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Ik zette de Rambler in elkaar en bedacht mij …
waar zijn al onze leden?

Zondag 19 oktober 2014
Inhoud:
Erg stil!

Jullie brieven
Evenementen

Helaas heb ik geen e-mails meer van jullie ontvangen,
geen idee waar jullie shirts gebleven zijn en geen
foto’s gezien. Waar zijn jullie? Deze nieuwsbrief is er
voor jullie om informatie met elkaar te delen. Ik kijk
er naar uit om weer van jullie te horen!

Voor als het regent...
Gefeliciteerd
Nuttige informatie

Jullie brieven
Airbourne March
In dit artikel heb ik geprobeerd zo exact mogelijk te zijn, maar ik ben geen historicus.
Alvast mijn excuses voor als er iets niet klopt.
Ik denk dat het handig is om iets te vertellen over de evenementen is 1944.

"Not in Vain" Airborne Mars Oosterbeek (Arnhem) Herdenkingstocht.

"Not in Vain" de woorden van Sir Winston Churchill (refererend naar de 8.000
overledenen) die hij enkele malen herhaalde in zijn speech en mee af sloot bij het
opstellen van het Lagerhuis van de Operation Market Garden.

Operatie Market Garden was een plan bedacht door veldmaarschalk Montgomery, om
3 bruggen de grachten en de rivieren de Maas (Mause), Waal en Neder-Rijn te
vervangen en zo snel in Duitsland te kunnen komen vlak voor de Tweede
Wereldoorlog.
Dit tot gevolg dat te Airborne (parachute en zweefvliegtuig) op 4 locaties dropte
(Eindhoven, Grave, Nijmegen en Oosterbeek (Arnhem)) om vast te leggen aan de
bruggen, terwijl het grootste deel van het leger XXX Corps een baan maakte voor
luchtlandingstroepen. De VS 82 en 101 airborne hadden de taak om de eerdere
bruggen Eindhoven en Nijmegen te verbinden. De brug bij Arnhem was de eerste
Britse Lucht divisie (Rode Duivels). Later kwamen hier de 1 e Poolse Onafhankelijke
Parachutistenbrigade en Dorset Regt. bij.
Tussen 17 en 25 september 1944 kwam het plan tot actie. Er zijn vele redenen
waarom het plan mislukte en doelen niet behaald werden: de optimistische
tijdsplanning, enkele wegen, meer oppositie dan verwacht, materiaal opnieuw
moeten leveren, slechte communicatie, maar een van de belangrijkste redenen was
de Duitse Panzer (tank)-divisies die rustten op het gebied van Arnhem.
De gevechten in Arnhem waren erg heftig, tanks tegen parachutisten is een enorme
wedstrijd.
XXX Corps had 1.5000 slachtoffers wat in schril contrast staat met de 8.000
slachtoffers die overleden zijn bij de eerste divisie in de omgeving van Arnhem. Dit
waren ongeveer 500 Nederlandse burgers. Na de slag bij de Nederlandse werd het

gebied nogmaals opnieuw bezet en kwamen verdere ontberingen, represailles,
verplaatsingen en honger. Dit hield niet op voor de bevrijding van Nederland.
Er zijn vele verhalen van tegenspoed, moed, ontbering, humor, uithoudingsvermogen,
samenwerking, bevrijding, maar het volledige verhaal zal nooit bekend zijn. De
tweerichtings relatie en wederzijds respect tussen het Nederlandse volk rond het
gebied van Oosterbeek en Arnhem en de Parachute Regt was bijzonder. Dit is er nog,
nu 70 jaar later. Na het lezen van enkele boeken met persoonlijke verhalen uit de
strijd die ik dacht dat ik veel wist over deze relatie, maar je moet het zelf zien.
Je ziet bijvoorbeeld veel Parachute Regt vlaggen op huizen. Maar de kosten van de
vlag zijn 30 euro plus de kosten van een vlag-stok. Hoeveel van ons zullen dit ervoor
uitgeven?
De Airborne Mars is een herdenkingstocht voor de slag om Arnhem en is de grootste
eendaagse wandeltocht in de wereld met 34.000 deelnemers. De routes gaan langs
de belangrijkste plaatsen in de slag, landingsbanen, begraafplaatsen en andere
punten. Je kunt 10km, 15km, 25km of 40km wandelen. Afgelopen jaar was de slag 70
jaar geleden. De eerste wandelmars was in 1947 en dit jaar was de 68e keer. Er zijn
veel groepen en voertuigen bij de wandeling en tijdens de parade. Dit jaar was mijn
eerste keer. Mij werd geadviseerd om niet de 40km te wandelen maar de 25 km
omdat ik anders de parade zou missen.

Onze groep bestond uit twee volwassen adult ATC cadetten, mijn zoon en ik. Ons plan
was een kort bezoek aan Arnhem, de mars, overnachting en op zondag weer
terugkeren. Wij zijn op vrijdag zo snel mogelijk na school en werk vertrokken van
Bristol naar Arnhem.
Zodra we in Frankrijk kwamen heb ik de cruise control ingeschakeld zodat
we brandstof besparend konden reizen. ’s Nachts reizen is niet eenvoudig, maar soms
de enige optie. Je hebt langer vakantie en het scheelt hotelkosten.
Mijn passagiers sliepen tijdens de reis. Ik stopte een aantal keer kort om een dutje te
kunnen doen. Om 05.00 uur kwamen wij aan in Oosterbeek en was mijn taak
volbracht. Tijd om een paar uur te slapen.
De mars start op het sportveld van het museum. Hier waren verschillende stands die
koffie, ontbijt, T-shirts, badges, en later bier verkochten. De toiletten kosten 50 cent
en er was een KNBLO stand. Hoewel de officiële begintijd voor de 25km 10:00
was, stonden er om 08:00 al mensen aan de start. Wij liepen naar het café
Schoonoord zeer dicht bij het Airborne Museum voor het ontbijt. In het café vind je
verschillende stukjes memorabilia uit de strijd. Het was erg druk en het eten koste tijd.
Dit gaf mij de kans om te kijken wie er langs liepen. Ik zag Carol Jones en Adrian
Moody. Ik liep het café uit om te zeggen "Hallo", Adrian zei dat ik was een slecht
voorbeeld was omdat ik zo vroeg in de ochtend in de pub was.

Na het ontbijt vervolgden we de tocht. Ik heb eerder een aantal Parachute Regt.
vlaggen gezien, maar dit was een bijzondere ervaring. Langs de route zag je veel
Nederlandse en Parachute Regt vlaggen. We waren niet ver toen ik mij realiseerde dat
de parade om 11 uur begon. Na een discussie besloten wij om door te lopen. Volgend
jaar starten wij, stoppen wij voor de parade en lopen dan erna verder.
We zagen wat veteranen (niet wandelend). Dat aantal wordt steeds lager door de
jaren heen (wij zagen er nog een paar in de kanaaltunnel). Ik denk dat we de meeste
militairen gemist hebben, omdat zij de 40km liepen. Wij zagen verschillende groepen
als scouts en sportclubs langs de route en het Rode Kruis voor de medische
assistentie.
Veel mensen sneden een stukje af maar wij namen de officiële route die 500m langer
was. Bij de begraafplaat kwamen wij een ATC team (in uniform) tegen uit Bristol. De
meeste van hen kennen wij. Zij zagen er goed uit in uniform. Voor de meeste cadetten
was de finish in zicht. Iedereen genoot van de ervaring en hoopt volgend jaar terug te
keren.
Er zijn veel memorabilia te zien langs de route waaronder een minimuseum in een
zweefvliegtuig en resten van een V1 raket, verschillende voertuigen en monumenten.
De Nederlanders zijn trots op hoe zij uit de slag gekomen zijn.
Ik zal niet zeggen dat de mars somber was, maar het was reflectief vooral na de
begraafplaats. De wandelaars waren enthousiast, maar anders dan normaal gesproken
bij evenementen. Er waren bands en veel publiek maar anders dan in Nijmegen, vooral
omdat dit een herdenkingsmars is. Veel kinderen liepen de 10km. Zij leren van jongs af
aan om te wandelen.
De stad Oosterbeek is erg fijn en schoon. Schoner dan steden in de omgeving. Ik denk
dat Arnhem dat ook is.
De mars in Oosterbeek is gelijnd met toeschouwers. Terwijl wij onze routekaart in de
hand hielden, kregen wij een kleine maar mooie medaille. Het was een beetje vreemd
om geen IVV of stempel in mijn boekje te krijgen maar dat was niet bij deze mars. De
finish zag er anders uit dan in de morgen met overal mensen, herinneringen, eten en
drinken. Wij wandelden terug naar de auto en reden terug naar het hotel. (bedankt
Tomtom). Er waren een aantal wegen afgesloten.
Het was ook mogelijk om de bus of tram te nemen. De exacte tijden en haltes weet ik
niet.
Een stille nacht in Arnhem en in de ochtend hebben we nog wat huiswerk gedaan en
hebben we Nijmegen bekeken. De Wedren zag er complete anders uit dan tijdens de
Vierdaagse. Erna was het tijd om terug naar huis te gaan. Konden we maar langer
blijven.
De conclusie is dat wij genoten hebben van de mars. Het is een goed georganiseerde

en verzorgde mars. Maar belangrijker nog een ervaring voor mezelf om kennis te
maken met de relatie tussen deze kleine stad in Nederland en het Britse regiment.
Chris Pratt
HET IS EEN MEISJE!!!
3 september zijn Florien en ik ouders geworden van een klein mooi meisje genaamd
Sterre.
Ze is thuis geboren om 18.19 uur. Moeder en kind maken het goed :-))

Jaap van den Bos
Namens het bestuur en onze leden wensen wij jullie het aller beste.

Evenementen
De BDWF richt zich op de Vierdaagse van Nijmegen. Het bestuur bekijkt elk jaar aan
welke evenementen zij nog meer deel kunnen nemen. Zij kunnen helaas ook vanwege
tijd en kosten niet bij elke wandeltocht zijn. In Nederland zijn zij alleen bij de
Vierdaagse. Maar je kunt natuurlijk gewoon zelfstandig lopen. Om je een beetje te
helpen hebben wij een lijst met een aantal wandeltochten in Nederland vermeld.

1 november 2014
Maarten Luther Wandeltocht, Amerongen
Afstand: 60km, 30km, 20km, 15km, 10km
Inschrijven: bij aankomst
http://www.maartenlutherwandeltocht.nl/

29 november 2014
Fjoertoer, Egmond aan Zee
Afstand: 25km, 18km
Inschrijven: vol
http://www.fjoertoeregmond.nl/

20 en 21 december 2014
weekendwandeltocht Oostvaardersplassen, Almere-Buiten
Afstand: 40km, 25km, 15km, 10km, 5km
Inschrijven: ?
http://www.almeerdaagse.nl/rabobank.almeerdaagse.nl/

Wij hebben alleen de grotere evenementen genoemd. Elke week kan je wel ergens
een minder bekende wandeltocht vinden. Hiervoor kan je kijken op:

http://www.wandelkalender.nl en http://www.wandel.nl/wandelagenda

Voor de mensen die ook graag in Engeland willen wandelen, neem contact met ons
op.

Voor als het regent...

Afgelopen maand maakte Herman de de quiz “drie drieen” en de antwoorden zijn:
Awestruck, Spaghetti, Dyspepsia, Fortunate, Awkwardly
Deze maand geef ik jullie een opdracht. Pak de telefoon en bel iemand die je in
Nijmegen ontmoet hebt en je normaal gesproken niet spreekt voor de Vierdaagse
volgend jaar.

Vergeet niet … de 99e vierdaagse vindt plaats van 21 tot 25 juli 2015…

274 Days!

Gefeliciteerd!
Wij wensen alle jarigen het allerbeste!

Phillip Mcgaw; 2 Aaf Snoek; Josey Bertrand; Anija Bemelmans; Hilde Van
Noord; Martyn Charity; Victoria Charity; Karen Gray 3 Helen Tuck; Richard
Morris; Wilma Ludema; 4 Lenny Goldsmith; Wim Vogels 5 Henny. J Visser;
Matthew Perry; Vincent Sherry; 6 Tanya Moody 7 Arie Bruyns; Beverley
Goodman; Mike Strong; Beth Simmons 8 Piet Nelis; Edward Hodson 9 Angela
Cracknell; Petra Kolen-Rouschop 10 Anne Welburn-Sutton; 11 Ann Kirby; John
Stratton; M Stoffels; Thomas Gallagher; Henk ten Kate; William Reddingtonsmith 12 Geri Jackson;
13 Andre van der Last; 14 Matthew Jepson; Harry Dean; Zane Wozencroft;
1

Imogen Foyle 15 Richard Elliott; J Schreuder; Linda Plomp 16 Frank Tonge;
Jacqueline Manintveld; Julie Austin 17 Mark Greenhalgh; Ian Paton 18 Terry
Kirby; 19 Truus Mantel de Roij; Joop Ludema; Colin Jackson; Diederique
Kemperink; Nienke Jepma 20 Peter Sinclair 21 Stephen Mogg; Edward Smith
23 Charles Coldrey; James Stevens; Peter Armitage 24 Dirk Terlou; Elsbeth
Huffmeijer; Harry Lewis 25 Charlotte Toone; Oliver Thorne 27 Frank Coltman;
David Mugford; Morgan Blunt; Joseph Ashley 28 L W De Knijf-Okken; Franklin
Schalk; Andrew Bowman; 29 Mo Leach; R S Ringnalda; Graham Darkins; Richard
Evers; Lydia Watson 30 Ellise Owen; Phillipa Hambridge; Glen Logan
31 Anja van der Wilk; Bas Graus; Christine Brand

Je kunt op vele manieren contact met ons
opnemen:
Email: info@bdwf.org.uk
Telefoon: 07763026369
Post: 26 Blake Court

Wij zijn op het web
www.bdwf.nl
Hier vind je alle informatie over de
tocht en onze groep

Trowbridge
BA14 8WE
Twitter :BritishDutchWF
Facebook:
www.facebook.com/groups/bdwfnijmegen

De British Dutch Walking Fellowship (BDWF) is opgericht uit de BT Nijmegen Group in 2003. Het is een nonprofit groep. Iedereen van 12 jaar of ouder kan lid worden.
Wij willen jou als lid informeren over de groep en houden de goede relatie tot stand.
Als je nieuws hebt voor in de Rambler kan je dat voor vrijdag 26 september 2014 naar Katie mailen.
Jullie inbreng is welkom. Ieder lid heeft een mening en dit is de ideale manier om die te laten gelden.

