
























Voor de duidelijkheid: er kunnen dus meer dan 2 goede 

antwoorden zijn…



We willen de plaats weten, alleen het land is onvoldoende



Daarnaast rijden ze ook de stoptreinen Wuppertal-

Oberbarmen – Wuppertal Hbf – Solingen – Opladen – Köln 

Hbf – Bonn Hbf – Bonn-Mehlem





Het gaat dus om de Duitse en Zwitserse pendanten van de 

NS-jaarkaart, te weten de Bahncard100 en het General-

Abonnement (GA)

















En dit plaatje is geen NS-flirt, maar een Flirt voor de 

Hongaarse spoorwegen – al lijkt de kleurstelling van NS als 

twee druppels water op die van de MAV





Symbool-foto VSM 23 076 VSM te Rotterdam Centraal

7 september 2009



NICTD-treinstellen 34 en 314

Millennium Station Chicago

3 oktober 2016





We zoeken dus de volledige naam van de eerste eigenaar, 

afkortingen zijn niet toegestaan

Sperwer op de Putselaan 

28 maart 1965

Foto: Hans Oerlemans



WSW-motorwagen 3

Alter Markt, 21 augustus 2008

Het nummer 17 is niet het wagennummer (dat staat links 

boven) maar het dienstwagennummer



De foto toont een van de bekende bruggen op dit traject, de 

Trisannabrücke







Graag formulieren wisselen met iemand van uw vertrouwen 

;-)





Komt voort uit Locaalspoor- en tramwegwet uit 1900, die per 1-12-

2015 is vervallen. De eerste Avenio werd op 5 juli 2014 voorgesteld.







NB Vaak worden ook de dieseltreinstellen VT2E van de AKN als 

stamvader genoemd. Deze zijn echter in 1976 gebouwd (en de 

vervolgserie VTA in 1993) en zijn dus jonger dan de uit 1973 

daterende Zilvermeeuwen.

De antwoorden:

DT2

DT3

Metro Hamburg

rekenen we goed. NIET goed rekenen we alleen ‘Hamburg’, omdat dat 

ook op de VT2E zou kunnen slaan.





Moscou is een wijk van Gentbrugge, dat weer een stadsdeel 

is van Gent.





De werktitel was weliswaar BleiZo, een samentrekking van 

Bleiswijk en Zoetermeer, maar dat wordt dus niet de 

officiële naam.



Dat betekent:

3 goed = 2 punten

2 goed = 1 punt

0/1 goed = 0 punten



Polen alleen is dus niet goed genoeg







Dit zijn de prijzen voor 2e klasse, eerste klasse is nog 

duurder. In Zwitserland heb je voor je 5.700 euro’tjes er 

zelfs nog alle bussen, trams en metro’s bij en krijg je 50% 

korting op toeristische berg- en kabelbanen.



De naam was oorspronkelijk een scheldnaam voor het oude 

materieel dat vanaf 11 december 2005 werd ingezet (wat, 

gezien de contractduur van twee jaar een logische keuze 

was). Abellio heeft de naam overgenomen en slaagde erin 

de naam tot een cult-status te laten uitgroeien. Het afscheid 

van de Abellio Classic (men had de vervolgaanbesteding 

voor 12 jarig contract gewonnen, zodat nieuw materieel 

mogelijk werd) vond plaats op 7 augustus 2007, waarbij 

gedurende de dag het oude materieel werd vervangen door 

nieuwe Flirt-treinstellen.



Er was ook sprake van overgang naar Zürich om 

materieeltekort op te vangen, maar dat bleek teveel voeten 

in de aarde te hebben (en wellicht ook de trots van de 

Zürchers wat aan te tasten)



Oostnet (connexxion was nog net niet opgericht)

NS

Cariane Multimodal International (het huidige Keolis

rekenen we ook goed)

Keolis is thans enige eigenaar







De 29’er is een Belgische loc, de andere drie zijn Duitsers





NS: 2-wagenstellen TAG, 3- en 4-wagenstellen HRN

Syntus: 3- en 4-wagenstellen Enschede – Zwolle –

Kampen

Arriva: 2- en 3-wagenstellen Limburg

Eurobahn: 4- en 5-wagenstellen Venlo – Hamm en Hengelo 

– Bielefeld

Abellio: 5-wagenstellen Arnhem – Düsseldorf

NB 1: NS en Abellio zijn verschillende entiteiten, 

namelijk Abellio Deutschland

NB 2: Eurobahn (Keolis) is niet gelijk aan Syntus Keolis



Het eerste tussenrijtuig type 7090 is aangepast voor dienst in trek-duw-

treinen met diesellocomotief. Voornemen is om ook het stuurstand-

rijtuig hiervoor geschikt te maken









Het antwoord ‘DB’ is onjuist, omdat dit ook op de hedendaagse 

Deutsche Bahn kan slaan









Op de achtergrond het cruiseschip ‘Westerdam’ van de Holland-

Amerika-Lijn














