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Voorwoord
Door Richard Weber
Voor jullie ligt alweer de 11e (althans bij mij bekend)
nieuwsbrief van DIC-1 die naar jullie toe is gekomen
via de digitale snelweg. Niet alleen de 11e nieuwsbrief
maar ook voor velen van jullie weer het 1e
contactmoment na onze zeer geslaagde reünie van
2018. Het voorwoord zit ik te schrijven terwijl de
thermometer buiten alle records aan het verbreken
is. Nu zou je een moord doen om al die ijsmeesters uit
Friesland te horen maar helaas zwijgen zij nu in alle
talen. Kortom niet al te druk maken en een mooi
moment om in de airco onder het genot van een
drankje eens terug op 2019 en vooruit naar 2020 te
gaan kijken. We hebben met het bestuur bij elkaar
gezeten om de reünie 2018 te evalueren en eigenlijk
was er voor ons maar 1 conclusie mogelijk. Ik hoop dat
ik namens iedereen spreek die die dag aanwezig is
geweest maar hij was wederom geslaagd. Dit bleek
wel uit de vele positieve reacties op Facebook en de
geluiden die we tijdens de BBQ al opgevangen
hadden. Niemand die de traditionele “Blauwe Hap”
gemist heeft dus de volgende keer (nov 2023) gaan
we voor de 2e keer ook weer BBQ’en. En zo worden
tradities dus geboren (alles wat meer als 1 keer
gebeurd is immers traditie toch ☺ ). En toch wil ik me
naar jullie allen richten want wij kunnen wel vinden
dat alles goed was gegaan maar wat vinden jullie???
Positieve feedback is een cadeautje zullen we maar
zeggen en altijd goed om iets beter te maken. Wij als
bestuur horen graag jullie feedback aan.
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Helaas was er tijdens de reünie ook een trieste
boodschap te betreuren. Ons bereikte het bericht dat
deze editie Wouter van Koeveringe er niet bij kon zijn
ivm een ernstige ziekte.
Daar Wouter een trouw bezoeker was van de reünies
maakte het gemis wel groter met name binnen het 1e
peloton (Wouter was de PS van het 1e). Na de nodige
behandelingen ondergaan te hebben hebben HenkJan Wendrich en ik namens DIC-1 Wouter nog een
bezoek gebracht. Een leuk moment van weerzien
zeker daar Wouter positief over de toekomst was.
Het heeft helaas niet zo mogen zijn. Op 6 augustus is
Wouter aan zijn ziekte overleden. We willen zijn
echtgenote Anja en hun kinderen dan ook heel veel
sterkte wensen wetende dat Wouter en alle maten
die ons helaas al zijn ontvallen door DIC-1 nooit
vergeten zullen worden.
Inmiddels hebben we in 2019 niet stil gezeten en was
DIC-1 weer vertegenwoordigd tijdens de herdenking
van D-Day in Normandië (zie verslag elders in deze
nieuwsbrief) en op de Nationale Veteranen dag in
Den Haag. Ook daar mochten we weer velen van jullie
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zien en hebben we als DIC-1 inmiddels ons vaste stekje
waar we ieder jaar zijn. Niet alleen de vaste stek maar
zeer zeker ook alle DIC-1 shirts/hoodies/caps etc
vallen op. Kortom een gezicht wat mij in ieder geval
vervuld van trots om te zien dat er na zoveel jaar nog
steeds zo’n gevoel van eenheid is.

invloed geweest zijn. We hopen volgend jaar weer
met meer te zijn.

De 2e ride-out van 2019 heeft ons naar de Brabantse
en Gelderse wegen geleid waar als vervolg op 75 jaar
D-Day het thema 75 jaar Market Garden is geplakt.
Ook hiervan heeft op onze Facebook pagina eea
gestaan met voor informatie en dergelijke.
Ook heeft DIC-1 zich ingespannen voor het goede
doel en waren aanwezig bij de zgn ‘Walk for
Veterans”. Een sponsorloop met als goede doel het
opleiden van minimaal 1 hulphond voor een veteraan.
Het laatste grote evenement van 2019 is de grote NUV
reünie geweest welke in Breda heeft plaats
gevonden. Kortom DIC-1 leeft.
Voor ik afsluit met een vooruitblik waarin we in 2020
wederom een ride out gaan organiseren, deelnemen
aan de Nationale Veteranen dag en met een DIC-1
detachement willen gaan deelnemen aan de “Sunset
March” (zie artikel elders in deze nieuwsbrief) wil ik
jullie ook nog even wijzen op de pagina “Nazorg” van
onze eigen website (www.dic1.nl) waar je mogelijk
enkele interessante links ziet zoals bv aanvraag
veteranenpas en het aanvraagformulier Zilveren
roos. Voor nu rest mij niets anders meer als jullie en
jullie dierbaren namens het gehele dagelijkse bestuur
en het grote reünie comité hele fijne feestdagen te
wensen en hopelijk tot ziens in 2020 want zoals jullie
weten; “Don’t remember the days, only the
moments”.

Activiteiten voor 2020:

Knielend: Nico, Eric & Richard

Door het hete weer speelde ons verblijf dit jaar vooral
af onder de luifels van de tent. Om 1 uur was het begin
van de defilé waar we wel naar hebben gekeken maar
niet aan hebben deel genomen. Na vertrek van het de
defilé ging de tap open waar gretig gebruik van
gemaakt werd. Vanwege het warme weer waren er
ook een aantal watertappunten waar je gratis water
kon halen. Ook hier werd goed gebruik van gemaakt.
Al met al was het een feest op het malieveld. Naast
het samenzijn waren er een aantal demonstraties van
oudere en nieuwe voertuigen, de intocht van 250
motorrijders en de vele stands van de veteranenclubs
en aanverwante organisaties.
De dag werd weer besloten met het eten bij natuurlijk
een Libanees eethuisje in Den Haag. Volgend jaar
weer en we hopen dat we weer wat meer DICérs de
weg naar Den Haag weten te en willen vinden.

Ride-out Ieper & Normandië

27 juni Veteranendag Den Haag
12 sept Walk for Veterans Doorng

Veteranendag 2019
Ewald Snellink
Op 29 juni was het weer veteranen dag in Den Haag.
Dit jaar waren op het Malieveld wat minder DIC’ers
aanwezig dan de vorige jaren. Het hele goede (hete)
weer en onze reünie van eind 2018 zullen zeker van
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Vlnr Achterste rij: Evert, Frank, Clemens, Jeff, Annie, Dick, Dirk,
Schim Michel,

Martin Schimmel
DIC-I Ride out Ieper en Normandië 1 t/m 8 juni 2019
Het plan was al ruim een jaar oud en kwam uit de
koker van Richard Weber (tegenwoordig onze vz
reünie comité) en organisator van de meeste rideouts die we tot nu gereden hebben. Richard was al
vaker naar de herdenking in Normandië geweest en
heeft toen de rest van de club enthousiast gemaakt
om dit spektakel een keer mee te maken. En deze
keer een hele speciale, want het was dit jaar 75 jaar
geleden dat de geallieerden op de stranden van
Normandië geland zijn.
Onze club bestaat tegenwoordig uit 8 motor rijdende
DIC-r’s met hun partner, want die zijn bijna ook altijd
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van de partij. Deze ride out waren er 5 stellen (Richard
Weber, Evert Veldhuizen, Frank Idsinga, Eric
Rozenboom en ondergetekende) die gingen
deelnemen aan deze tocht. Waar vermeld mag
worden dat de partner van Richard (Lisa) op haar
eigen harley (naked bike) deelnam aan deze tocht
(chapeau). Anders dan alle andere ride-outs, want we
gingen maar liefst 8 dgn en de rit bedroeg toch
pakweg 700 km enkele reis plus alle kilometers die we
daar gereden hebben. Soms erg zwaar, maar de
moeite waard.
En nu lijkt een jaar lang, maar voordat je het weet is
die voorbij en moet je bepakt en gezakt bij het
verzamelpunt staan. En elke keer weer een mooi
moment als je elkaar weer ziet, ondanks dat ik
sommige personen wel 4 of 5 keer tegenkomt per jaar
(ride outs, veteranen dag Den Haag, vergaderingen,
Wageningen en dit jaar de grote NUV reünie).

loopgraven oorlog (ga maar eens googelen of ga er
heen).
s’Avonds gezellig uit eten geweest, nog een sappie in
het hotel en vroeg naar bed, want morgen hebben we
een lange rit voor de boeg.

Dag 3
Vanmorgen op tijd ri camping Saint Aubin sur Mer in
Normandië. Een mooie tocht binnendoor, wat
natuurlijk wel wat tijd kostte en we allemaal erg blij
waren toen we in onze chalets intrek konden nemen.
In de avond gezellig een drankje genuttigd en op tijd
naar bed want we hadden de pijp toch aardig leeg.

Dag 4 en 5
Hier bleek het grote voordeel van onze motoren,
ondanks de drukte konden wij overal komen, waar
auto’s en bussen ver van objecten moesten parkeren.
Twee dagen lang langs allerlei belangrijke en
interessante plekken gereden en bezocht, ik
selecteer er een aantal.
Zeer indrukwekkend was het American Cemetery
and Memorial in Colleville sur Mer/Omaha beach, daar
wordt je toch wel even stil van. Ook een Duitse
begraafplaats bezocht (la Camba) en ook daar wordt
je stil, maar je staat daar toch met een ander gevoel
(ik tenminste wel).

Dag 1
Verzamelpunt Macdonalds in best. Na uitleg van de
roadcaptain en leader off the pack Richard gingen we
via een mooie route op pad ri Ieper. In het begin van
de avond namen we onze intrek in abdij hotel Lo
Reninge in de buurt van Ieper. Voor de eerste avond
had Richard aldaar een geheel verzorgde bbq
geregeld, eentje van all you can eat. Deze was
gewoon voortreffelijke en aansluitend hebben we
een zeer gezellige avond gehad waarbij alles
natuurlijk goed doorgespoeld moest worden.

Dag 2
Deze dag hebben een route gereden die ons lang
allerlei punten voerde van gebeurtenissen die in de
WO-I in en rond Ieper hebben plaats gevonden. Zeer
indrukwekkend, met name als je weet dat daar
chloorgas werd ingezet door de Duitsers en er
eigenlijk geen bescherming tegen was en uiteraard de
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Verder een aantal wiederstands nesten en een
raderpost bezocht (uiteraard Duits) en je bent er toch
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verbaasd over wat voor materiaal men toen al de
beschikking had.
Ook geweldig interessant was het Pegasus memorial
in Ranville alwaar de originele brug over het kanaal
van Cean op het terrein van het museum ligt.
Bijzonder museum met een schat aan materiaal van
wat er toen gebruikt werd met veel info over de
gevechten die daar plaats vonden, je komt gewoon
tijd tekort. Deze dagen kwamen we moe maar
voldaan terug op de camping alwaar we in de avond
uit eten gingen en aansluitend een drankje bij een van
de chalets. Sowieso iets anders dan een hotel.
S’morgens je eigen ontbijt maken.

Dag 7
Vandaag terug naar ons Abdij hotel in Lo Reninge,
helaas zat het weer niet echt mee en een ieder was
blij dat we weer op de stek waren. In de avond een
zeer smakelijke maaltijd in het hotel genoten en na
afloop ging bij mij toch echt het kaarsje een beetje uit.
Vroeg naar bed dus.

Dag 6
Vandaag naar Arromanches. Hier was landingszone
GOLD, toegewezen aan de Britten.

Dag 8

We hadden het mooiste weer van de gehele periode
en het was daar giga druk. En tot mijn verbazing zag
ik daar z’n beetje het hele 17e Painbat aangetreden. In
aug 1944 is daar de Prinses Irene Brigade geland en
het 17e zet de traditie voort. Dat betekende natuurlijk
dat we bekenden tegen kwamen. Verder uitermate
interessant, met wrakstukken uit die periode van o.a.
de kunstmatige havens (Mulberry) die daar gebouwd
werden die nog gewoon in de zee liggen, een static
show etc. Ook een compleet kampement met reenactors van alle landen die daar aan de invasie
hebben mee gedaan. Ook de moeite waard is het 360º
circular cinema waarop je op 9 schermen de 100 dgn
strijd van Normandië kunt zien met authentieke
beelden. Na Arromanches nog een aantal andere
bezienswaardigheden bezocht. Dit was tevens de
laatste dag, want morgen gaan we terug naar Ieper.
Na afloop nog een uitermate gezellige avond gehad
en alvast inpakken.
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Terug naar NL. Omdat ik aan het einde van de middag
nog een happening in Den Haag had ben ik na de
eerste stop alleen door gegaan. Het weer was
ontiegelijk slecht geworden met enorme rukwinden
die me van li naar re over de weg sleurden. Het was
een gevecht om de motor binnen mijn rijbaan te
houden. Thuis aangekomen was ik helemaal gesloopt
en mijn partner Hanane ook, want die had
doodsangsten uitgestaan tijdens deze rit vertrouwde
ze me toe. We hebben toen besloten om niet naar
Den Haag te gaan, ik had geen puf.
Rest mij om te vertellen dat dit een zeer bijzonder
Ride-out was met veel dank aan Richard die dit
allemaal georganiseerd heeft/had en de zeer kundige
manier waarop hij de hele gp vanuit Holland door
België en Frankrijk heeft geloosd. Op zijn enorme
Harley wist hij met behulp van zijn militaire ervaring
op kaartlees gebied en zijn gps ons feilloos door het
gebied te leiden, met name op 6 juni, toen er heel veel
wegen waren afgesloten o.a. i.v.m. de vele vips die in
het gebied waren. Ook had hij zich tot in detail
ingelezen in het hele Normandië gebeuren en had
overal waar we kwamen zijn verhaal klaar. Tevens had
hij ons (vooraf) daar informatie over verschaft incluis
de route. Kortom zeer de moeite waard en moeten
wij onze vrijheid omarmen die we nu hebben
waarvoor anderen het hoogste offer hebben
gegeven.
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P.S. Indien er iemand informatie wil over deze reis dan
kun je terecht bij Richard.

SUNSET MARCH
Veteraan! Heb jij de Sunset March al
gelopen?

Beste DIC-1er, als dagelijks bestuur DIC-1 dachten wij
dat het een leuk initiatief zou zijn om met een
groep(je) DIC-ers een keer mee te doen aan de Sunset
March. De Sunset March is sinds 19 oktober 2014 een
dagelijks eerbetoon aan de geallieerde militairen, die
gevochten hebben voor de vrijheid van Nederland. In
Nijmegen is een nieuwe stadsbrug gebouwd; de
Oversteek. Vlakbij het deel van de Waal waar op 20
september 1944 Amerikaanse militairen tijdens
operatie Market Garden de Waal zijn overgestoken.

Tijdens deze zogenaamde “Waalcrossing” zijn 48
geallieerde militairen omgekomen. De verlichting van
deze nieuwe brug is heel speciaal. Er staan 48 paren
lichtmasten op de brug. Rond het tijdstip van
zonsondergang worden deze lichtmasten, paar voor
paar, na elkaar ontstoken in het tempo van een trage
mars. Iedere avond, als het eerste paar lichtmasten
wordt ontstoken, loopt een veteraan de Sunset
March mee in het tempo waarin de lichten aangaan.
Met dit initiatief willen de veteranen niet alleen
herdenken welk offer de Amerikaanse militairen hier
ver van huis hebben gebracht voor de vrijheid van het
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Nederlandse volk. Zij willen hiermee vooral ook een
zichtbare brug slaan naar alle veteranen die in missies
over de hele wereld hebben bijgedragen en nog
steeds bijdragen aan vrede en vrijheid. Ons aller 9Bravo (Peter van der Meulen) heeft samen met zijn
kleindochter onlangs de Sunset March gelopen en is
terug gekomen met allerhande bruikbare tips zoals
parkeren, toegankelijkheid voor rolstoelen, tempo
van de mars etc. Kortom waardevolle informatie
waarvoor alvast dank. Om een beeld te hebben hoe
dit in zijn werk gaat, kan men een korte video bekijken
met de volgende link: https://youtu.be/ZXndXnceMxs
Zoals gezegd lijkt het ons als DIC-1 een leuk idee om
als groep deze Sunset March te lopen, via deze weg
willen wij dan ook vragen welke DIC-1ers
belangstelling hebben om hier aan mee te doen. Als
er voldoende belangstelling voor is, zullen wij dit gaan
organiseren en met een voorgestelde datum komen
voor deze Sunset March. Als je interesse hebt graag
een mail naar dic-1@home.nl .

Grote Libanon Reünie Breda
Door Ruud Krijnen
Elke vijf jaar wordt de grote
Libanon reünie gehouden.
Deze keer in Breda voor mij
dichtbij dus niet met de trein
(wat op zich altijd een heel
feest was al de blauwe
baretten). s’Morgens samen
met Pieter naar Breda. Na het
inchecken naar de grote zaal,
eerst even kijken waar DIC-1 moet verzamelen.
We waren lekker
vroeg dus ruim
tijd om naar de
verschillende
stands te gaan,
de
voertuigen
bekijken en post
7-17.

Gaandeweg kwamen er meer reünisten en aan de
tafels van DIC-1 steeds meer bekende gezichten.
Na de officiële opening een aantal sprekers
waaronder; Barbara Visser (Staatssecretaris van Defensie)
En de ambassadeur van Libanon.
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kunt kiezen voor wandelroutes van circa 5, 10 en
20 km. De 5km route is geschikt voor rolstoel,
scootmobiel of kinderwagen. Ook honden
mogen meegenomen worden. Voor wie van een
sportieve uitdaging en hardlopen houdt, er is
ook een Trailrun van 10 of 20 km.

De heerlijke Indische maaltijd ontbrak ook deze keer
niet. Onder het genot van een biertje haalden we
oude verhalen op. Tegenwoordig heeft iedereen
foto’s op zijn smartphone en de mogelijkheid om
deze foto’s snel uit te wisselen.
De middag vloog voorbij en jammer genoeg ging om
17:00 de tap dicht.
Zoals van ouds als laatste het pand verlaten met nog
even een foto

Walk4Vetrans
Door Lisa Weber

Met de sponsorwandeltocht Walk4Veterans
zamelt stichting Hulp voor Helden geld in voor
een veteranenhond. Op deze manier wordt er
aan een veteraan met PTSS meer kwaliteit van
leven gegeven. Een veteranenhond herkent o.a.
de signalen van een herbeleving en maakt zijn
baas wakker, trekt zijn baas weg bij stressvolle
situaties, zorgt voor ontspanning en afleiding bij
woede of angst, kortom ….is 24/7 een buddy
voor de veteraan. De Walk4Veterans wordt 2
keer per jaar gehouden, dit jaar in Havelte en
Doorn. De tocht is voor iedereen toegankelijk. Je
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Wij, Richard en ik, vinden dit een prachtig gebaar
en willen graag iets terug doen voor de
veteranen. Dus hebben we ons ingeschreven
voor de wandeltocht van 10 km. 14 September
2019 was het zover. Start en finish vanuit het
Militair Revalidatie Centrum Aardenburg waar
alles op en top georganiseerd was. Met ook nog
een prachtig wandelweer werden we
getrakteerd op een prachtige route door het
Utrechtse Heuvelland. Dit hebben we geheel in
eigen tempo gedaan waardoor je onderweg
mooie foto’s kunt maken en genieten van de
omgeving. Uiteindelijk heeft Walk4Veterans
2019 geresulteerd in een opbrengst van 18500
euro voor een veteranenhond! We hebben een
fantastische dag gehad en kijken uit naar 2020,
waar de tocht in Doorn op 12 september, al in
onze agenda staat. We hopen hiermee mensen
enthousiast te hebben gemaakt met dit
geweldig project, wij kunnen het jullie alleen
maar aanraden.

