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Beste collega
Beste TRAMliefhebber
In 2010 vierde de Kusttram ZIJN 125ste verjaardag. Dat
jaar vonden allerlei activiteiten plaats, zoals de
Kusttramloop, de tentoonstelling Tram in Zicht, …

Meer informatie op www.delijn.be/dekusttram. Ook de link naar
het online archief van 125 jaar Kusttram kunt u hier terugvinden.

De Lijn deed ook een oproep onder medewerkers van De
Lijn, gepensioneerden en tramliefhebbens om allerlei
woorden en termen die te maken hebben met de Kusttram
op te sturen. Het ‘ABC van de Kusttram’ dat hieruit werd
gedestilleerd, pronkt tegenwoordig op de bakens aan
enkele Kusttramhaltes. Het is de bedoeling dat deze
bakens blijven staan en een blijvende herinnering zijn
aan de rijke geschiedenis van de Kusttram.
In dit boekje vindt u dit verzamelde Kusttramjargon,
vergezeld van enkele pareltjes van foto’s uit de oude
doos.
Veel leesplezier!

Luc De Man
directeur
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• Bovenleiding koperen elektrische kabels die +/- 6 m
boven de sporen hangen en de tram van stroom voorzien

• Bikini kledingstuk om te zonnen dat het hoogst nodige
bedekt

COLLECTIE CON

STANT

• Bils dwarsliggers waarop de rails van het (tram)spoor
gevestigd zijn

• Archet Sleepbeugel, stroomafnemer bovenop de tram

• Buzzy Pazz abonnement voor min 25-jarigen
• Bestemmingsaanduiders zijn films (of “leds”) die

meestal in kast bovenaan de kop van de tram geplaatst zijn en
waarop men de bestemming kan aflezen

• Afstandsontwaarder Toestel voor het ontwaarden

• Bombardier bedrijf dat tramvoertuigen en treinen bouwt

• Averijblad Formulier in te vullen bij schade

• Boude keerlus om de tram van rijrichting te doen

• All In Ticket Het All In ticket is een voordelig

• Brugeoise & Nivelles de tram- en

van vervoerbewijzen dat niet bij de chauffeur staat

combinatiebiljet waarbij de reis heen en terug en de toegang tot
de attractie inbegrepen is

veranderen

spoorrijtuigenbouwer uit Brugge die overgenomen werd door het
Canadese Bombardier

• AVM Automaat om vervoerbewijzen aan te kopen
• Aubette Wachthuisje met verkooploket
• Arrêt facultatif Halte op aanvraag
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• Camping verblijfplaats voor reizigers

met tenten, campingcars, caravans en mobilhomes

• Conducteur trambestuurder
• Chef Tuut persoon die vroeger het fluitsignaal gaf om de
tram te laten vertrekken

• Cowboywagon tramwagon met schuifdeuren
• Chapeau-de-curé keerdriehoek om de tram van
rijrichting te doen veranderen

• Chassis onderstel waarop het voertuig gebouwd is
• Charleroi tweerichtingstram (bestemd voor Charleroi, die
aan de Kust heeft gereden in 1980-82) type tram met dubbele
stuurpost

• Controleur betrapt de zwartrijders en in de fout gaande
buschauffeurs en trambestuurders

• Dienstbericht bericht om trambestuurders in te lichten
over wijzigingen of andere nieuwigheden

• Doorgeefstok stok die doorgegeven werd bij het rijden op
enkelspoor, bijvoorbeeld bij werken. De tram mocht niet verder
rijden vooraleer de stok aan de tram in de tegenrichting was
doorgegeven

• Depannagetram tram om een defecte tram weg te
slepen

• Distributieteam personen die TIJDENS JULI EN AUGUSTUS DE
BEVOORRADING VERZORGEN VAN DE LIJNWINKELS KUST, TOERISTISCHE
DIENSTEN, PARTNERS, HOTELS, CAMPINGS …

• Disjoncteur hoofdschakelaar
• Depot stelplaats waar de trams worden gestationeerd
wanneer ze niet rijden

• Discotram tram waarop muziek werd gespeeld. Meestal
laatste tram vanuit De Panne naar Oostende
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• Enkel spoor bij belemmering van één van de sporen
wordt op 1 spoor gereden in beide richtingen

• Engelse wissel type van vaste wissel waardoor de tram
een ander spoor kan kruisen

• Erwtentram Kusttram volledig bekleefd met publiciteit
voor erwtjes

• Facultatieve halte halte waar de tram enkel stopt
op aanvraag

• Fin de saison einde van het seizoen van de Kusttram
• Filmrol rol met de namen van de bestemmingen
• Fluppe horizontaal rood staafje boven de deuren waarmee
men de luchtdruk kan aflaten door het naar beneden te
trekken

• Fourgon-moteur motorpakwagen gebruikt bij
rangeren en baanwerken

• Fourgonnetje pakwagentje voor post en colli’s
• Fregon kleine aanhangwagen voor goederen
• Eindedienstkaart op het einde van de dienst bij het

afsluiten van prodata. de automaat die vervoerbewijzen maakt,
print deze kaart met informatie over o.m. de verkoop

COLLECTIE PIERR

E DE MEYER

• Empain Baron Edouard (1852 - 1929) was een Belgisch

ingenieur, ondernemer, financierder en amateur Egyptologist.
Zijn onderneming bouwde een tramlijn aan de kust, Charleroi,
Luik maar ook in heel Europa, Rusland, China, Egypte en Congo.
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• Hoofdontwaarder toestel voor het ontwaarden van
vervoerbewijzen dat bij de chauffeur staat

• Haltebel bel om een halte aan te vragen
• Hoogseizoen drukste periode van het jaar
• Groepsbiljet

• Hoofdhalte voornaamste halte
vervoerbewijs voor verschillende personen

• Garde persoon die vervoerbewijzen verkocht op de tram

• Hazegras wijk in Oostende gelegen bij het station, was
vroeger een oord van plezier

• Graffiti ongewenste beschildering van de tram

• Herbewapenen de tram van nul heropstarten om zo

• GFK glasvezelkabel

• Hermelijn Gentse en Antwerpse lagevloerstrams die in

• Gastram tram die zich voort bewoog door middel van gazogène
(geperste lucht)

bepaalde defecten proberen ongedaan te maken

de zomer worden ingezet op de Kustlijn tussen Oostende en
Westende (soms ook De Haan)

• Goudklomp bijwagen type S

E DE MEYER

COLLECTIE PIERR

E DE MEYER
COLLECTIE PIERR
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• John North (1842-1896) Brits handelaar; net als

Leopold II actief in de kolonies, is de centrale figuur in de aanleg
van de elektrische tramlijn tussen Oostende en Middelkerke in
1897, het huidige Kusttramtraject

• Jobstudent student die tijdens de schoolvakantie werkt
• Jodenkwartier bij start van de dienst in Oostende werd
daarmee de richting van Knokke aangegeven

• Jodium chemisch element met atoomnummer 53, goed voor de
gezondheid en verhoogd aanwezig in zeelucht

• Jachthaven Vanuit de Kusttram heeft u een uniek zicht op
de jachthavens van Nieuwpoort, Oostende en Blankenberge

• Intelligent reizen met De Lijn is een slimme keuze
• Infobord bord met informatie dat los staat van alle

• Joule eenheid van arbeid, energie, hoeveelheid warmte,

genoemd naar de Engelse natuurkundige James Joule (1818-1889)

andere accommodatie, op één of twee palen

• Imago beeld dat het publiek krijgt van de Kusttram
• Ice-tea tram Kusttram volledig bekleefd met publiciteit
voor Ice Tea

• Isolateur porseleinen isolatiepot tussen stroomdraad en
palen
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• Luchtlijn bovengrondse installatie van koperen kabels

JJ SOENEN

• Kleine stuurpost hulpstuurpost achteraan de tram om
achteruit te rijden

• Keerlus spoorlus om de tram van rijrichting te doen
veranderen

• Kepie hoofddeksel dat vroeger bij het uniform hoorde
• Klantenreacties reacties, klachten, suggesties en
felicitaties van reizigers

• Kepienummer nummer dat men kreeg bij indiensttreding,
nu heet dat personeelsnummer

(rijdraad en draagdraad) die ongeveer 6 m boven de sporen
geplaatst is, en die opgehangen is aan palen, of aan de
nabijstaande huisgevels. Die installatie dient de stroom van de
onderstations naar de trams te brengen via de stroomafnemer
(pantograaf, of scheerbeugel, of trolleystang). Begrip wordt
ook gebruikt voor de personen die verantwoordelijk zijn voor
onderhoud van en werken aan de bovenleidingen van de tram

• LUS spoorlus om de tram van rijrichting te doen veranderen
• Lagevloertram tram met verlaagd middenstuk om het
in- en uitstappen gemakkelijker en vlotter te maken

• LAMPIST persoon die vroeger verantwoordelijk was voor

het onderhoud van en het bijvullen van de petroleum in de
lantaarns waarmee men trammanoeuvres seinde, en die ook op
het achterste rijtuig van elk stel moesten geplaatst worden

• Langste tramspoor de Kusttram rijdt op het langste
enkelvoudige tramspoor ter wereld

• Liaison verbindingsspoor tussen lijnen

• Koerstram speciale tram die ingelegd werd tussen Oostende
Station en Renbaan

• Kusttramactie jaarlijkse commerciële actie in de zomer

waarbij De Lijn nauw samenwerkt met diverse partners aan de kust
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• Manette keerkruk om de tram van richting te doen veranderen
• Manivelle kruk waarmee de bestuurder de tram van 0 km/u tot de
gewenste snelheid brengt

• Môle Zeebrugge de Muur van Zeebrugge
• NMVB Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen, later
opgesplitst in De Lijn EN DE TEC

• Neptunusplan het ambitieuze toekomstplan van De Lijn
West-Vlaanderen

• Noordzee bestaansreden van de Kusttram
• Noordspoor het tramspoor het dichtst bij de zee
• Noodrem elementair onderdeel voor passagiers in nood

CKX

MICHIEL HENDRY

• Motrice motorwagen van een tramstel

CKX
MICHIEL HENDRY

• Meli het vroegere Plopsaland en merk van honing
• Manilla het eerste type tram met tussenkast dat
bestemd was voor Manilla en aan de Vlaamse kust
werd uitgetest
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• Ontwaarder toestel om de vervoerbewijzen te valideren
Collectie De Me
yer

• Ontsporing tram vergeet de sporen te volgen
• Onderstation elektriciteitskabine die de bovenleidingen
van de tram van voeding voorziet

• Omnipas abonnement voor 25-plussers
• Ontvanger persoon die vervoerbewijzen verkocht aan de
tramreizigers, in de tram

• OB elektrische motorwagens van het type OB (1906-1958). De OB
periode start officieel in 1909 bij de elektrificatie van Oostende
– Blankenberge. De eerste OB motorrijtuigen (prototypes)
worden geleverd in 1906 en worden in 1907 voorlopig ingezet
op het traject Oostende - Westende. De laatste OB (lijn 8 van
Oostende) wordt afgeschaft in 1958

• Panto(graaf) stroomafnemer bovenop elektrische tram
• Panne-schieter personeel van tramstelplaats De Panne
• Pereplong zekering die de vorm van een peer heeft
• Piocher baanwerker met pikhouweel die rails en dwarsliggers
onderhIELD

• Pit en Stake ploeg die haltepalen en -platen plaatst
• Planchette eEn bakje waarin ontvanger zijn biljetten
plaatste in volgorde van prijs

• PCC Presidents’ Conference Committee Car. De PCC is de eerste

moderne tram in Europa en reed proef aan de kust in 1947/49
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• Real-time infoborden met vermelding van de eerstkomende trams
• Remise plaats om trams te onderhouden
• Rail houdt de tram op het juiste spoor
• Rangeren op de juiste plaats zetten van motorrijtuigen en
aanhangwagens om een tramstel samen te stellen

COLLECTIE WEYTS

• Recerveur ontvanger, verkocht vroeger kaartjes op de tram
COLLECTIE DE MEYER
COLLECTIE THUIN

• quota streefcijfer, bepaald aandeel aan plaatsen, zetels of
middelen

• Q-beachhouse sinds enkele jaren bouwt radiozender

Q-music tijdens de zomer een houten huis op het strand. Daar
kunnen toeristen een zomerse cocktail slurpen of een hapje eten
met op de achtergrond de tonen van Q-music. Het personeel van
de Lijn durft daar ook al eens halt houden
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• Schuiffelette
schuffelette

fluitje om het vertreksein te geven, ook

• Sigaar hoofdzekering van de tram, ook fusee, langwerpige
zekering voor luchtdruk

• Sli jpwagen gebruikt om de tramrails effen te slijpen,
bijvoorbeeld na laswerken

• trambedding vrije, van de rest van de weg afgescheiden
ruimte waar de tram ongehinderd kan rijden

• Soldatentram de late tram die aansluitend op de

laatste trein soldaten vervoerde tot Nieuwpoort (Lombardsijde)

• Sous-station onderstation, stroomomvormer van 11.000 V
wisselstroom naar 650 V gelijkstroom

• Speelpleintram tram die dagelijks in de zomer reed
tussen Oostende Marie-Joséplein en het speelplein aan de
vuurtoren

• SO is een elektrische motorwagen type S, speciaal gebouwd voor
de Kust, en die daardoor een bijkomende “O” achter de “S” kreeg
(1956-1982). In het begin wordt enkel het traject OostendeKnokke uitgebaat met SO’s en vanaf 1956 de hele kustlijn

• Tendeur koppelingshaak met spanningsysteem tussen twee
trams

• Tettenbrug De Smet-De Naeyerbrug in Oostende
• Trambestuurder man OF vrouw die de

verantwoordelijkheid heeft de tram te sturen volgens een
dienstregeling

• Trammelant jaarlijks tramfeest in Belle Epoque-stijl
rond het tramhuisje van De Haan aan Zee

• Tractiepedaal door het indrukken van deze pedaal

neemt men elektriciteit af van de rijdraad stroomdraad en zet
men de tram in beweging

• Terminus eindstation van de Kusttram in De Panne Adinkerke en Knokke
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• Uniform specifieke kleding voor de groep trambestuurders,
chauffeurs, controleurs, techniekers en jobstudenten

collectie De Me
yer

• Uitwijkspoor een parallel spoor waar de tram van het
hoofdspoor kan afrijden

• Uitstap De Kusttram is uw ideale bondgenoot om op stap te
gaan, de Kusttramactie geeft u suggesties en extra voordelen

• Uitzicht een rit met de Kusttram biedt u de mooiste en
de meest verschillende zichten op duinen, strand, zee en
badplaatsen

• Uitslapers Toen er nog geen eerste tram ’s ochtends

vertrok vanuit De Panne of Knokke moest er personeel van
Oostende uitslapen in de stelplaats De Panne of Knokke. Dit gaf
soms wel eens problemen van te lang slapen, niet of te laat
naar bed met als gevolg dat de eerste tram te laat vertrok

• Vliegeniers mobiele controle, zij controleren de
vervoerbewijzen van de reizigers

• De Vogeltjes bijnaam voor een historische halte aan de kerk
van Middelkerke

• Vervoergebied nauwkeurig omschreven gebied van

geselecteerde gemeenten die voor mobiliteit een samenhangend
geheel vormen

• Valiezenkoers dag waarop toeristen terugkeren naar huis
of aankomen op de bestemming

• Versterkingsrit extra rit wanneer het te druk wordt
• Versporen veranderen van spoor
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collectie De Meyer

• Wissel constructie waardoor de tram van het ene op het andere
spoor kan rijden

• Waakpedaal de bestuurder houdt de veiligheidspedaal licht
ingedrukt tot tegen de weerstand. Wanneer hij lost of te hard
drukt stopt de tram automatisch

• Wisselsleutel staaf om de wissel handmatig in de gewenste
richting te zetten

• Weertram speciale Kusttram waarop de weerman meereed en
de reizigers informatie gaf

• Wattman oude benaming voor de bestuurder van een tram
• Wisselwachter persoon verantwoordelijk voor het
onderhoud van wissels

COLLECTIE CORNILLY

Michiel Hendryckx

• X-tram Kusttram Extra, sneltram die enkel stopt aan een
beperkt aantal haltes. Deze tram rijdt tussen Nieuwpoort en
Oostende en tussen Blankenberge en Oostende

— 26 —

— 27 —

• Yzerstar-tram brengt reizigers met de Kusttram naar een
bootexcursie op de Yzer of het kanaal in Nieuwpoort
STEFAN JUSTENS
Stefan JUSTENS

• Zandophoping na storm kan er zand op de sporen
waaien, een gevaarlijke situatie

• ’t Zandje formulier waarin personeel van De Lijn op zijn
tekortkomingen gewezen werd

• Zwienegarde tweede ontvanger die in weer en wind de
wissels moest leggen en de pakjes afleveren

• Zuidspoor het spoor dat loopt van De Panne naar Knokke
• Z-kaart meer-ritten kaart
• Zonnebloem vakantiehuis van De Lijn waar men na een
jaar keihard werken kon uitrusten

• Zonnelijn naam van de eerste Kusttramactie in 1987
Daem
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