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Het is al met al nog steeds een rare tijd. Nog steeds waart het coronavirus rond. Nog steeds zijn er
veel besmettingen en liggen er veel mensen in het ziekenhuis. De regering doet haar best. Allerlei
verschillende adviezen worden gemeld. En het kabinet moet maar uitkiezen wat goed is voor
Nederland. En dan heb je nog die “positivo’s” die denken dat zij een goede bijdrage leveren aan
de discussie door alles kort en klein te slaan.
Maar goed, laat ik me niet te veel opwinden. Het jaar van de tweede reünie staat voor de deur.
Donderdag 19 Mei 2022 is het zo ver. Laten we hopen dat we de vele goede plannen die er zijn,
kunnen realiseren. En dat we een mooie reünie zullen hebben met een groot aantal deelnemers
van uw kant. Wij hebben er veel zin in. U hopelijk ook.
Op 6 december hebben we de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) gehouden, waarvan ook
op de site melding is gemaakt. Helaas moet ik constateren dat ook deze ALV wederom een zeer
matige opkomst kende. Dit leg ik dan maar uit als iets positiefs. Dat eenieder van u het helemaal
prima vindt wat wij doen. En dat geeft op zich wel veel vertrouwen. Maar aan de andere kant wil ik
toch ook een beroep op u doen om een volgende keer de deelname wat groter te laten zijn. In elk
geval om vanuit de eenheden en de reünieverbanden een vertegenwoordiger te sturen om actief
aan deze ALV deel te nemen. Wij als bestuur hebben er behoefte aan om vanuit de actief
dienende militairen ideeën te krijgen waarmee we de gehele rode barettenvriendengroep kunnen
bedienen.

2E BRIGADE
BREDE REUNIE
OP 19 MEI 2022,
EEN UITDAGING
MAAR WE GAAN
ERVOOR!

Bij mijn aantreden in 2016 heb ik al aangegeven dat ik zou stoppen in 2020, maar ik vond het wel
belangrijk om eerst een goede opvolger te zoeken. En ik kan u mee delen dat ik die gevonden heb
in de persoon van Nico Geerts, oud commandant 11 Luchtmobiele Brigade “7 December”.
Ik ben blij dat de vergadering unaniem akkoord is gegaan met zijn voordracht. Hij is voor velen van
u een oude bekende en ik heb er alle vertrouwen in dat deze prachtige club in goede handen is. Ik
wens hem heel veel sterkte en plezier.
De Invictus Games zullen zoals het nu naar uitziet in de periode 16 t/m 22 april 2022 in Den
Haag worden gehouden. Laten we hopen dat het dit keer wel zal lukken om deze kanjers, waarvan
ook een aantal luchtmobiele veteranen, op een respectvolle wijze te kunnen laten strijden voor
een groot publiek.
Afsluitend wens ik u en uw dierbaren
een heel goed uiteinde en een zeer
gelukkig, voorspoedig en gezond 2022
en graag tot ziens op 19 mei 2022!
Ton Hover
Kerstbestand WO-1, december 1914
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Op 6 december vond wederom een bestuursvergadering plaats waarin de reünie van 19 mei uitgebreid werd besproken. Waar we
eerst gehoopt hadden de reünie in een hangaar op de luchtmachtbasis Deelen te kunnen organiseren, werd in de loop van de
maanden duidelijk dat dit veel beperkingen met zich meebracht. Uiteindelijk heeft het bestuur dan ook van deze optie afgezien en is
het projectteam direct met optie 2 gaan plannen. In overleg met BASECO het FBD en PARESTO van de Oranjekazerne zijn de
mogelijkheden aldaar doorgenomen. Dit betekent wel heel veel meer logistieke inspanning, maar zoals het er nu uitziet gaat dit
lukken. Catering, bussen, toegangsregeling, overnachting, sponsoring (om de prijs zo laag mogelijk te houden), muziek en nog veel
meer zaken moeten goed doorgesproken worden en op elkaar worden afgestemd. Wat wel duidelijk is, is dat de inschrijving en
betaling via de site en facebook pagina plaats zal vinden en dit door het inschakelen van professionele hulp van een ticketbureau. Wat
kan er nu nog mis gaan zou je zeggen? Als het aan het bestuur ligt niets, maar dat is natuurlijk niet waar! Er zijn meerdere dingen die
uiteindelijk nog bijgestuurd moeten worden, maar wat we zeker niet in de
hand hebben is de pandemie die nog steeds in alle hevigheid om zich
heen grijpt en telkens weer oplaait. Het beslispunt van “GO of NO GO”
ligt eind februari, begin maart en dan nog is er geen zekerheid. Als we
met de datum moeten gaan schuiven, geeft dat ook weer beperkingen.
Bijvoorbeeld; de Veteranendag in juni, de vakantie in juli en augustus,
Market Garden in september en daarna het slechte weer. Een pak
sneeuw zoals 5 jaar geleden willen we ook niet dus komen we al gauw
uit op mei 2023. Dat hopen we uiteraard niet dus gaan we nog steeds
voor 19 mei 2022!
Na de bestuursvergadering stond de ALV op de rol waarbij het belangrijkste agendapunt was de voorzitterswisseling.
En zo is Generaal-majoor bd Nico Geerts als nieuwe voorzitter van de VRB gekozen. Voor wie hem niet kennen, zal hij zichzelf in de
nieuwsbrief introduceren.
Adri van den Brom

DE NIEUWE VOORZITTER
Beste Rode Baretten. Ik ben gevraagd om in 2022 onze huidige voorzitter Ton Hover op te volgen. Dat doe ik met plezier en zie er
ernaar om met het gehele bestuur invulling te gaan geven aan de doelstelling van de VRB. Voor degenen die mij niet kennen is mij
gevraagd mij kort voor te stellen.
Allereerst ben ik getrouwd met Nynke en heb
een studerende dochter van 24 jaar. We houden allemaal van sportief bezig zijn, zoals
hockey, tennis, bergtochten, skiën, surfen,
zeilen en op zijn tijd ATB’en of gewoon een
rondje fietsen (happen en trappen). Ook mag
ik graag een rondje sturen op de motor en ben
lid van de Red Beret Riders (RBR). Genoeg
hobby's dus! Ik ben in 1979 opgekomen als
infanterist op de KMA (VTO o.l.v. Ton Hover als
C-SMO) en sinds mei 2020 met FLO. 41 jaar
mogen dienen en met veel plezier gewerkt,
waarvan veel in het operationele opleidingsen trainingsdomein. 12 jaar daarvan waren bij
LMB (S4 11 LMB, C-13 Infbat, CS 11 LMB en
C 11 LMB), daardoor een "rood" hart gekregen. Andere functies waren bij 43 Painfbrig,
OTCO, Staf CLAS, CDS en NLDA. Genoeg voor nu denk ik. Ik zie ernaar uit u te ontmoeten.
Nico Geerts

NIEUWSBRIEF

Pagina 3

THE ARNHEM SPIRIT
Op 03 september 2022 wordt voor de 75ste maal de Airborne Wandeltocht georganiseerd. Deze grootste eendaagse (Airborne)
herdenkingswandeltocht ter wereld staat sinds 1947 in het teken van het herdenken en onder de aandacht brengen van de inzet e n
opofferingen van geallieerde militairen tijdens de Slag om Arnhem (Operatie Market Garden: 17-26 september 1944).De inzet van met
name Engelse en Poolse grondstrijdkrachten heeft niet het beoogde effect gehad op het snel beëindigen van WOII, maar heeft op de
toenmalige bewoners van de Airborne regio een onuitwisbare indruk achtergelaten. Deze historische en emotionele herinnering is in de
regio nog steeds zeer levendig.
De septembermaand is dan ook terecht een Airborne herdenkingsmaand in de gemeenten Arnhem, Renkum, Ede en Overbetuwe. Tot
en met 2019 hebben we Engelse veteranen (Rode Baretten) uitgenodigd als onze eregasten. Op 07 september 2019 waren nog 8
veteranen aanwezig in Oosterbeek. De aanwezigheid van Engelse veteranen in 2022 zal zeer waarschijnlijk geen optie zijn, gezien hun
leeftijd en kwetsbare gezondheid.
De Airborne Wandeltocht trekt gemiddeld ongeveer 34.000 wandelaars uit ca. 25 landen, het gros loopt individueel dan wel in familie
verband. De start en binnenkomst is op sportpark Hartenstein in Oosterbeek. Om 11.00 uur wordt de Wandeltocht formeel geopend
met toespraken, de Last Post en een defilé. Aan het defilé nemen ca.100 militaire en civiele groepen deel. Bij de afname van het defilé
is Commandant 11 LMB aanwezig. Alle Krijgsmachtdelen zijn met detachementen vertegenwoordigd en ook vanuit m.n. Engeland,
Denemarken en Duitsland is het enthousiasme om erbij te zijn, zeer groot. De 4 routes ( 10, 15 , 25 en 40 km) lopen langs veel relevante historische locaties, onder meer de landingsterreinen (bij
Renkum/Wolfheze en Ede) , de Westerbouwing, de Oude
Kerk, het centrum van Oosterbeek en natuurlijk langs
Hartenstein, nu de plek van het Airborne museum en in 1944
het hoofdkwartier van de generaal Roy Urquhart,
commandant van de Britse 1e Luchtlandingsdivisie.
Veel mensen maken van de gelegenheid gebruik om tijdens
de wandeltocht een bezoek te brengen aan de Airborne
begraafplaats in Oosterbeek, waar ca. 1750 geallieerden
militairen zijn begraven. Sinds een aantal jaren ook de locatie
waar toekomstige Rode Baretten, op de donderdagavond, pal
voor de baretuitreiking , een historische spiegel wordt
voorgehouden. Deelname aan de Airborne wandeltocht
draagt bij aan een nog beter historisch besef en aan
internationale verbroedering.
Voor veel Engelsen is de regio Oosterbeek / Arnhem
“heilige grond” en met name het Parachute Regiment is met
veel jonge en oude veteranen vaak ruim vertegenwoordigd bij
de Airborne Wandeltocht. Zo ook bij de herdenkingen in
2022 op 16, 17 en 18 september. Voor Engelse para’s is het
adagium “The Arnhem spirit’ nog steeds zeer actueel en een
onderdeel van hun training en vorming.
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Het bestuur van de Airborne Wandeltocht nodigt leden van de VRB van harte uit om in welke vorm dan ook aanwezig te zijn bij ons
jubileum. De nalatenschap van de Rode Baretten uit 1944 is ook nu nog een bijzonder relevante en waardevolle zaak en is ook v oor de
huidige generatie Rode Baretten van historische en emotionele waarde.

Thijs van der Laan,
secretaris VRB, tevens bestuurslid Politie Sport Vereniging ‘Renkum’, sinds 1947 de organisator van de Airborne Wandeltocht
Voor meer informatie: www.airbornewandeltocht.nl

Bloemlegging bij het gedenkteken: Soldaat met bloemenmeisje, in Oosterbeek, op 02 september 2017

VETERANEN PLATFORM
Normaalgesproken wordt aan het eind van het jaar door het Veteranen Platform (VP), een eindejaarsbijeenkomst gehouden. Hierbij
worden de vertegenwoordigers van alle aangesloten verenigingen uitgenodigd voor een drankje en een hapje en wordt er teruggekeken
op het oude jaar en vooruitgekeken naar de toekomst. Door de thans geldende COVID-19 maatregelen was dit jaar de bijeenkomst
alleen digitaal, via een videolink, te volgen. Het afgelopen jaar stond in het teken van de pandemie en werd uiteraard de hoop
uitgesproken dat 2022 ons betere tijden zal brengen. Wel werd door de voorzitter aangegeven dat men er naar streeft en er eig enlijk
ook vanuit gaat dat de Veteranendag in 2022, incl. defilé, door gaat. Afwachten dus of we als VRB dit jaar voor het eerst met een
detachement in het defilé kunnen meelopen.
Ook werd door de voorzitter gewezen op een publicatie in de media t.a.v. de uitkomsten van het meerjarig Indië
onderzoek. Deze publicatie was voor het bestuur van het Veteranen Platform aanleiding hierover een standpunt in te
nemen. Wil je meer weten, kijk dan op deze link: Veteranen platform
Verder werd er een goede discussie gevoerd m.b.t. de transitie van militairen naar de burgermaatschappij. De ombudsman (tevens veteranenombudsman) gaf aan dat dit beter geregeld moet worden door defensie. Maar ook gemeenten en
veteranenverenigingen kunnen hier een grote rol in spelen. Betere invulling hiervan wordt op dit moment uitgewerkt. Ook
de HDP gaf aan dat dit verbeterd moet worden en dat defensie hier betere invulling aan gaat geven. Helaas geen borrel
ter afsluiting, maar zeker een leerzame videobijeenkomst, die je via onderstaande link kunt terugkijken.
Eindejaarsbijeenkomst Veteranen Platform online op 10 december 2021 - YouTube

