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DRIEASSER 354 TERUG IN GENTBRUGGE NA 37 JAAR!

Het zal Achiel Ryckaert veel plezier doen, na het verlies van zijn dierbare echtgenote en een recente heelkundige
ingreep, een unanieme sympathie te kunnen ervaren voor zijn onschatbare technische kennis die hij gedurende vier
decennia tentoon spreidde als gepassioneerd hersteller van een dozijn oldtimers op sporen... Hopelijk ook nog in de
toekomst, weerklonk het in de vele mails vol aanmoedigingen en hoop, wat uiteindelijk leidde tot de wens drieasser
354, die hij in 1974 aankocht, renoveerde en vanaf 1987 toevoegde aan de rijke verzameling toeristische trams van
TTO, terug te halen.Van META werd inderdaad groen licht gegeven en kon de drieasser uiteindelijk terugkeren naar
de plaats waar hij in 1930 werd gebouwd. Toch zal onze vreugde pas echt optimaal zijn, als Achiel er na de
revalidatie zelf ook weer bij kan zijn...

Na een jaar van inactiviteit wegens een defect aan de weerstanden, werd op 4 oktober door het klusteam in De
Panne het rijtuig opnieuw in dienst gesteld voor een testrit tot aan de Esplanade aldaar.

Transporteur Dick deed op 12 oktober zijn reputatie weer alle eer aan door exact op het aangekondigde uur te
verschijnen en een poos later nog eens door de delicate klus van het afladen in minder dan 20 minuten te klaren!...
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Eerst via mankracht en eens over de schouwingsput via de elektrische truck werd de 354 op spoor 1 dieper de loods
ingereden die hij meer dan 37 jaar geleden had verlaten.

Toen ook de korte rijtest met de nieuwe tractie-weerstanden probleemloos verliep, zagen de aanwezige bestuursen andere leden van TTO en ETG dat dit succesvol was en sloot iedereen met een gerust hart de gebeurtenis af.

De belangstelling vanwege de media was optimaal. Zowel de reporter van De Gentenaar als het team van AVStelevisie reageerden bijzonder enthousiast en moesten uiteraard heel wat "tram-latijn" verwerken...

Deze gebeurtenis werd mede mogelijk gemaakt dankzij de inzet van de mensen van ETG, De Lijn, TTO en van META.

Tekst : Erik De Keukeleire
Foto’s: Marcel Van Damme – Erik De Keukeleire – Marc De Troy.
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