VRIENDEN RODE BARET

NUMMER 2, SEPTEMBER 2019

NIE UW S B RI EF
SEPTEMBER 2019

https://www.vriendenrodebaret.nl/
media@vriendenrodebaret.nl

VOORWOORD VAN DE VOORZITTER
In deze nieuwsbrief vindt u een aantal artikelen die gaan over activiteiten die binnen
afzienbare tijd zullen plaatsvinden als ook over activiteiten in 2020.
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INTERESSANTE INFORMATIE:

 21 september 75 jaar
Market Garden,
Ginkelse Heide
 11 okt en 15 nov: binnenkomst nieuwe lichting rode baretten.
Oranjekazerne
 6 december: de 7 december herdenking bij
het monument op de
Oranjekazerne.

In de eerste plaats staat er iets over de jaarlijkse algemene ledenvergadering die wij als
vereniging statutair verplicht zijn te houden. Deze ALV is voor u van belang om uw meningen en ideeën/aanbevelingen aan ons te melden, als ook voor ons als bestuur om
te merken of het gekozen beleid door u wordt gesteund. Daarom zouden we het zeer op
prijs stellen als een vertegenwoordiger van iedere eenheid (inclusief van personeelsverenigingen/veteranenverenigingen) gehoor wil geven aan de uitnodiging. De eerstvolgende ALV zal in juni 2020 worden gehouden.
Dan is er een artikel over Market Garden dit jaar. Ervaring
uit het verleden heeft aangetoond dat er behoefte bestaat
aan een bredere aanpak voor de uitnodiging tot deelname
aan dit evenement. Wij zijn dan ook heel blij dat velen van
jullie deelnemen aan deze bijzondere gebeurtenis, de herdenking van 75 jaar na de Slag om Arnhem. Het belooft een
spektakel te worden en mede door jullie aanwezigheid,
wordt benadrukt dat deze “verloren” slag niet voor niets is
geweest.
Zij, die toen zijn gesprongen op een onbekende plek, in een
onbekend land hebben dit gedaan met het nemen van grote risico’s, namelijk de kans dat hun leven erbij zou kunnen
inschieten. En helaas, velen hebben hun leven verloren of
zijn (zwaar) gewond geraakt.
Maar nu, 75 jaar na dato, is nog steeds duidelijk dat die grote offers niet voor niets zijn
geweest. Wij, in Nederland, maar ook verder in Europa, kunnen nog steeds leven in
grote vrijheid. Hoezeer ook die vrijheid steeds weer op de proef wordt gesteld. De meesten van ons, en met name ook de jeugd, koesteren die vrijheden en daarmee is m.i. dat
ook de basis om te trachten deze periode van vrijheid nog zo lang mogelijk voort te
laten duren.
Daarna is er nog een artikel over het idee dat is ontstaan bij ons om de landelijke veteranen dag een groter aantal rode baretten te verleiden tot deelname aan deze dag.
Temeer dat uit de woorden van met name de deelnemers van het eerste uur o.l.v. de
brigade generaal R.J. van Vels is gebleken dat er behoefte bestaat om met een zo
groot mogelijk blok rode baretten deel te nemen aan het defilé en een ontmoetingsplek
op het Malieveld.
Ik wens u een hele fijne, gezellige en informatieve dag toe en veel leesplezier.
Tot ziens, waar dan ook.
Ton Hover.
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ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV)
De statuten van de Vrienden Rode Baret geven aan dat we jaarlijks minimaal één Algemene Ledenvergadering (ALV) moeten
houden, maar hoe doe je nu zoiets zonder dat je alle “leden” uitnodigt? We schrijven alle brigade eenheden en alle (Veteranen)
verenigingen aan. Deze eenheden en verenigingen vertegenwoordigen dan alle leden. Helaas was dit jaar de opkomst heel erg
laag en waren alleen de Veteranen Vereniging Grenadiers & Jagers (VVGJ) en de brigade adjudant aanwezig. Nadat het verslag
van de vorige vergadering was doorgenomen en de financiën
waren bekeken, zijn drie onderwerpen besproken:

Vergadering van de officieren en onderofficieren van
de Kloveniersschutterij in Haarlem 1633, Frans Hals

M A R K E T G A R D E N ( 1 ) : de verwarring voor het inschrijven bij de leden van de VVGJ, personeel van 11 Infanteriebataljon en 11 Herstelcompagnie was groot en dat kwam met name door de
familiedag die op dezelfde dag en locatie plaats gaat vinden. Om verder misverstanden te voorkomen
is het aanmelden van voornoemde eenheden ook via de site opengesteld. Dit gaf in ieder geval duidelijkheid. Op de site en Facebook pagina kunt u het hele programma rondom 75 jaar Market Garden
terugvinden. https://www.ede.nl/in-de-gemeente-ede/airborne-21-september-2019/

D E F I L É N A T I O N A L E V E T E R A N E N D A G ( N V D ) : Op 29 juni vond alweer
voor de 15e keer de Nederlandse Veteranendag plaats en al die jaren nemen veteranen van 11 LMB
in verschillende detachementen deel aan het defilé NVD. De duidelijk zichtbaarste hiervan zijn het
detachement van 11 Infbat AASLT GGJ en Dutchbat
III, maar ook lopen velen in de diverse wapen- of
dienstvakdetachementen. Dit jaar liep er voor het
eerst een klein detachement Stoottroepers mee,
bestaand uit veteranen van de jongere missies, die
daarmee het stokje van de veteranen van het eerste
uur hebben overgenomen (zie foto). Het detachement sloot aan achter het grotere detachement van
de Veteranen Vereniging Grenadiers en Jagers en het detachement van Dutchbat III. Hiermee is invulling gegeven aan de al jaren bestaande wens om als 11 LMB in één groot ’blok” rode baretten te defileren. Dit blok is echter nog lang geen afspiegeling van alle veteranen, die in de 26 jaar dat 11 LMB
nu bestaat, hebben deelgenomen aan een veelheid van missies. Ook is het geen afspiegeling van de
brigade-eenheden. Daarnaast komen er regelmatig vragen vanuit de veteranen van de brigadeeenheden of ze niet mee kunnen lopen. Die vraag willen we graag positief beantwoorden. Voor de NVD
2020 zijn we bij het Veteraneninstituut en het Veteranenplatform aan het onderzoeken of er volgend
jaar een detachement individuele veteranen onder de vlag van Vrienden Rode Baret opgenomen kunnen worden in het blok van 11 LMB. Uiteraard wordt u hierover geïnformeerd via de nieuwsbrief, de
facebookpagina en de website. Hopelijk treffen we elkaar dan volgend jaar op het Rode Barettenplein,
een ander initiatief waar wij mee bezig zijn.
Door Ad Wagemakers.

R O D E B A R E T T E N P L E I N ( N V D ) : Tijdens de Nationale Veterenendag is op het Malieveld ruimte voor eenheden, verenigingen, organisaties, zoals veteranenkunst, etc. om zich te presenteren. Ook de VRB gaat volgend jaar proberen een tent te bemensen om de VRB “nog” meer op de
kaart te zetten. Tevens willen we kijken of er een Rode Baretten plein gemaakt kan worden waar alle
tenten die iets met 11 Lucht Mobiele Brigade te maken hebben gecentraliseerd worden in één groot
blok, zodat we, net als bij het defilé, nog meer in het oog springen.

Rode baretten
concentreren
zich tijdens de
Nationale
Veteranendag
2020!
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FALCON MEETS EAGLE TOUR
De Red Beret Riders (RBR) zijn weer terug van hun avontuur in Amerika. Drie weken motorrijden op je eigen motor, hele
hete en hele natte dagen, slangen, herten, gieren, twee lekke banden, kapotte lampen en ongeveer 5500 km afgelegd,
supertoll!
De dag na de Algemene Ledenvergadering en openingsrit van de RBR werden
op 14 april, met temperaturen tegen
het vriespunt, de motoren in Eerbeek in
een grote loods ingekrat. Red Beret
Bert Wennekes en zijn vrouw Karien,
samen Black Hills Motortours, waren
gelukkig als supervisor aanwezig. Motoren in de krat, de krat in de container,
de container op de vrachtauto en de
container vervolgens op de boot naar
Amerika. Dat duurde even. Na een
vliegreis naar Newark bij New York op
22 mei konden de motoren eindelijk
weer opgehaald worden en kon een
prachtige USA ervaring starten.
Red Beret René Langejan was op dat
moment als onvermoeibare kartrekker binnen het RBR bestuur al meer dan 1 ½ jaar met de voorbereidingen bezig. Af
en toe gesteund door anderen had hij de routes uitgezet, alle hotels en kampeerplaatsen geboekt, waren T-shirts gemaakt, relatiegeschenken geregeld en nog veel meer. Nu kon de pret dan toch eindelijk beginnen.
Een bezoek aan New York was het eerste hoogtepunt. Een wereldstad van formaat en daarbij kan natuurlijk een bezoek
aan het monument ter gedachtenis aan 9-11 niet uitblijven. Hierna ging het via de slagvelden van Gettysburg naar
Washington. Daar werd een bezoek gebracht aan de zeer indrukwekkende monumenten en werd onder supervisie van de militaire attaché een
krans gelegd bij het Korea monument ter gedachtenis aan de Nederlandse Koreastrijders, die bij deze missie het hoogste offer hebben gebracht.
Ondanks de aanwezigheid van vele duizenden bezoekers, was iedereen
muisstil bij deze korte ceremonie: brengt groet, minuut stilte. René legde
een krans, lest we forget. We ontvingen applaus na afloop, dat gaf kippenvel.
De volgende dag Rolling Thunder, een tocht met meer dan 600.000
motoren dwars door Washington naar the Wall. Een zee van motoren en
allemaal veteranen! Dit jaar waarschijnlijk voor het laatst.
En zo ging het van dag tot dag, van hoogtepunt naar hoogtepunt. Prachtige routes, honderden bochten en vergezichten, prachtige dorpen, rijk,
maar ook straatarm. Via diverse binnenwegen en soms de highway weer
verder. In Memphis bezochten we Graceland, het domicilie van ‘the King’
Elvis Presley en ‘s avonds met de Uber de stad in naar BB Kings Blues
Café. In Nashville een country festival met live muziek in elke tent en alle
meiden met western boots, geweldig. Van slaapplek naar slaapplek,
soms 200 km en soms meer dan 500 km per dag.

Van lunch bij de Walmart, tanken, een peuk, flesje water en weer verder, op naar de volgende cabbin, tentplek of hotel. Amerika is
een droomland voor motorrijders, ze worden daar op handen
gedragen. Iedereen sprak ons aan op de vreemde nummerplaten en de Nederlandse vlaggen. Maar ook als veteraan werden
we voortdurend aangesproken, “thank you for your service”!
Wow, wat een verschil met Nederland. Ook kregen we regelmatig korting na vertoon van de veteranenpas. De eerste weken
prachtig weer met temperaturen van boven de dertig graden en
de laatste week een aantal buien, waarbij sommigen zich verwonderden dat ze geen vissen hadden aangereden, zoveel
water. Geen ZOAB op de wegen en gigantische trekker oplegger
vrachtauto’s die je dan passeren met 120 km/u zowel links als
rechts, is geen pretje, keep your lane, ja duh….!
De Falcon meets Eagle tour zit er op. 13 jul worden de motoren weer uit de loods in Eerbeek opgehaald, net op tijd voor de volgende rit op 20 juli.
Mocht je interesse hebben gekregen naar deze reis of om lid te worden van de RBR, kijk dan
ook eens op Facebook: Red Beret Riders. Daar staan foto’s en samenvattende filmpjes van
de diverse dagen en van de tail of the dragon, en van een door RBR gebluste brand in een
camper, van Greg en de veteranen BBQ, van de bezochte musea, van Fort Knox en en en….
Red Beret Riders, ride with pride!
Aan melden kan via de site: www.redberetriders.nl
Door Jos Gelissen.

MARKET GARDEN (2)
Dit jaar is het 75 jaar geleden dat de luchtlandingen die vooraf gingen aan de slag om Arnhem plaatsvonden. De dropzones die gebruikt werden waren: Ede, Renkum, Driel en Groesbeek. De internationale
militaire parawereld is dit jaar met 8 nationaliteiten bijeen om de herdenkingssprong op de Ginkelse
Heide in Ede uit te voeren. Om de para’s niet voor één sprong te laten komen en er een goede oefening
van te maken springen de para’s vier keer, te beginnen op woensdag op de historische dropzone in
Groesbeek. De oefening heet ‘’Falcon Leap’’. Donderdag springen ze nog een keer in Groesbeek, waarna ze op vrijdag de eerste sprong
maken op de Ginkelse Heide. Zaterdag vindt de historische’’ Market
garden sprong’’ op de Ginkelse heide plaats . Market Garden was de
naam van de operatie waarmee de
slag om Arnhem begon. Men verwacht eigenlijk op alle dagen veel
publieke belangstelling. Met name
zaterdag kan altijd rekenen op bezoekersaantallen tussen de 30.000
en 40.000 mensen. In de middag
worden er ‘’vrije val’’ sprongen uitgevoerd zowel in Ede als in Driel, waar
de Polen 75 jaar geleden gedropt
werden.

De week voorafgaande aan de sprongen wordt er door 11 BEVOcie, samen met internationale partners, een oefening uitgevoerd voor het droppen van materieel uit een vliegtuig aan een parachute. Hiervoor heeft men diverse opleidingen gevolgd in Italië en de USA.
Op dinsdag 17 september, de historische dag dat ‘’Market Garden’’ daadwerkelijk plaatsvond, houden de para’s , vanuit
hun historische dropzones, een historische mars richting Westerbouwing. Hier doen ook diverse scholen aan mee die sa-

men met de militairen informatie over de operatie ‘’Market Garden’’ . krijgen van militairen van de Luchtmobiele Brigade.
‘’Route to Liberation’’.

Er staan voor de Luchtmobiele Brigade diverse herdenkingen op het programma:
Vrijdag 20 september de herdenking in de Berenkuil, Airborneplein’’ in Arnhem, deze begint om 18.00 uur. Gevolgd door
het evenement ‘’ Bridge to Liberation Experience’’ (op de Rijnkade, onder de John Frost brug) begint vanaf 20.30 uur en
duurt tot ± 22.00 uur .
Zaterdag 21 september de herdenking op de Ginkelse Heide te Ede. Deze begint om 11.15, na de eerste wave met de
para’s. Tot 12.30 uur. De rest van de dag is gevuld met ‘’massdrops, een markt, een evenementenplein en het rode barettenplein waar 11 Geniecie, 11 Herstelcie en het 11e infanterie Bataljon Garde Grenadiers en Jagers aanwezig zijn. De
‘’Vrienden Rode Baret’’ (VRB), zijn daar ook aanwezig en helpen mee
in de organisatie voor wat betreft de 11e Luchtmobiele Brigade. In
de avond wordt er ondersteunt bij de ‘’Airborne wedstrijd’’ van Vitesse in het Gelredome. Hierbij zijn er ook 21 veteranen aanwezig. Het
uitshirt van Vitesse is het airborne shirt.
In de middag vindt de herdenking in Driel ,op het Polenplein, plaats.
In de namiddag is er een receptie van de Britse ambassade bij Hartenstein in Oosterbeek .
Zondag 22 september is de herdenking op de Airborne begraafplaats in Oosterbeek. Deze begint om 11.00 uur en eindigt om
12.30 uur. In de middag, om 15.00 uur vindt er een ‘’rivercrossing’’ onder leiding van de Polen plaats. Dit gebeurt in de
buurt bij de pontveer tussen Driel en Oosterbeek.
Door Ron Boeser

