheling   
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 Ongewoon beeld: trolleybussen aan Duivelsteen Trolley 11 op de Bargiebrug richting Mariakerke 

Aan belangstelling voor de beide ritten was geen gebrek, noch vanwege de talrijk opgekomen hobbyisten uit 

Vlaanderen en Wallonië, noch bij passanten langs het parcours en bewoners aan de terminus Mariakerke-Post... 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminus Mariakerke-Post 

Met dank  aan De Lijn, META, ETG, vzw  De Poldertram en André Corteil. 

N.B.: De beide trolleybussen maken op zaterdag 3 september tussen 10 en 16 uur deel uit van de opgestelde 

rijtuigen tijdens de jaarlijkse brocante van vzw De Poldertram in de voormalige stelplaats van Lochristi.   
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