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Nyhedsbrev nr. 4, onsdag

Obersten var med fra
sidste rast, og deltog i den
traditionelle rast på
keglebanen

Første marchdag gennemført
Ruten på 37,5 km og med en temperatur på op til 28
grader er nu overstået, så der er tid til at hvile ud
inden starten på anden marchdag i morgen tidlig kl.
0500.
Regn kan forventes. Der er 80% chance for regn og
sågar mulighed for torden i morgen – ja, fra
morgenstunden af.

Morgendagens dagsmarch
Ruten anden marchdag er dagen med de syv bakker
– store og små.

Første vinder
… erkendtlighed til første mand
Kruset blev udleveret, da Kim Pedersen meldte sig
tilbage på ADMIN-kontoret – vinden bar mig – var
Pederses eneste kommentar.

Holdførermøde forud for dagen
Varmen, og ændrede påklædningsbestemmelser for
gængerne, var i fokus ved mødet forud for første
marchdag. Mødet blev gennemført udendørs i
skyggen - i ca. 40 graders varme.

Det er dagen hvor vi bevæger os tæt på Tyskland og
passerer Reichswald på den ene side af landevejen
og Hollandsk land på venstre side af vejen efter
opholdet på rasteplads 2.
Derefter gennem Groesbeck, gennem Bergen Dal og
mod vest tilbage mod Heumensoord, ind ad
Beukenlann, og for de fleste holds vedkommende,
ja, vel dem alle, indmarch i ølteltet.

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