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De spoorlijn Utrecht-Arnhem door Maarn en Maarsbergen 

1800  Bossen en heide. 

 

1850  Vanaf 1845 doorsnijdt de spoorlijn de Heuvelrug richting Arnhem 

 

1900  Een halte in Maarn en een station in Maarsbergen 
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1973  Het station in Maarn is verplaatst naar het centrum; de A12 loopt parallel 

 

2017  De huidige situatie 

 

Aanleg van de Rhijnspoorweg Amsterdam – Utrecht- Arnhem 

De Rhijnspoorweg is de eerste spoorlijn die is aangelegd door de Nederlandsche 

Rhijnspoorweg Maatschappij. De lijn is met enige wijzigingen nog steeds in gebruik; het 

traject Amsterdam – Utrecht – Arnhem is een belangrijke schakel in het Nederlandse 

intercitynet. 

De Rhijnspoorweg was aangelegd om een rechtstreekse spoorwegverbinding tussen 

Amsterdam en Duitsland mogelijk te maken. Al vanaf het gereedkomen van de spoorlijn in 

1855 werden internationale treinen ingezet. In de loop der jaren steeg het aantal 

doorgaande sneltreinen tussen Amsterdam en bijvoorbeeld Keulen. Ook voor het regionale 

forensenvervoer en uitstapjes langs de Veluwezoom en de Utrechtse Heuvelrug werd de 

spoorlijn steeds belangrijker. 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Spoorlijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandsche_Rhijnspoorweg-Maatschappij
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandsche_Rhijnspoorweg-Maatschappij
https://nl.wikipedia.org/wiki/Intercity
https://nl.wikipedia.org/wiki/Veluwezoom
https://nl.wikipedia.org/wiki/Utrechtse_Heuvelrug_(stuwwal)
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De Rhijnspoorweg werd, net als de in 1839 geopende lijn tussen Amsterdam en Haarlem, 

aangelegd in breedspoor. Door de hoge kosten die betaald moesten worden voor de 

aankoop van grond werd het eerste deel van de Rhijnspoorweg, tussen het Amsterdamse 

Weesperpoortstation en Utrecht, pas geopend op 18 december 1843. Op 17 juni 1844 kwam 

de spoorlijn tot aan Driebergen-Zeist en op 15 maart 1845 werd Arnhem bereikt. 

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de spoorlijn via Wageningen kwam te lopen, maar 

om defensieve redenen werd de lijn uiteindelijk via het destijds kleinere Ede aangelegd. 

Station Maarsbergen 

Doordat de heer mr. Jan Andries du Bois (1777-1848) enige invloed uit kon oefenen werd in 

1845 station Maarsbergen een feit. Maarn was toen nog "onbelangrijk" en kreeg geen 

station. Station Maarsbergen is een voormalige spoorweghalte aan de spoorlijn Utrecht - 

Arnhem, gelegen in de huidige gemeente Utrechtse Heuvelrug. 

 

 
1900  Station Maarsbergen 

  

http://wiki.ovinnederland.nl/wiki/Haarlem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Weesperpoortstation
http://wiki.ovinnederland.nl/wiki/Driebergen-Zeist
http://wiki.ovinnederland.nl/wiki/Ede-Wageningen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spoorweghalte
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spoorlijn_Amsterdam_-_Elten_(Rhijnspoorweg)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spoorlijn_Amsterdam_-_Elten_(Rhijnspoorweg)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Utrechtse_Heuvelrug_(gemeente)
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1930  Station Maarsbergen 

 
1967  Station Maarsbergen 

Het station Maarsbergen ligt aan de spoorlijn Utrecht - Arnhem bij km. 56.556. Het station 

Maarsbergen werd in 1845 geopend. 
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Maarsbergen was het eindpunt van verschillende diligencediensten, waardoor de plaats 

gelijktijdig met de openstelling van de spoorlijn werd voorzien van een eigen halte. Vanaf 

oktober 1852 stopten in de zomerdienstregeling vier treinen en in de winterdienstregeling 

drie treinen per dag in Maarsbergen. 

Met de heropening van station Bunnik en verplaatsing van het station Maarn in 1972 besloot 

de NS station Maarsbergen te sluiten. Op het drukke traject was een extra stop niet in te 

passen. Hierom werd het kleinste station, Maarsbergen, gesloten. 

Trivia 

Waar zijn we? Hij wipt op om z'n kop uit 't raampje te steken en praat naar binnen. 

"Maarsbergen!" Klap op z'n derrière. "Waarom berg j'm dan niet op?" 

uit "Pleziertrein" in Nescio, Boven het Dal, van Oorschot, Amsterdam, 1964. 

Station Maarn en de zandafgraving 

Station Maarn is een spoorwegstation in Maarn (gemeente Utrechtse Heuvelrug), langs de 

spoorlijn Utrecht - Arnhem bij km. 52.873. 

Het station werd geopend op 15 maart 1845, gelijktijdig met de oplevering van de sectie 

Driebergen - Veenendaal. Voor de aanleg werd een deel van de Utrechtse Heuvelrug 

afgegraven ter hoogte van het huidige zwerfsteneneiland. Station Maarn was in de 

beginjaren niet meer dan een stopplaats. Uitsluitend de eerste en laatste trein van de dag 

stopten in Maarn, en dan alleen op tijdig verzoek. Vanaf 18 mei 1892 werd Maarn een 

volwaardig station, compleet met emplacement. In 1865 werd nabij het station, ten behoeve 

van de andere spoorwerken, een zandafgraving gestart. Deze zandafgraving is tot 1990 in 

bedrijf geweest. 

Het station werd in 1895 en 1910 uitgebreid. Vanaf 1910 omvatte het station een 

dienstwoning, ruimten voor de stationsdienst, een personeelsvertrek, waterreservoir, 

draaischijf, kolenopslagplaats en drie seinhuizen. In deze tijd had het station zo'n 100 

medewerkers. Op 16 mei 1972 werd het nieuwe station geopend; dit station was zo'n 

anderhalve kilometer in de richting van het dorp opgeschoven. Gelijktijdig met deze 

verplaatsing werd het nabijgelegen station Maarsbergen gesloten. Het oude stationsgebouw 

is lang gebruikt als trainingsschool voor honden van de spoorwegpolitie. 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Maarsbergen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Diligence
https://nl.wikipedia.org/wiki/Station_Bunnik
https://nl.wikipedia.org/wiki/Station_Maarn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_Spoorwegen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nescio
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Rond 1900, haltegebouwtje en seinhuis 

 
1910  Station Maarn 
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1960  Station Maarn 

 
1972  Opening van het nieuwe station Maarn 
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Huidig station Maarn 

 

De zandafgraving 

De opkomst van het dorp Maarn is te danken aan de aanleg van deze spoorlijn en aan de 

afgraving van de zuidelijke bergrug van de Heuvelrug. Halverwege de vorige eeuw vestigden 

gezinnen van zandgravers en spoorwegmedewerkers zich in het dorp Maarn. De Zanderij en 

het rangeeremplacement van de spoorwegen waren enorm belangrijk voor de 

werkgelegenheid. Zo werd het dorp Maarn omvangrijker en ontstond er meer bedrijvigheid. 

Ook Maarn kreeg nu een station en er werden scholen en winkels gebouwd. 
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Bij het afgraven kwamen vele keien tevoorschijn 

In tegenstelling tot de andere dorpen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug is Maarn een 

jonkie, het dorp ontstond pas echt na de aanleg van de spoorlijn tussen Amsterdam en 

Duitsland. 

 
Dwars door de Utrechtse Heuvelrug 

Om deze lijn aan te kunnen leggen moest er een doorgang dwars door de Utrechtse 

Heuvelrug worden gegraven, bij Maarn bleek de meest gunstige plek voor deze doorgang te 

liggen. De graafwerkzaamheden werden in die tijd allemaal met de hand gedaan door 

arbeiders, die vooral uit Amsterdam kwamen. Ze woonden in keten bij de werkplek, veel 

bleven nadat het spoor in maart 1845 klaar was wonen in Maarn. 
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1935  Zandscheppers 

Het zand van de Utrechtse Heuvelrug 

bleek ideaal voor de aanleg van 

andere spoorlijnen. Vooral waar de 

grond slap was en kon verzakken, 

zoals in het westen van het land. Er 

werd daarom besloten om het 

Maarnse zand af te graven. Dat begon 

in 1865 en gaf werk, slecht betaald en 

zwaar, aan veel mensen. Aan de 

Bergweg naast de zandafgraving 

werden in 1903 18 woningen gebouwd voor de arbeiders en hun gezinnen. 

Bij het afgraven trof men vele zwerfstenen, helemaal vanuit Zweden hier naartoe gestuwd 

door de gletsjer in de ijstijd. Men ontdekte echter dat een deel van de stenen uit België en 

Duitsland komt. Met ijsschotsen zijn die 

via de Rijn en de Maas naar ons gebied 

gekomen. 

Door het afgraven van de heuvel was een 

grote zandvlakte ontstaan. In 1901 werd 

door de Spoorwegen besloten om daar 

een rangeerterrein aan te leggen. De 

treinen voor goederenvervoer konden 

daar klaargezet worden. 
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Zo kwam er een groot terrein met 21 sporen, seinhuizen, een watertoren en veel meer. 

Midden op het terrein, vlak voor het zwerfsteneneiland, zie je nog het restant van een grote 

draaischijf, zie foto onderaan vorige pagina. Stoomlocomotieven konden daar omgedraaid 

worden. 

Als gevolg van de slechte economische toestand in de jaren 30 werd, het rangeerterrein in 

1932 gesloten. Het rangeren werd verplaatst naar Utrecht, Arnhem en Amersfoort. De 

zandwinning ging gewoon door, totdat in 1953 de staat de grond van het voormalig 

spoorwegemplacement vorderde. Tussen 1953 en 1970 heeft de Genie het zandgat in 

gebruik gehad. 

 
Rangeerterrein rond 1930 

Na het einde van de exploitatie door NS Vastgoed in 2001 kreeg het Recreatieschap 

Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied het gebied in erfpacht. Toen dit schap 

per 2018 opgeheven is, heeft eigenaar Het Utrechts Landschap het gebied in eigen beheer 

genomen. 

Elektrificatie 

Tegelijkertijd met de bouw van de Spoorwerken Oost werd een belangrijk deel van het 

Nederlandse spoorwegnet, het zogeheten Middennet geëlektrificeerd. Omdat de gehele 

Rhijnspoorweg tot het Middennet behoorde, werd de spoorlijn al voor de Tweede 

Wereldoorlog geëlektrificeerd. In 1938 kon over de hele spoorlijn van Amsterdam tot 

Arnhem met elektrisch materieel worden gereden. 

  

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=NS_Vastgoed&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Recreatieschap_Utrechtse_Heuvelrug,_Vallei-_en_Kromme_Rijngebied&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Recreatieschap_Utrechtse_Heuvelrug,_Vallei-_en_Kromme_Rijngebied&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Erfpacht
https://nl.wikipedia.org/wiki/Het_Utrechts_Landschap
https://nl.wikipedia.org/wiki/Middennet
https://nl.wikipedia.org/wiki/Elektrificatiesysteem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog
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Traject HSL Oost: Utrecht – Arnhem 

De lijn tussen Utrecht en Arnhem zou aanvankelijk ook worden uitgebouwd tot HSL-Oost als 

onderdeel van het Rail 21 concept. Dat plan werd in 2001 afgeblazen en vervangen door een 

pakket met kleinere maatregelen onder de naam Traject Oost. De maatregelen die in 2006 

werden doorgevoerd zijn: 

 Blokken verkleinen, zodat de treinen elkaar sneller kunnen opvolgen. 

 Verlenging van de perrons van de stations Driebergen-Zeist, Veenendaal-De Klomp 

en Ede-Wageningen. 

 
1859  Dienstregeling Rhijnspoorweg (Bron: www.martijnvanvulpen.nl) 

De Rhijnspoorweg is van groot belang voor het internationale goederenvervoer. In de loop 

der jaren wordt ook het reizigersvervoer steeds belangrijker. Vanaf de jaren '70 van de 19e 

eeuw groeit het aantal sneltreinen op de verbinding. Dagelijks rijden verschillende treinen 

door naar Keulen. Door de aanleg van de verbindingsbaan bij Breukelen rijden die periode 

tussen Amsterdam en Breukelen dagelijks al meer dan twintig reizigerstreinen per richting. 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/HSL-Oost
https://nl.wikipedia.org/wiki/Traject_Oost
https://nl.wikipedia.org/wiki/Blokstelsel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Station_Driebergen-Zeist
https://nl.wikipedia.org/wiki/Station_Veenendaal-De_Klomp
https://nl.wikipedia.org/wiki/Station_Ede-Wageningen
http://www.martijnvanvulpen.nl/
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Voor het forensenvervoer laat de NRS tussen Utrecht en Maarsbergen aparte lokaaltreinen 

rijden. Later rijden ook vanuit Den Haag en Rotterdam doorgaande treinen naar Arnhem. Na 

overname door de SS rijden diverse treinen na kopmaken in Arnhem door naar Nijmegen. In 

1934 voert NS op het gehele Middennet een snelle en frequente sneltreindienst in. Het ene 

uur rijdt een trein Amsterdam - Eindhoven en een trein Rotterdam/Den Haag - Arnhem en 

het andere uur rijden de treinen Amsterdam - Arnhem en Rotterdam/Den Haag - Eindhoven. 

In Utrecht wordt een overstap tussen beide treinen geboden. Elke twee uur rijdt een 

stoptrein Amsterdam - Arnhem. 

NS wijzigt de dienstregeling uit 1934 in 1960 in een uurdienst Amsterdam - Arnhem -

 Nijmegen. Elke twee uur rijdt bovendien een sneltrein Den Haag/Rotterdam - Arnhem. Het 

andere uur rijdt er een sneltrein Amsterdam - Arnhem - Oberhausen/Keulen. Ook rijdt elk 

uur een stoptrein tussen Amsterdam en Arnhem. Na het invoeren van de nieuwe 

dienstregeling bij Spoorslag '70 wordt de uurdienst tussen Amsterdam en Nijmegen een 

intercitydienst. Het andere halfuur rijdt een 

buurlandtrein Amsterdam - Arnhem - Keulen. 

De stoptreinen rijden voortaan elk uur tussen 

Amsterdam en Dieren-Doesburg. In de loop van 

de jaren '70 verandert de stoptreindienst in een 

halfuur dienst Den Haag - Zutphen. Tussen 

Gouda en Arnhem rijdt bovendien een 

treindeel uit Rotterdam mee. Tussen 

Amsterdam en Utrecht laat NS elk halfuur een 

aparte stoptreindienst rijden. 

In 1990 laat NS opnieuw rechtstreekse sneltreinen tussen Den Haag/Rotterdam en Arnhem 

rijden. De zogenaamde IC'90 treinen rijden doordeweeks in de spitsuren, zaterdags op de 

drukste momenten en op zondagavond. Het ene halfuur rijdt de trein van en naar Den Haag 

en het andere halfuur van en naar Rotterdam. Een deel van de treinen rijdt van en naar 

Nijmegen. Ook rijdt enkele jaren een trein van en naar Zevenaar. Tegelijkertijd knipt NS de 

stoptreindienst Den Haag/Rotterdam - Zutphen in Utrecht op. In 1991 wordt de treindienst 

tussen Amsterdam en Keulen gepromoveerd tot EuroCity en rijden de treinen niet langer in 

het patroon van de binnenlandse treindienst. 

  

http://martijnvanvulpen.nl/images/stories/treinen2014/20140816 004 small.jpg
http://martijnvanvulpen.nl/images/stories/treinen2015/20150424 007 small.jpg
http://martijnvanvulpen.nl/images/stories/treinen2010/p1060816goed small.jpg
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Ter compensatie laat NS elk uur een intercity tussen Amsterdam en Arnhem rijden. Twee 

jaar later wordt de treindienst Amsterdam - Arnhem/Nijmegen gekoppeld aan de treindienst 

Amsterdam - Den Helder. In mei 1998 verandert NS de sneltreinverbinding Den Haag/Rot-

terdam - Arnhem een reguliere halfuur dienst. In de spits rijden de treinen van en naar 

Nijmegen. Vanaf december 2006 rijden de treinen alleen nog tussen Den Haag en Nijmegen. 

Twee jaar later wijzigt NS de treindienst in een halfuur dienst Schiphol - Nijmegen. 

Na de reactivering van de Veenendaallijn in 

1981 rijdt in aanvulling op de bestaande 

stoptreindienst elk halfuur een stoptrein 

Utrecht - Rhenen. Vanaf eind 2006 rijdt elk 

halfuur een stoptrein Amsterdam Zuid - 

Rhenen, in de spits aangevuld met een halfuur 

dienst Utrecht - Veenendaal Centrum. Twee 

jaar later kort NS de reguliere Sprinterdienst in 

tot Breukelen - Rhenen. De spitstreinen rijden 

voortaan tussen Amsterdam Centraal en 

Veenendaal Centrum. Een jaar later wordt ook de spitsdienst ingekort tot Breukelen. Een 

aantal reguliere sprinters rijdt in de spits echter tussen Uitgeest en Rhenen. 

Materieelinzet (Bron: www.martijnvanvulpen.nl) 

In mei 1934 introduceert NS het nieuwe dieselelektrische stroomlijnmaterieel op de 

Rhijnspoorweg. Vier jaar later nemen de elektrische treinstellen van het Materieel '36 de 

treindienst over. De treinstellen rijden zowel snel- als stoptreinen. Begin jaren '50 neemt het 

nieuwe Materieel '46 de treindienst tussen Amsterdam en Arnhem/Nijmegen geleidelijk 

over. Ook wanneer de verbinding na Spoorslag '70 officieel tot het intercitynetwerk behoort, 

blijven de treinstellen op de Rhijnspoorweg rijden. In de loop van de jaren '70 neemt het 

Materieel '54 de treindienst over. Van 1977 tot 1983 zet NS de zeven protostellen van het 

nieuwe Intercitymaterieel tussen Amsterdam en Nijmegen in. Een aantal Materieel '46 

treinstellen wordt als schaduwpark achter de hand gehouden. In 1984 neemt het Materieel 

'54 de treindienst weer over. 

In 1990 neemt het Intercitymaterieel enkele 

treindiensten van het Materieel '54 over. De 

nieuwe IC'90 treinen worden vanaf dat jaar 

grotendeels met het Materieel '54 gereden. De 

daaropvolgende jaren neemt de inzet van het 

Intercitymaterieel op de Rhijnspoorweg verder 

toe. Tijdens de Floriade in 1992 rijdt het 

Dubbeldeksmaterieel een aantal treinen tussen 

Amsterdam en Nijmegen en tussen Den Haag 

en Nijmegen. 

  

http://martijnvanvulpen.nl/images/stories/treinen2017/20170419-024-Small.JPG
http://martijnvanvulpen.nl/images/stories/treinen2013/p2030085 small.jpg
http://martijnvanvulpen.nl/spoorgeschiedenis/staat-der-nederlanden/78-2e-en-3e-staatsaanleg/109-spoorlijn-amersfoort-kesteren
http://www.martijnvanvulpen.nl/
http://martijnvanvulpen.nl/materieel/elektrische-treinstellen/112-materieel-36
http://martijnvanvulpen.nl/materieel/elektrische-treinstellen/111-materieel-46
http://martijnvanvulpen.nl/materieel/elektrische-treinstellen/21-materieel-54
http://martijnvanvulpen.nl/materieel/elektrische-treinstellen/24-intercitymaterieel
http://martijnvanvulpen.nl/materieel/rijtuigen/38-dubbeldeksmaterieel
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Wanneer in 1993 de rechtstreekse treindienst tussen Den Helder en Nijmegen van start 

gaat, worden opnieuw enkele oude dubbeldeksstammen planmatig op de verbinding 

ingezet. De meeste andere treinen worden gereden met het nieuwe Dubbeldeks 

Aggloregiomaterieel. Ook rijdt het ICM nog een aantal treinen. Het Materieel '54 rijdt de 

eerste weken nog één van de diensten op de verbinding. In de zomer van 1995 verdwijnt het 

minder comfortabele DDM- en DD-AR materieel van de langeafstandsverbinding. Voortaan 

rijdt het nieuwe DD-IRM samen met het ICM de treinen tussen Den Helder en Nijmegen. 

Terwijl de laatste Materieel '54 treinstellen terzijde gaan, neemt het DD-IRM een groot deel 

van de IC'90 treinen over. In de loop der jaren rijdt het DD-IRM vrijwel alle intercity's op de 

Rhijnspoorweg. 

NS rijdt de stoptreinen tussen Amsterdam en 

Arnhem lange tijd met het oude elektrische 

stroomlijnmaterieel. Eind 1968 neemt het 

nieuwe Materieel '64 de stoptreindiensten 

over. Ook op de gereactiveerde Veenendaallijn 

zet NS voornamelijk Plan V-treinstellen in. Van 

zomerdienst 1990 tot het ingaan van de 

winterdienst 1994/1995 rijdt NS de treinen 

tussen Utrecht en Rhenen met het Materieel 

'54. Eind 1994 neemt het Stadsgewestelijk 

Materieel deze treindienst over. De Sprinters rijden dan ook al enkele jaren de stoptreinen 

tussen Amsterdam en Rotterdam en Utrecht. In september 2010 zet NS het nieuwe Sprinter 

Lightrail-materieel in op de sprinterverbindingen van Uitgeest naar Rotterdam en Rhenen. 

Deze diensten worden de voorgaande twee jaar door diverse kinderziektes aan het nieuwe 

materieel vooral met Plan V- en SGM-treinstellen uitgevoerd. Vanaf eind 2012 breidt NS de 

inzet van het SGM op de baanvakken weer verder uit. Na enkele jaren SGM rijden vanaf 

2013 weer Plan V-stellen in de overgebleven sprinterdienst tussen Ede-Wageningen en 

Arnhem. NS zet vanaf december 2015 weer SGM in. Een jaar later is de sprinterdienst de 

eerste waar NS de nieuwe treinstellen van het type FLIRT3 introduceert. 

Bronnen: Wikipedia, www.marcrpieters.nl, www.martijnvanvulpen.nl, CHC, RHC-ZOU, 

www.mmnatuurlijk.nl (cultuurhistorie) 

Foto’s van de stations: www.stationsweb.nl 

Film: ‘De eerste trein door de Heuvelrug’, RTV Utrecht 2010, zie: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=41&v=MxaSG7GyuC0 

 

http://martijnvanvulpen.nl/images/stories/treinen2016/20161105-008-Small.JPG
http://martijnvanvulpen.nl/materieel/rijtuigen/39-dubbeldeks-aggloregiomaterieel
http://martijnvanvulpen.nl/materieel/rijtuigen/39-dubbeldeks-aggloregiomaterieel
http://martijnvanvulpen.nl/materieel/elektrische-treinstellen/26-dubbeldeks-interregiomaterieel
http://martijnvanvulpen.nl/index.php/materieel/elektrische-treinstellen/22-materieel-64
http://martijnvanvulpen.nl/index.php/materieel/elektrische-treinstellen/23-stadsgewestelijk-materieel
http://martijnvanvulpen.nl/index.php/materieel/elektrische-treinstellen/23-stadsgewestelijk-materieel
http://martijnvanvulpen.nl/index.php/materieel/elektrische-treinstellen/27-sprinter-lighttrain
http://martijnvanvulpen.nl/index.php/materieel/elektrische-treinstellen/27-sprinter-lighttrain
http://martijnvanvulpen.nl/materieel/elektrische-treinstellen/785-stadler-flirt
http://www.marcrpieters.nl/
http://www.martijnvanvulpen.nl/
http://www.mmnatuurlijk.nl/
http://www.stationsweb.nl/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=41&v=MxaSG7GyuC0

