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Opgesteld door:
(R) Sld1 bd Richard Marnix Sopacua

In samenwerking met de AVRM, OVV-Knatres, Natres en de
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‘Soldaten, zeelieden en vlieger van het Geallieerde Expeditieleger.
Gij staat op het punt U in te schepen voor den grooten kruistocht, waarop wij ons vele maanden hebben voorbereid. De oogen der
wereld zijn op U gericht. De hoop en de gebeden van alle vrijheidlievende volken begeleiden U. Tezamen met onze dappere Geallieerden en wapenbroeders op andere fronten, zult Gij de Duitsche oorlogmachine vernietigen, de nazityrannie over de verdrukte volken
van Europa verdrijven en de veiligheid in de vrije wereld herstellen.
Uw taak zaal niet licht zijn. Uw vijand is welgeoefend, goed uitgerust en in den strijd gehard. Hij zal zich vertwijfeld teweerstellen.
Maar dit is het jaar 1944! Er is veel gebeurd sedert de triomfen van de nazis in de jaren 1940 en 1941. De Vereenigde Volken hebben
de Duitschers groote nederlagen toegebracht in open strijd, van man tot man. Ons luchtoffensief heeft de vijdandelijke kracht in de
lucht en zijn vermogen tot oorlogvoering te land ernstig benadeeld. Onze thuisfronten hebben ons een overweldigende meerderheid
in wapen en munitie verschaft en ons groote reserves aan geoefende soldaten ter beschikking gesteld. Het tij is gekeerd! De vrije
mannen van de wereld marcheren gezamenlijk op ter overwinning!
Ik ben vol vertrouwen in uw moed, toewijding en militaire bekwaamheid.
Good luck! En laat ons allen den zegen van den Allerhoogsten afsmeken voor deze nobele en groote onderneming.’
Generaal Dwight D. Eisenhower, opperbevelhebber van de geallieerde strijdkracht in Europa.

Battlefield Tour Normandië 2018
Het doel van de BFT 2018 is de binding te versterken tussen de verschillende reservisten van de AVRM,
OVV-Knatres, Natres en DV&O DJI onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Maar ook, ‘We will
remember them’, degenen eren/herdenken waaraan we onze vrijheid te danken hebben. Zo zullen wij plaatsen bezoeken waar op 6 juni 1944, felle gevechten hebben plaatsgevonden en algemeen bekend zal worden
als D-Day. D-Day, de dag dat de geallieerden stevig voet aan wal zetten bij de stranden van Normandië op
weg naar de totale capitulatie van Duitsland in WWII.
De Duitse Veldmaarschalk Erwin Rommel (commandant Heeresgruppe B) had de taak om de Duitse verdedigingslinie aan de westkusten van Europa, de ‘Atlantikwall’1, te verdedigen en versterken. De verdediging
behelst het zolang vastpinnen van de geallieerde soldaten bij de stranden tijdens de invasie en dat in 24 uur.
Die tijd zou genoeg voor de Duitsers zijn om tegenaanvallen te gaan organiseren en de invasie doen mislukken. Tijdens één van zijn inspectiereizen langs de ‘Atlantikwall’, kwam hij met zijn beroemde uitspraak: ‘Für
die nächsten 24 Stunden wird es für die Alliierten und die Deutschen entscheidend sein. Der längste Tag für
die Deutschen und die Alliierten ... der längste Tag.’ (Voor de komende 24 uur zal het voor de geallieerden
en de Duitsers beslissend zijn. De langste dag, voor de Duitsers en de geallieerden ... de langste dag.)

Een kleuren statiefoto (uit: Pinterest.
Pinterest.com)
.com) van Veldmaarschalk Erwin Rommel en een zwart-wit foto (uit: Warfare History Network)
.com
van hem bij één van zijn inspectietochten in Normandië.

Op 6 juni aanstaande zullen we als BFT-detachement, gezamenlijk deelnemen aan het officiële ceremonie in
Arromanches met de 13e Lichte Brigade, 17e Painfbat Garderegiment Fuseliers Prinses Irene (GFPI) en een
delegatie van de gecombineerde Duits-Franse officiersopleiding uit Hamburg.

1.

De ‘Atlantikwall’ is een meer dan 5000 km lange Duitse verdedigingslinie, aangelegd voor de verdediging van de door de Duitsers
bezette gebieden met als belangrijkste reden het voorkomen van geallieerde invasies in die bezette gebieden. En juist bij het
Franse (Normandië) deel van de ‘Atlantikwall’ gebeurde iets waar de Duitsers al lang voor vreesden ... een geallieerde invasie in
de ochtendglorie van 6 juni 1944.
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Met de bus naar Normandië.
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Dag 1, maandag 4 juni

De reis naar Normandië
21.00 uur, begin reis Battlefield Tour (BFT) Normandië 2018 in samenwerking met DV&O DJI, Natres, AVRM
en de OVV-KNR.
Hoofdmoot voor vandaag is om vanuit de verschillende opstapplaatsen2 (ex-)collega’s op te gaan halen,
zodat we daarna richting Normandië kunnen gaan reizen.

2.

Opstapplaatsen: JWF Kazerne Assen, Luitenant-Kolonel Tonnet Kazerne ‘t Harde, Du Moulin Kazerne Soesterberg en Trip van
Zoudtlandt Kazerne Breda.
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Luitenant-kolonel Terence Otway,
commandant van de ‘9th Parachute Battalion’.
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Dag 2, dinsdag 5 juni

Musée de la Batterie de Merville
Na een vrij lange ochtendrit door de snelwegen van België en Noord-Frankrijk kwamen we rond 08.00 uur
aan bij de parkeerplaats Aire Nord Giberville A13, waar we met de kwartiermakers van de BFT Normandië
2018-organisatie hebben afgesproken. Na de gebruikelijke begroetingen vervolgden wij onze weg richting de
oostelijke landingszone van de geallieerden.
Ongeveer 09.30 uur aankomst bij onze eerste bezienswaardigheid, ‘Musée de la Batterie de Merville’.
Onze gids, de sgt1 Cornelis Reijntjes, vertelde ons wat er toentertijd in de ochtend van 6 juni 1944 afspeelde
in- en rondom de Batterij van Merville.
Zijn verhaal kort samengevat: ‘Een bataljon van de 6e Britse Luchtlandingsdivisie hebben als opdracht gekregen om de batterij van Merville te vernietigen. De kanonnen waren namelijk gericht op het ‘Sword Beach’
en vormden dus een gevaar voor de aankomende landing van de Britten daar op het strand. De commandant Luitenant-kolonel Terence Otway van de ‘9th Parachute Battalion’ had oorspronkelijk 750 para’s onder
zijn commando. Echter door verspreid neerkomen van zijn para’s, moest hij enkel met de 150 para’s (die wel
in de buurt van het doel zijn neergekomen) de kanonnen uitschakelen. Het half uur durende fellende gevecht
heeft als resultaat dat de batterij werd ingenomen, maar heeft een zware tol geëist van de Britse para’s.
Meer dan de helft van hen vonden de dood of raakten gewond. Slechts een kwart van de 130 Duitse soldaten
van het 1716e Artillerieregiment overleefden de aanval.’

Aandachtig luisteren naar onze gids, Sgt1 Cornelis Reijntjes.
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Bij het monument van de Prinses Irene Brigade.

11.00 uur, vertrek richting het monument van de Prinses Irene Brigade.
Aangekomen bij het monument van de Prinses Irene Brigade bij het dorp Bréville-les-Monts, vertelde onze
gids dat op 12 augustus de Prinses Irene Brigade de rivier de Orne oversteekt om een kilometer frontlijn
aangewezen te krijgen ten oosten van Bréville-les-Monts waar ze de plaats innemen van de Royal Ulster
Rifles en tegenover de Duitse eenheden van het 744ste Grenadierregement. Van tijd tot tijd waren er artilleriebeschietingen, waardoor er gewonden vielen en op 14 augustus de eerste dode aan Nederlandse zijde,
wachtmeester Lammers van de medische dienst.
(Interessante info over de Prinses Irene Brigade in Normandie: https://liberationroute.nl/france/pois/d/
dutch-troops-in-normandy-poi202)
6
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Onderste twee foto’s: Links de nieuwe Pegasus-brug en rechts de originele Pegasus-brug.

Tegen 12.00 uur vervolgden wij onze reis richting de ‘Pegasus Bridge’ bij Bénouville. Nabij de ‘Pegasus Bridge’
hebben wij eerst een lunch gehad. Na de lunch vertelde onze gids hoe het in de ochtend van 6 juni, de aanval
bij de brug heeft plaatsgevonden.
In het kort: ‘Majoor John Howard, die de leiding heeft over zes pelotons van het 2e Bataljon Ox en Bucks en
30 geniesoldaten van het 249ste compagnie Royal Engineers, kreeg twee opdrachten op D-Day. De eerste
is de Bénouville-brug veroveren en de tweede opdracht de brug over de Orne die 360 meter verderop lag.
In de nacht van 5 op 6 juni zou zijn eenheid op D-day de eersten zijn die in gevecht zal raken met de Duitsers.
Inclusief piloten was het totaal aantal manschappen die aan de aanval meededen 181 man, verdeeld over
zes gesleepte Horsa zweefvliegtuigen. Op 5 juni om 22:56 uur steeg het eerste gesleepte zweefvliegtuig
op en het laatste om 23:01 uur. Tegen 00:07 uur vloog het eerste toestel al boven de kust van Frankrijk. De
sleepkabels werden op 1800 meter in de buurt van de bruggen losgegooid. Vijf van de zes Horsa-zweefvliegtuigen landden zeer dichtbij de bruggen, dat koste wat het kost veroverd moest worden en verdedigd
totdat zij zullen worden afgelost door de commando’s van Majoor Lord Lovat. De verovering van de bruggen
duurde in het geheel nog niet eens een kwartier.’
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Ons onderkomen in VIllage Côte de Nacre.

14.30 uur vertrek richting VIllage Côte de Nacre waar we onze legering gingen betrekken in een aantal chalets.

18.00 uur, bij het plaatselijke restaurant Saint Aubin, werden wij getrakteerd op een uitstekend verzorgde
diner.
Na het diner ging een delegatie van de BFT Normandië 2018-Detachement voor bevelsuitgifte naar Arromanches bij de 13e Lichte Brigade, 17e Painfbat GFPI.
Onderwijl werd er onder leiding van SM Roel Zevenhuizen DT-inspectie gehouden en voorgeoefend voor de
ceremonie van morgen in Arromanches.
Nadat het vooroefenen en DT-inspectie goed is bevonden door het kader, konden wij genieten van een welverdiende groepsborrel.
8
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Appel en laatste check of de tenuen in orde zijn.
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Dag 3, woensdag 6 juni
Herdenkingsceremonie Arromanches
07.00 uur: Reveille en ontbijt.
Tegen 08.15 uur werd er appel gehouden en was het ook de laatste gelegenheid om een DT-check te doen
voordat wij naar de herdenkingsceremonie gaan in Arromanches.

Direct achter de fanfarekorps Natres aansluiten
aansluiten.

In Arromanches aangekomen sloot het BFT Normandië 2018-detachement direct achter het fanfarekorps
van de Natres (FKNR) aan, daarna volgt de 13e Lichte Brigade met o.a. een van haar onderdelen de 17e
Painfbat GFPI. Tevens was ook bij aangesloten een delegatie van de gecombineerde Duits-Franse officiersopleiding uit Hamburg. Onder marsmuziek van de FKNR, werden de detachementen naar het historische
plein waar de ceremonie zal worden gehouden, geleid.
Veel hoogwaardigheidsbekleders, waaronder de Nederlandse ambassadeur, veteranen en de burgermeester van Arromanches gaven acte de présense op het plein.
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De Vaandelwacht van de 17e Painfbat GFPI.

Nadat de Vaandelwacht van de 17e Painfbat Prinses Irene bij het plein is geïnstalleerd, werden er toespraken
gehouden in drie verschillende talen, het volkslied gespeelt door de FKNR en een minuut stilte gehouden.
Daarna vond er kransleggingen plaats. Voor de BFT Normandië 2018-detachement gebeurde dat door Maj.
Ronald Roos (voorzitter OVV) en Drs. Erik J. de Borst (DV&O DJI).
Al met al, indrukwekkende momenten om bij stil te staan voor hetgeen is gebeurd gedurende 6 juni 1944 in
Normandië.

12
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Even een andere zijstraatje ...
Wat weinig mensen weten (of misschien wel) is dat er in de vroege ochtend van 6 juni 1944,
twee zuster kannoneerboten van de Koninklijke Marine daadwerkelijk meegedaan hebben aan de
beschietingen bij vijandelijke doelen aan de Normandische kust. Dat waren de kannoneerboten
Hr.Ms Soemba en Hr.Ms. Flores. Tijdens hun vorige campagnes voor de Italiaanse kust, waarbij zij
vijandelijke doelen gingen vernietigen bij Sicilië, Salerno, Anzio, Garigliano en Gaeta, roemden de
Britten de twee onafscheidelijke kannoneerboten. Vanaf die tijd kregen zij de (bij het in geallieerde
kamp) beroemde bijnaam ‘The Terrible Twins’ 3.

De zuster kanoneerboten: Links, de Hr.Ms. Soema en rechts, Hr.Ms. Flores4.
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Geraadpleegde bron: www.marineschepen.nl, D-Day en de Koninklijke Marine.
Bron foto: Koninklijke Marine.
Bron foto: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/01/Naval_Bombardments_on_D-Day.png
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Na de plichtplegingen op het plein zijn we nog even bij het ‘Musée du Debarquement’ geweest, waarna we
ons gingen veplaatsen richting de Amerikaanse Begraafplaats Colleville-sur-Mer, nabij het ‘Omaha Beach’.
De grootte van de begraafplaats is ongeveer 70 ha. en in totaal liggen er 9.387 Amerikaanse soldaten daar
begraven.
De Brigade-Generaal Theodore Roosevelt Jr.6 (overleden, 12 juli 1944) en zijn broer Quintin Roosevelt
(14 juli 1918) liggen daar ook begraven. Beiden zijn zonen van de Amerikaanse president Theodore Roosevelt
(ambtstermijn 1901-1909). Een klein detail: Het graf van Quintin Roosevelt is het enige graf dat gerelateerd
is aan de 1e Wereld Oorlog.
Door tijdgebrek konden we helaas niet naar een andere bezienswaardigheid, Pointe du Hoc en zijn we rechtstreeks naar de Britse begraafplaats in Bayeux gegaan.
6.

Door mist landde hij en zijn eerste aanvalsploeg aan de verkeerde zijde van de Utah Beach. Echter, door gebruik te maken van de
situatie kon hij en zijn 4e Infanteriedivisie doorstoten en landinwaarts gaan. Mede hierdoor heeft hij een ‘Medal of Honor’ gekregen.

De Amerikaanse Begraafplaats Colleville-sur-Mer, nabij het ‘Omaha Beach’
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‘The British War Cemetery’ in Bayeux is de grootste Britse militaire begraafplaats van de Tweede Wereldoorlog in Frankrijk. Hier liggen de stoffelijke resten van 4.000 Britse en 181 Canadese soldaten, alsmede
een aantal Australiërs, Nieuw-Zeelanders, Zuid-Afrikanen, Polen, Russen, Fransen, Tsjechen, Italianen en
Duitsers. Volgens Britse traditie dienen soldaten te worden begraven met hun strijdmakkers, dichtbij de plek
waar ze stierven. Dat verklaart de sterke versnippering van de Britse militaire begraafplaatsen in Normandië. Alleen al in het departement Calvados zijn er negentien militaire begraafplaatsen en bijna honderd monumenten. De stad Bayeux werd bevrijd op 7 juni 1944. De stad leed slechts geringe schade omdat er geen
grote veldslag plaatsvond. Bayeux diende tijdens de daaropvolgende fasen van de Slag om Normandië als
basis voor het Britse leger. Veel soldaten die zijn begraven op deze begraafplaats, stierven in veldhospitalen
ten zuidwesten van de stad. Op een gedenkteken aan de andere kant van de weg staan de namen van 1.801
Gemenebest soldaten die tijdens de Slag om Normandië stierven en waarvan de resten niet zijn gevonden
of geïdentificeerd. Een inscriptie op het monument herinnert aan Willem de Veroveraar, de hertog van Normandië die in 1066 koning van Engeland werd: “Nos a Gulielmo victi victoris patriam liberavimus” (“Wij, ooit
veroverd door Willem, hebben nu het land van de veroveraar bevrijd”)7.
7.

16

Bron uit: https://liberationroute.nl/france/spots/b/bayeux-british-military-cemetery
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Saillant detail: Een foto door mij geschoten, zie je een Latijnse opschrift op de grafsteen van een soldaat
van ‘The Black Watch’8 staan: ‘Nemo me impune lacessit’ (Niemand tergt mij zonder gevaar). De 10 Natres
Bataljon Bravo Compagnie (waartoe ik ook heb behoord) heeft ook hetzelfde Latijnse devies, echter hun
Nederlandse vertaling is ‘Niemand raakt mij ongestraft’.
Na een tijd bij de Britse begraafplaats te hebben gelopen verplaatsen we ons richting het restaurant in
Byeux waar we onze avondeten gingen nuttigen. Wederom is het eten goed geregeld.
Na het avondeten gingen wij weer ‘huiswaarts’ naar onze legering in VIllage Côte de Nacre.

8.

De Black Watch is sinds lange tijd een van de eliteonderdelen van het Britse leger. Door fusies in het Britse leger vormt Black
Watch nu onderdeel van de Scottish Division, voordien van de Highland Brigade. Black Watch was het voornaamste regiment van
de Highland Brigade. De naam van het regiment komt van de donkere kilt die de manschappen dragen en van hun rol als wachters
over de Schotse Hooglanden. De naam Black Watch leeft vanaf 2006 voort in het derde bataljon van het Royal Regiment of
Scotland. Bron: Wikipedia.
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Dag 4, donderdag 7 juni
Terugweg naar Nederland
07.00 uur, reveille en ontbijt.
09.00 uur, naar het monument in Saint-Aubin-sur-Mer.
10.00 uur, aankomst Duitse begraafplaats. Na de pompeuze Amerikaanse en de strak gestilleerde Britse
begraafplaatsen te zijn geweest komen we aan bij de wat sobere, maar niet minder indrukwekkende, Duitse
militaire begraafplaats bij het plaatsje La Cambe.
‘De Duitse militaire begraafplaats in La Cambe is een begraafplaats met Duitse gesneuvelden uit de Tweede
Wereldoorlog en ligt in het Franse dorp La Cambe (Departement Calvados). Ze ligt 1,5 km ten westen van
het dorpscentrum, vlak bij de autoweg N13. De begraafplaats heeft een nagenoeg vierkant grondplan met
een oppervlakte van ongeveer 8,5 ha. In het midden van de begraafplaats ligt een heuvel, waarop een
baslaten kruis prijkt geflankeerd door twee figuren en de tekst: “Gott hat das letzte Wort” (God heeft het
laatste woord). Rondom deze heuvel liggen de graven verdeeld in 49 rechthoekige perken met soms tot
400 graven gekenmerkt door platte tegels in het gras waartussen op regelmatige afstanden groepjes van
5 basalten kruisjes staan. Nadat de begraafplaats in september 1961 werd afgewerkt werden nog meer dan
zevenhonderd Duitse soldaten bijgezet die op andere locaties teruggevonden zijn. In totaal zijn er nu 21.160
soldaten begraven, waarvan 207 niet meer geïdentificeerd konden worden.’9
9.

Geraadpleegde bron: Wikipedia.
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Foto Links (uit: World War II in color), Hauptsturmführer Michael Wittmann en foto rechts zijn graf in La Chambe.

Een van de bekendste Duitse gesneuvelden die daar ligt begraven, is de ‘Hauptsturmführer’ Michael Wittmann. Hij was een Duitse tankcommandant in WWII en vernietigde ongeveer 156 vijandelijke tanks, om en
nabij 200 stuks artillerie en circa 300 kleine legervoertuigen. Met zijn favoriete tank, de Tiger I-tank, vond in
de slag om Villers-Bovage zijn meest belangrijkste wapenfeit. De typische Normandische landschap met zijn
natuurlijke hoge heggen, vormden voor hem een uitstekende camouflage om tijdens die slag zijn bekende
‘hit and run’-acties te gaan uitvoeren. In zijn eentje en in een tijdbestek van slechts 15 minuten, vernietigde
hij 27 geallieerde pantservoertuigen waaronder een tiental tanks.
Voor zijn daden kreeg hij het ‘Ridderkruis met eikenloof en zwaarden’, een hoge Duitse militiare onderscheiding.
Hij werd gedood toen zijn Tiger op 8 augustus 1944 werd vernietigd bij het dorpje Cinthaux. Dit gebeurde
tijdens een gevecht met Britse troepen van het 1st Northamptonshire Yeomanry Regiment waarbij zijn Tiger
geraakt werd door een M4 Sherman Firefly en explodeerde. De Britse militairen vonden Wittmans verkoolde lichaam en konden alleen aan zijn zwart geblakerde medailles zien dat het ging om een succesvolle
officier. De Britten begroeven zijn lichaam in een anoniem massagraf en pas in de jaren 80 werd Wittmann
officieel herbegraven op het Duitse oorlogskerkhof in La Cambe.10
10. Geraadpleegde bron: Wikipedia.
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Groepsfoto bij het monument ‘Iron Mike’ van de 82e Luchtlandingsdivisie ‘All Amercican’
Amercican’.

11.00 uur, vertrek naar La Fière en aankomst daar is ongeveer 11.30 uur.
‘Een van de cruciale missies van de 82e Amerikaanse Luchtlandingsdivisie was de bruggen over de rivier
Merderet en die in Chef-du-Pont, ten westen van Sainte-Mère-Église in te nemen. Tussen 6 en 9 juni 1944
waren er felle gevechten in de buurt van La Fière, midden in het moeras dat met opzet door de Duitsers
onder water werd gezet.’
Ter nagedachtenis aan de felle gevechten en de vele gesneuvelden onder de parachutisten van de ‘All American’ is er een monument in La Fière geplaatst, genaamd ‘Iron Mike’.11
In La Fière hebben we daar ook onze lunchpauze gehouden.
11.

Bron uit: https://liberationroute.nl/france/spots/l/la-fiere-bridge-and-monument-iron-mike.
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John Steele
Steele, landde ongewild op de kerkto
kerktoren
oren van St Mere Eglise
oren
Eglise.

12.30 uur, vertrek richting Sainte-Mère-Église.
In Sainte-Mère-Église aangekomen wordt je gelijk geconfronteerd met de kerk midden in het dorp. Dat kerkgebouw, wereldberoemd geworden door Cornelis Ryan’s boek ‘The Longest Day’ en de verfilming daarvan
door filmproducent Darryl F. Zanuck, beschrijft een voorval dat de paratrooper John Steele van de 82e
Luchtlandingsdivisie heeft moeten ondergaan. John Steele landde namenlijk ongewild op de toren van de
kerk en deed alsof hij dood was, door zich een tijdlang bewegingloos te houden. Hij werd echter gevangengenomen, maar kon later ontsnappen uit Duitse gevangenschap. Voor zijn acties en verwondingen kreeg hij
een ‘Bronze Star’ en de ‘Purple Hart’.
Luitenant-Kolonel Benjamin Vandervoort van de 2e Bataljon 505 PIR, 82e Luchtlandingsdivisie, brak zijn enkel bij zijn val nadat hij was geparachuteerd nabij Sainte-Mère-Église. Ondanks zijn gebroken enkel voerde
hij ongeveer 40 dagen lang een eenheid van bijeen geraapte para’s van de 82e- en 101e Luchtlandingsdivisie.
Het hoofddoel van de 505 PIR was het dorpje Sainte-Mère-Église te veroveren en het innemen van de eerder
genoemde bruggen over de rivier de Merderet.
Luitenanat-Kolonel Benjamin Vandervoort, brak zijn enkel nadat hij werd geparachuteerd in Normandië.
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Niet ver van de kerk bevind zich het ‘Airborne’-museum. Het museum bezit heel veel oorlogsmateriaal dat
ten tijde van de D-Day werd gebruikt. Zowel de Duitse als die van de geallieerden staan daar opgesteld. Het
tentoongestelde, ondersteund met audio-visuele middelen, laat veel zien hoe oorlog een vernietigende indruk na laat op de mensheid en naar men hoopt, dit nooit meer zal voorkomen.
Ter afsluiting van de BFT Normanidië 2018 werd er om 15.00 uur een appel gehouden op het grasveld bij
het museum.
De Maj. Ronald Roos, voorzitter van de OVV-KNR sprak zijn dank en bewondering uit aan de organisatie van
de BFT Normandië 2018. Hij probeert de commandant van de Natres zover te krijgen dat hij dit initiatief
Natres-breed ook gaat ondersteunen.
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De directeur van DV&O DJI, Drs. Erik J. de Borst, sprak zijn erkentelijk uit voor de goede samenwerking met
Justitie en Defensie om dit BFT Normandië 2018 in goede banen te leiden. Ook hij sprak zijn bewondering uit
hoe de organisatie dit voor elkaar heeft gekregen.
Na de vele bedankjes en complimenten gingen wij om ongeveer 15.45 uur richting Nederland reizen.
Onze laatste avondeten op Franse bodem hebben wij mogen nuttigen bij Restaurant Le Cardinal, Poix-de
-Picardie. Dat was tegen 19.00 uur.
Na het avondeten, iets na 21.00 uur, gingen wij onze reis hervatten richting Nederland.
Battle Field Tour Normandië 2018 - AVRM, OVV, NATRES en DV&O DJI
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Dag 5, vrijdag 8 juni
Aankomst in Nederland
Via de Trip van Zoudtlandt Kazerne Breda, Du Moulin Kazerne Soesterberg en de Luitenant-Kolonel Tonnet
Kazerne ‘t Harde reed de bus naar het eindpunt van de BFT Normandië 2018, de Johan Willem Friso Kazerne
Assen.
Resumerend
Voor wat betreft de eerder genoemde doelen van dit BFT Normandië 2018-reis, mag ik stellen dat de doelen
zijn behaald. De onderlinge binding van de reservisten van de verschillende ministeries zijn niet alleen versterkt, maar ook het herinneren en eren van degenen die het ons mogelijk hebben gemaakt dat wij in vrijheid
kunnen leven, is goed tot zijn recht gekomen.
We zijn naar plaatsen geweest die ik enkel en alleen via boeken en/of films kende, maar nu in het echt, een
zeer diepe indruk bij mij heeft achtergelaten. Ongelooflijk ...
Bij deze dank ik dan ook de organisatie voor hetgeen zij hebben gepresteerd om dit te kunnen realiseren ...
dank jullie wel en chapeau.
Amato oo (mvrgr.),
(R) Sld1 bd Richard Marnix Sopacua
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‘Omaha

Beach’, nu ... rust en vredig!

