Nijmegenmarchen 2019
Nyhedsbrev nr. 3 onsdag

Marchtermometeret
Antal tilmeldte pr. 1. juli …………………………… 47.236
Ej mødt ……………………………………………………... 2.534
Startet 1. dag ……………………………………………. 44.041
Udgået 1. dag ……………………………………………
661
(En dansker fra lejren udgik)

Set på ruten i dag

Klokken 06:19 marcherede Trænregimentets marchhold ud af
den 970 meter lange allé Beukenlaan og fortsatte ud på den 37,5
km lange rute. Af nogle kaldet ”sukkenes allé”.

Andendagen
I dag onsdag 17. juli startede det danske kontingents
marchhold kl. 05:50, hvor første hold forlod Camp
Heumensoord.
Dagens rute var i den vestlige del af Nijmegen ud til
Wijchen, hvor man kunne holde hvil efter 14,240 km
på 1. rasteplads - som var åbnet allerede 06:00.
Rastepladsen holdt åben helt frem til 10:15.
Sjællandske Livregiments Soldaterforenings cykelordonnans havde
anlagt udfordrende
Påklædning fra
morgenstunden
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Set på ruten i dag

Historiehjørnet

C-47 Dakota over Groesbeek i 1944 under operation Market
Garden

Kampene ved Groesbeek
17. september 1944 blev enheder fra 82. airborne
division luftlandsat omkring Groesbeek – i det
område du går igennem på tredjedagen.
Det var 505. og 508. faldskærms infanteri regimenter
med opgave at sikre broerne i området, heriblandt
Waalbroen ved Nijmegen.

Tredjedagen
- Byder på bakket terræn.

Du går på 3. dags marchrute gennem dropzone N og
passerer dropzone T og landingszonerne N og T for
glidere – se herunder.

I alt syv bakker skal passeres ad den 40
kilometer lange rute.
Under passage af den første bakke går man
langs Tyskland efter opholdet på rastepladsen
nær Milsbeek. Holland på venstre side af
vejen og Tyskland på højre side af vejen.
Så selv om Holland er fladt er det ikke
tilfældet i dette område.
Når tredjedagen er gennemført, så har du
tilbagelagt 121,4 km og mangler kun 45,8 km.
Vejret: Overskyet – temperatur 24 grader.
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