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Man husker den første
gang!
Velkommen til Heumensoord og den 99.
Nijmegenmarch.

”Det er lysten til at ville, der giver evnen til at
kunne, og du kan”.

Håber alle har haft en
god tur fra Danmark
til Holland, og i nu er
ved at være klar til
udfordringerne den
kommende uge.

Mogens Bech
oberst
Chef for Dansk Nijmegen Kontingent

Vi har vel alle en indbygget mekanisme,
der er med til, at
første gang man gør OBERST MOGENS BECH VED RAST 4
PÅ CHARLEMAGNE I 2014
noget eller deltager i
noget – ja, så husker
man det. Således også med Nijmegenmarchen. I år
har vi mange gængere, der deltager i marchen for
første gang, og jeg er sikker på, at de mange indtryk,
de modtager i løbet af ugen vil de huske rigtig længe.
Tilsvarende vil alle de erfarne gængere nok ligeledes
huske, den første gang de deltog i strabadserne her i
Nijmegen.
Når jeg taler med gængerne, det være sig førstegangsdeltagerne – eller de mere erfarne, så er det
mit indtryk, at alle husker opholdet i Holland som meget positivt. Det kan godt være, at man får lidt ømme
ben og ondt hist og pist, men kammeratskabet, det
multinationale islæt, den primitive teltlejr, ølteltet,
det smukke landskab, de mange flinke ”hepperere”
langs ruten og mange andre indtryk brænder sig fast i
hukommelsen.

Klar til at servicere
Staben for Dansk Nijmegen Kontingent har vanen tro
forberedt sig grundigt, for at kunne hjælpe og
servicere de ca. 500 tilmeldte danske gængere/cykelordonnanser samt de 385 norske og 302 svenske
gængere bedst muligt under Nijmegen Marchen.
Ud over en evaluering efter sidste års march, så har
der været afholdt et antal stabsmøder for at forberede alt til denne uge, præcis som der har været
arbejds-weekender hen over foråret.
I de forløbne dage har alle 43 været i Søgårdlejren,
hvor der er blevet talt op, købt ind, pakket, gennemført kørerutinering, udarbejdet nyhedsbreve og justeret personellister, for bare at nævne nogle få ting.
Så kære gængere, bare kom an!
Vi er klar, og vi glæder os til at servicere jer.

Deltagelsen i en march som den her i Nijmegen er
jeg sikker på, er mentalt berigende. At udsætte sig
selv for 4 x 40 km march med nogle kilo på ryggen
er noget, der meget naturligt giver den enkelte en
personlig sejr, man kan leve længe på.
Endnu en gang velkommen til Nijmegen, jeg ser frem
til en god uge sammen med jer.
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Kære march gængere
Marchleder teamet, som i år består af major Benny
Stensdal, kaptajn Paul Reimer og kaptajn Johnny Larsen, er klar til at bistå alle de marcherende deltagere.
Benny står i spidsen for teamet som leder for ottende
år i træk, og teamet rummer stor erfaring med at få
marchen til at være så gnidningsløs som mulig.
Benny, Paul og Johnny tager sig i fællesskab af deltagere og ruterne, og det forkromede overblik over
indkvartering og orden i lejren i år varetages primært
af Johnny og LD/ADM, SSG Carsten Nielsen.
Der henstilles til, at der er ro efter klokken 22.00 før
marchdage. Hygge herefter henlægges til ølteltet m.v.
Har du spørgsmål angående marchen, ruten, indkvartering m.v., er vi til rådighed og gør alt, vi kan for at
bistå med hjælp.
Vi gennemfører marchen efter gode traditioner; det
afspejler sig bl.a. i, at tirsdag og fredag morgen er
der samlet afmarch fra paradepladsen, hvorimod

Et andet godt råd, drik rigeligt med vand selv om det
måske ikke lige er så varmt. Din krop behøver det!
Vi vil følge op med yderligere informationer på de
daglige holdfører- og stueformands møder.
God tur.

Musik
Sent søndag aften ankommer det danske musikalske
islæt til Nijmegen.
I år er det Musikhjemmeværnskompagni Storstrømmen, der er mødt op med næsten 30 musikere og
hjælpere.
Det foreløbige program viser, at MUK Storstrømmen
har den første koncert allerede mandag morgen til
den danske parade og flere dage har musikkorpset to
koncerter i løbet af dagen, men baseret på tidligere
års erfaring, så kan de nemt ende op med at have
givet fire koncerter pr. dag.
Musikkorpsene bor ikke i lejren med gængerne, men
holder i år til på ’Schaarsbergen Barracks’, der ligger
godt en times kørsel fra Camp Heumensoord.
MUK Storstrømmen glæder sig til at spille for alle
gængerne hernede - og ikke mindst de danske, så tag
godt imod dem, når I møder dem på ruten og også
allerede til mandagens parade.

Gæt en film!
onsdag og torsdag kan de individuelle benytte den
tidlige afmarch kl. 04:30.
Ligeledes bliver afslutningen fredag igen udført ved,
at medaljer bliver overrakt på rast 4, hvor den tunge
udrustning kan aflægges, før parade marchen med
hyldest ind til byen kan starte.
Vi i marchleder teamet ser frem til en god og flot
march i samarbejde med alle gængere; det eneste
vi ikke rigtig har styr på, er vejrguderne, men lige nu
tyder det på varmt men rigtig god gængervejr.
Et godt råd er derfor, medbring regntøj selv om vejret
ser fornuftig ud om morgenen, da vejret pr. erfaring
kan skifte ret hurtigt i Holland.

Informationssektionen			

Som noget nyt vil vi hver dag bringe nogle (kendte)
filmcitater, og i nyhedsbrevet dagen efter, vil vi røbe
hvilke film citaterne var fra.
1: What is your major malfunction, numbnuts? Didn’t
Mommy and Daddy show you enough attention as a
child?
2: My father thought me many things. …
Keep your friends close, but your enemies closer.
3: Guns don’t kill people,
people kill people.
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