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Er veranderd veel en soms niet altijd ten goede. Dit is niet echt 
negatief bedoeld maar meer een hint naar een nieuw tijdperk in het 
openbaar vervoer en wat er langzamer hand verdwijnt aan dingen 
uit ons verleden. De TET is er niet meer anders dan de wens de 

Tram terug te halen naar Enschede,en uiteraard doen wij ons best 
de bus 38 in ere te houden voor zolang dit ook kan. Milieu eisen 
worden in veel steden aangescherpt.  
 
Zo ook het afscheid van de TETers die met welverdiend pensioen 
gaan. Nieuwe mensen dienen zich aan als OV chauffeur omdat het 
gewoon een mooi vak is. 
 
Ook in deze uitgave weer een paar foto’s van nieuwe 
gepensioneerden.  
 

 

 

 

TET nieuwjaars receptie 2019 

 

 



 

1.Schoolbussen en vervoer  

 

 

Veel van de oude TET chauffeurs herinneren zich nog de vele 
schoolzwemritten die er door de TET werden gereden. Elke keer 
weer op evenementen of op ander momenten dat er passagiers in 
de 38 stappen hoor je weer de opmerking ”hier ging ik mee naar 
school en naar het zwembad”. En ondanks de vele boenbeurten 
die we er aan hebben besteed om het interieur weer spic en span 
te krijgen is dan oude geur weer terug in de herinnering. 
Schoolzwemmen was eigenlijk best leuk. Vaak een dienstrit vooraf 
of Hollands Signaal en dan de rest van de dag van de scholen naar 
het zwembad en wachten tot ze weer buiten kwamen en op naar 
de volgende school. 



 
 
Met de andere invulling van openbaar vervoer en ook omdat er 
door bezuinigingen in de meeste gemeenten en scholen werd in 
Nederland het schoolzwemmen  afgeschaft. Er komt namelijk geen 
subsidie meer vanuit de overheid waardoor scholen dit ook niet 
meer kunnen bekostigen. De overheid is van mening dat de 
verantwoordelijkheid van het leren zwemmen bij de ouders ligt. 
Het weinige vervoer welk er nu nog voor scholen wordt gereden is 
meestal aan commerciële vervoerders gegund in aanbestedingen. 
 
In Europa worden meestal schoolbussen ingezet van 

een touringcar- of reguliere lijndienstmaatschappij. Vaak wordt een 
klein aantal kinderen met een taxibusje vervoerd - vaak kinderen 
waarvoor de school ver weg of omdat ze speciaal onderwijs nodig 
hebben. Bij ons zijn die vervoermiddelen zijn niet als schoolbus 
herkenbaar. 
 
In de Verenigde Staten gaat dat anders. Daar is al sinds eind 
negentiende eeuw speciaal vervoer van scholieren, aanvankelijk 
zelfs nog met paard en wagen. Dat er al sinds lang zo'n omvangrijk 
scholierenvervoer is, komt uiteraard door de grote afstanden. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Touringcar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Openbaar_vervoer


 
"Blue Bird No. 1" , de eerste bus gebouwd door AL Luce , oprichter 

van Blue Bird Body Company . De oudst bekende schoolbus in de 

Verenigde Staten is gebaseerd op een Ford Model T- chassis uit 

1927 . 

 

 
Een schoolbus uit 1939 gezien in een museumtentoonstelling. De oranje 

kleur dateert van vóór de goedkeuring van de gele schoolbus . 

 

https://stringfixer.com/nl/Albert_Luce
https://stringfixer.com/nl/Blue_Bird_Corporation
https://stringfixer.com/nl/Ford_Model_T


 

Deze bus is gebouwd door de Crown Coach Corporation uit de 
Verenigde Staten. In 1904 opgericht als ‘The Crown Carriage 

Company’ in Los Angeles en helaas, vooral wegens de 
terugvallende vraag naar schoolbussen, gestopt in maart 1991. Het 
bedrijf is bekend geworden door de kenmerkende 
gele Supercoach schoolbussen. 

 



Deze hadden een benzine- of dieselmotor en met een maximale lengte 
van 40 foot (12,5 meter) konden er maximaal 91 scholieren mee 
vervoerd worden. Deze langste uitvoeringen hadden een dubbele 
achteras. De uitstekende bouwkwaliteit, de grote levensduur en de 

betrouwbaarheid van de bus zijn de oorzaken van de ondergang van het 
bedrijf geweest. Met een garantietermijn van 20 jaar was er geen geld te 
verdienen aan reparatie en onderhoud. 

De speciale kleur geel van de Noord-Amerikaanse schoolbussen staat, 
vooral in de VS en Canada, bekend als schoolbusgeel. De kleur werd 
vastgesteld in 1939, samen met een reeks afspraken over afmetingen en 
andere eigenschappen van schoolbussen.  

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Geel_(kleur)


 

De oorspronkelijk chromaatgele Amerikaanse School Bus is doorgaans 
uitgerust met speciale veiligheidsapparatuur en verkeerssignalen. De 
Amerikaanse verkeerswetgeving schrijft voor dat al het andere verkeer 
tot stilstand moet komen als een schoolbus met rode knipperlichten en 
door het uitklappen van een stopbord aangeeft te stoppen om 
schoolkinderen in of uit te laten stappen. Een andere 
veiligheidsmaatregel is de crossing arm - een staaf die naar voren wordt 
uitgestoken als de bus stilstaat. Hierdoor moeten overstekende kinderen 
op enige afstand van de bus blijven zodat de chauffeur ze kan zien. 

 

Gevangene transport voertuigen zijn high-security voertuigen gebruikt 
voor het vervoer gevangenen; de carrosserie van een schoolbus is 
voorzien van een speciaal ontworpen interieur en exterieur met veilige 
ramen en deuren. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lood(II)chromaat
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Staten


 

 

Gepensioneerde schoolbussen uit Canada en de Verenigde Staten 
worden soms geëxporteerd naar Afrika, Midden-Amerika, Zuid-Amerika 
of elders. Deze bussen worden gebruikt als openbaar vervoer tussen 
gemeenschappen en hebben de bijnaam " kippenbussen " vanwege 
zowel hun overvolle accommodatie als het (af en toe) vervoer van vee 
naast passagiers. Om passagiers (en tarieven) aan te trekken, worden 
gele bussen vaak opnieuw geverfd met flamboyante kleurenschema's 
voor het exterieur en gemodificeerd met chromen buitenbekleding. 

 

 

ClassicBus / ElboBus. 

Dit bedrijf in Heino bezit een aantal Amerikaanse schoolbussen voor de 
verhuur.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Chicken_bus


 

In zo’n bus zit al gauw een Cummins 6.75 litre 6 Cylinder in lijn Turbo 
Diesel met een 5 speed Allison automatische versnellingsbak. Een 
beetje redelijk er mee rijden levert een verbruik op van 1L op 3,7km. 
Het scheelt dat de dieselprijs nu even onder de twee euro staat, maar 
een retour-ritje naar de Veluwe kost je dan toch al snel een bedrag 
rond de 55 euro euro aan brandstof voor elke 100km.  

De engelse dubbeldekker is door de import van de vele schoolbussen 
wel een beetje van de eerste plek verdrongen als het gaat om een ritje 
met een speciale bus. 

Als je dan ook nog de vele creatieve mogelijkheden ziet die de bus in 
zich heeft dan is dit zeker een bijzonder voertuig. 

Juist het aanwezige chassis geeft veel mogelijkheden om de opbouw 
voor allerlei zaken te gaan gebruiken. Als camper ,frietbus en zelfs als 
vervoer van andere voertuigen zeer geschikt. 



 

 



 

 

In 2017 en 2018 hebben verschillende carrosseriefabrikanten prototypes 

van elektrische schoolbussen geïntroduceerd, met elektrische versies van 

de Blue Bird All American, Blue Bird Vision, Micro Bird G5 (op Ford E450-

chassis), IC CE-Series en de Thomas Saf-T -Liner C2 geeft een voorbeeld 

van productievoertuigen. In 2018 introduceerden Blue Bird, Thomas en IC 

prototypes van schoolbussen op ware grootte die bestemd waren voor 

productie; Blue Bird is van plan om elektrische versies van zijn volledige 

productlijn aan te bieden.  



 

 

1942 Gillig / Chevrolet.   

Wie zou er nu niet met zo’n bus naar school willen worden gebracht? 
Dan is spijbelen toch wel het laatste waar je aan denkt. 

 

 

 

 

 

 



2. De gepensioneerden Herbert Doeve,Bennie Kerkhof 

Jonkman,Bert Wageman en Bennie Oude vrielink. 

 

 

 



 

De laatste der Mohikanen. De TETers verlaten het bedrijf. Het laatste 
rondje is en blijft in trek bij veel gepensioneerden. Wij zijn blij met 
de aandacht die het bedrijf er nog aan wil geven met de inzet van de 
38.    
Eigenlijk ons het ook telkens weer een leuk feestje voor ons als TET 
club om op het busstation voor de kantine te staan en de bussen 
toeterend te zien passeren. 
 

3. Bruiloft ritten.  

Het is niet alleen een bron van inkomsten voor de stichting maar 
het blijf ook leuk om te doen de bruiloft ritten. Vrolijke mensen in de 
bus en telkens weer de complimenten over de bus maar ook de 
wijze waarop de rit verloop. 
 
Dat het niet altijd op rolletjes loop voor het bruidspaar ligt meestal 
aan de ceremoniemeester of aan de getuigen. In een rit vorig jaar 
werden we, nadat we het bruidspaar en de gasten hadden afgezet, 
gebeld op onze pauze locatie elders want de ceremoniemeester had 
de ringen in de bus laten liggen. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Op deze voor het bruidspaar heugelijke dag was een getuige 
schijnbaar vergeten dat hij getuige was op die dag en moesten het 
bruidspaar en Bert en Cor een uur wachten tot deze was 
gearriveerd. 

 

 



En als je van nostalgische voertuigen houd is ook dit een plaatje op 
een huwelijksfeest waar ook wij voor reden mooi om te zien. Erg 
leuk om dan weer te zien dat mensen deze oude Berlijnse bus 
voorbijlopen en plaatsnemen in de 38. Leuk die mevrouw die ook de 

ons als bekende opmerking uitte ”in deze bus heb ik als kind vaak 
gereisd”. En dan glimmen we weer van oor tot oor. 
   
4. Stadrit Enschede. 

 

Een bus vol is leuk maar ook voor de kleine gezelschappen is en 
blijft de stadsrondrit een leuk verhaal. Zeker in dit geval voor een 
oud chauffeur van de TET, de heer Bergman, die werkzaam was van 
1960 tot 1968 en die zichtbaar genoot van de rit maar ook zeker van 
de bus. 
 
Ook zin in een stadsrondrit? Informeer naar de mogelijkheden en de 
prijs voor jou buurtfeest of als verjaardag cadeau voor een familie 
lid. 
 
 

 

 

 

 

 



5.Verjaardag Cor.  

En dan wordt je 75 en staat er de bus voor de deur als verrassing 
om samen uit eten te gaan bij deze heugelijke dag. 

 

 
 

 
Samen uit eten bij Frans op de Bult. Gezellig en een heerlijke 
maaltijd altijd weer daar. 



 
 
En uiteraard nog vele jaren in goede gezondheid en onderdeel van 
de club 38. 
 
6. Monumenten dag Almelo. 

In alle steden was er de monumentendag waarin de meestal voor het 
publiek gesloten gebouwen en ruimten worden opengesteld. 
Wist je dat er onder het station een atoombunker zit? Weliswaar geen 
giga ruimte maar slechts voor een honderdtal mensen die per persoon 
enkele vierkante centimeters mochten innemen. 
 
Wij waren gevraagd om ook aanwezig te zijn en de TET hier te 
vertegenwoordigen die er ook vele jaren het openbaar vervoer in en rond 
Almelo heeft verzorgd.   
 

 



De aankomst is Almelo was hartelijk en leuk, oude en nieuwe collega’s 
kwamen direct naar ons toe om ons te verwelkomen.

  
Een mooie plek aan de voorzijde van het station voor onze  
museum bus. En op de taxistandplaats de 38 met de tet haltepaal 
waarvandaan de korte rit begon. 

 

 



Voor de ritten met de 38 was er veel belangstelling. Een korte rit die de 
belangstellenden naar het gemaal bracht van het kanaal Almelo 
Nordhorn. 

 
 
We hebben deze dag ook ontzettend veel bezoekers mogen 
verwelkomen in de museum bus. De geschiedenis van de TET van tram 
tot de bus wordt hier uitgebeeld en blijkt nog steeds actueel, het is dan 
ook altijd weer leuk om hier als gids op te treden.  
Veel vragen over de afkorting TET en vragen over de tram waarvan veel 
niet wisten dat die heeft bestaan. 
 
Het was een prachtige dag en het doet goed ook hier de TET weer te 
mogen vertegenwoordigen. 
 
7.Enkele oude foto’s uit de oude doos 
 
 



  

 
 
Foto’s uit de oude doos blijven mooie bussen. 
 
Het is fijn om te weten dat er telkens weer nieuwe lezers bijkomen voor 
de nieuwsbrief. Ken jij een oud TETer die niet weet van het bestaan van 
de nieuwsbrief attendeer hem of haar dan het e-mailadres 
tetbus38@kpnmail.nl  
 
Voor deze uitgave wensen we je weer veel leesplezier. 
 
Vriendelijke groet TET 38 team .  
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