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De militaire discipline geldt ook bij het wegzetten van de motoren.  

Nederlandse Veteranendag

MOTORRIT
Nadat de afgelopen twee jaar door Corona de Nederlandse Veteranendag Motorrit geen doorgang
kon vinden, is dit jaar weer het voornemen om een poging te wagen. De Stichting Nederlandse
Veteranen Motorrijders (SNVM) wil deze 10e Nederlandse Veteranendag Motorrit op 24 en 25 juni
plaats laten vinden.

Tekst || Redactie / Daniël de Groot
Het doel van de SNVM is om veteranen
met dezelfde hobby samen te brengen.
Dit doen zij tijdens meerdere motorritten en de Nederlandse Veteranendag
Motorrit (NLVD-rit) is er één van. De dag
voor Veteranendag worden er vanuit zes
startlocaties door heel Nederland mooie
routes uitgezet richting Hilversum. Hier
BBQ-en en overnachten we met zijn
allen, waarna we de volgende dag doorrijden met als einddoel het Malieveld.

BBQ-en en overnachten
met zijn allen
Opgesteld staan voor de kranslegging op de Korporaal Van Oudheusden kazerne.
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Op de vrijdagavond wordt de BBQ opgeluisterd met een drankje en muziek.
In 2019 verzamelden we de dag voorafgaand aan de rit met een groep genisten in Vught om daar onder het genot
van een hapje en drankje de avond door
te brengen. De volgende morgen zijn
we gezamenlijk naar één van de startlocaties gereden om vandaaruit deel te
nemen aan de NLVD-rit. Dit viel bij de
route-coördinatoren van Route ZuidWest, velen ook oud-genist, dusdanig
op dat zij op het Malieveld vroegen of
in 2020 Vught als hun startlocatie kon
dienen.
Omdat wij als deelnemende genisten natuurlijk de voordelen hiervan al
snel van in zagen, zijn wij om de tafel
gegaan met de toenmalige Regimentscommandant en de Regimentsadjudant
met de vraag of zij het geheel wilden
ondersteunen. Hier kwam een volmondig ja op. Bij voordelen kun je denken
aan op de avond voor de start van de
rit wederom een gezellig samenzijn
houden. Met voornamelijk veteranen
van de Genie bij elkaar, waar we onder

het genot van een hapje en drankje
over onze motoren kunnen kletsen en
herinneringen op kunnen halen.
Omdat de route-coördinatoren graag
de route tijdig uit willen zetten en de
afspraken onderweg willen maken,
hebben we al snel na de Veteranendag
2019 alles in Vught proberen te regelen. Zodoende konden we er zeker van
zijn dat Vught de startlocatie van Route
Zuid-West zou worden. Dit is allemaal
gelukt, het een wat makkelijker dan het
ander, maar we konden los. Zoals we
ook nu weer los kunnen en willen.
Opgave voor de NLVD-rit kan op de site
van de SNVM (www.veteranenmotorrijders.nl) en dan bij het kopje ‘inschrijven’
een ticket boeken voor Route ZuidWest. Hiermee ben je ingeschreven
om vrijdagmorgen in Vught te starten
en dan via Hilversum uiteindelijk het
einddoel te bereiken op de zaterdag, de
manifestatie op het Malieveld tijdens de
Nederlandse Veteranendag.

Bezoek aan een maatschappelijke instelling, waarbij een brug
slaan tussen burgers en veteranen centraal staat.

Als extra is er de mogelijkheid om donderdagavond 23 juni al naar Vught te
komen en daar in de Multi Functionele
Ruimte van de MSS (geb. F) gezellig
samen te komen. Legering is in basis
vastgelegd, maar het kan geen kwaad
om deze zeker te stellen door het zelf
aan te vragen.
Het hele gebeuren, dus ook de samenkomst in Vught staat onder leiding van
de SNVM. Van hen krijg je na inschrijven
ook verder info. Maar mocht je vooraf
meer info nodig hebben dan mag je mij
altijd mailen (d.d.groot.01@mindef.nl).
Ik zeg: ”Poets je motor, schrijf je in en
we zien elkaar die donderdag.”
P.S. omdat we militairen zijn/blijven vind
je op de volgende bladzijde een W5H.
Deze kun je kopiëren en verspreiden,
zodat we met zoveel mogelijk Genisten
deel kunnen nemen. ||

Het aandoen van een maatschappelijke instelling en aandacht
besteden aan onze medemens of oud veteranen is een vast
onderdeel van de rit.
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W5H Geniedeelname NLVD-rit
WIE en WAARMEE
Veteranen, waaronder die van het Regiment Genietroepen, conform het Reglement NLVDrit van de Stichting Nederlandse Veteranen Motorrijders (SNVM), met een motor.
Tekst || Redactie
WAT

WANNEER

NLVD-rit, welke bestaat uit een 2-daagse motorrit met als
einddoel het bezoek aan de manifestatie op het Malieveld
tijdens de Nederlandse Veteranendag.

Van donderdag 23 juni ’s avonds tot en met zaterdag 25
juni 2022.

HOE
WAAROM
Door het centraal organiseren van deelname aan de NLVD-rit
willen we de saamhorigheid van het Regiment naar buiten
uitstralen en zo de saamhorigheid binnen het Regiment verder
vergroten. Het uiteindelijke doel is om de onderlinge band
te versterken en ons zelf meer bewust te laten zijn van het
veteraan zijn.

WAAR
De volgende plaatsen spelen een rol:
• Vught: 	Eén van zes startlocaties (startlocatie route
Zuid-West) van de NLVD-rit en in dit geval
hopelijk in ieder geval de startlocatie voor
alle genisten die gezamenlijk deel willen
nemen aan de NLVD-rit.
• Hilversum: 	BBQ en overnachting korporaal Van Oudheusden o.l.v. organisatie NLVD-rit.
• Malieveld: Einddoel van de rit.

Donderdag 23 juni bestaat de mogelijkheid voor iedereen die
deelneemt aan route Zuid-West om al te verzamelen op de Lunettenkazerne in Vught. Hier verzamelen we in de Multi Functionele Ruimte van de Mineurs en Sappeursschool (geb. F) en
hebben we een gezellige avond onder het genot van een hapje
en drankje. Legering is in basis vastgelegd, maar het kan geen
kwaad om deze zeker te stellen door dit zelf aan te vragen. De
volgende dag kunt u op eigen kosten gebruik maken van het
ontbijt in de eetzaal waarna we wachten op de overige deelnemers die Route Zuid-West als startlocatie hebben. Als iedereen
verzameld is, vangt de rit aan onder leiding van de route coördinatoren van de SNVM. Voor de NLVD-rit dient u zich zelfstandig in te schrijven op de website van de Stichting Nederlandse
Veteranen Motorrijders. http://veteranenmotorrijders.nl
Verder info ontvangt u na opgave via de SNVM. Zij zijn tijdens
de gehele activiteit ‘in de lead’ en wij dienen ons te gedragen
volgens hun regels. ||

Tijdsbalk ziet er als volgt uit:
•	
Donderdag 23 juni
		
•	
Vrijdag 24 juni
		
•	
Zaterdag 25 juni
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Verzamelen op Lunettenkazerne in Vught
Overnachting Lunettenkazerne
Aanvang NLVD-rit
Overnachting Korporaal Van Oudheusdenkazerne
Rit naar het Malieveld

