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De ETG‐Kersttram, editie 2019
Om het jaar in stijl af te sluiten bood het ETG‐bestuur, net zoals vorig jaar, de leden een rit aan
met de in een feeëriek Kerst‐kleedje gestoken PCC01.
Deze speciale rit ging door op vrijdag 13 december en startte om 18h30 aan de stelplaats in
Gentbrugge. Zoals vorig jaar voerde de tram ons langs het St‐Pietersstation, de Korenmarkt,
het Rabot, de Bijloke, de Kouter en het Zuid. Bij de tweede passage langs de Korenmarkt werd
even gestopt voor een portie poffertjes op de Kerstmarkt. Daarna ging het terug verder naar
het Gravensteen, vanwaar we samen naar een lokale ‘bruine kroeg’ trokken om bij een stevige
pint of een warme koffie nog wat na te kaarten over het voorbije jaar.

De rit voor onze leden was meteen ook de eerste passage van een PCC‐tram over de
vernieuwde sporen in de Burgstraat.
Aan het Gravensteen stond Kris Zontrop de lokale pers even te woord met duiding rond de
publieksritten die gingen volgen met de PCC01 als Kersttram.
Die ‘Kersttramritten’ gingen door op de vrijdagen 20 en 27 december. Beide avonden reed de
tram zes maal in lus vanaf het Sint‐Pietersstation via Rozemarijn ‐ Kouter ‐ Zuid ‐ Korenmarkt en
Verlorenkost terug naar het Sint‐Pietersstation, met een eerste vertrek aan het station om 18h
en een laatste vertrek om 21h45. Reizigers konden de hele avond mee met een gelegenheids‐
ticket voor 5€.
De mooi verlichte tram had beide avonden heel wat bekijks van de vele toeristen en bezoekers
van de Kerstmarkt en werd een eindeloos aantal keren vereeuwigd met camera of smartphone.
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… en nieuws van de ‘Gentse’ PCC’s in Antwerpen
Op 8 december verscheen het 400ste
nummer van het tijdschrift TRAM 2000. Dit
(franstalige) tijdschrift brengt sinds 1980
zowat maandelijks de actualiteiten rond
tram en bus in België, alsook het nieuws van
het Museum voor het Stedelijk Vervoer in
Brussel. Om de vaste medewerkers te
bedanken kregen die een speciale tramrit
‘met een drankje’ aangeboden. De Gentse
PCC 42, in Antwerpen verbouwd tot ‘Tram
de Lux’, is een van de weinige trams in
België die uitgerust is met een bar, en was
dus de geknipte kandidaat om deze speciale
rit uit te voeren.
De PCC 42 had enkele dagen na de ETG‐rit
in september wel schade opgelopen aan de
batterijen. Met de logistieke steun van
De Lijn‐Antwerpen en de inzet van enkele
vrijwilligers kon de PCC 42 toch tijdig terug
rijvaardig worden gemaakt.

PCC (type 1) 6242 en PCC (type 2) 6217 samen op het Astridplein in Antwerpen. Het was de
eerste keer dat deze twee Gentse tramtypes elkaar ontmoetten op het Antwerpse tramnet.
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