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Vereniging Huzaren van Boreel 

Beste Regimentsgenoten, 
 
In 2016 hebben we vanuit de Vereniging Huzaren van Boreel voor het 
eerst met een kleine groep meegelopen met de 15 km tocht. 
Naar goed gebruik binnen de Cavalerie is wat eenmaal is 
georganiseerd daarna traditie. 
 
Om deze traditie voort te zetten willen we ook op zaterdag 7 
september 2019 weer meelopen met de 15 km tocht.  
Dit jaar pakken we het evenement groter aan door de mogelijkheid 
van een voorafgaande gezamenlijke ‘blauwe hap’ en gezellige 
avond op vrijdag 6 september met overnachting en ontbijt op 
7 september in Dorpshuis De Poort van Doorwerth.  
 
Tevens zal er vanuit de afd. KL Rekwisieten Commissie een M113 
C&V met bemanning geposteerd staan voor het Dorpshuis en zal de 
regionale pers uitgenodigd worden (Omroep Gelderland). 
 
Van de leden die van de maaltijd, overnachting en ontbijt gebruik 
willen maken, wordt een eigen bijdrage van € 15,00 gevraagd, de 
rest betaalt de VHvB. Te nuttigen drankjes zijn rekening man.  
 
Niet-leden betalen € 25,00 p.p.  
Alleen meelopen op 7 september kost niets, aangezien de VHvB dit 
voor haar rekening neemt.  
Voor de overnachters zijn veldbedden beschikbaar, wel eigen 
slaapzak en toiletartikelen meenemen. 
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Details tbv ‘overnachters’:   
 

o Inchecken op 6 september vanaf 17:00h - 
Dorpshuis De Poort van Doorwerth, Mozartlaan 2, 6865 
GB Doorwerth, 

o Ca. 19:00h – gezamenlijke maaltijd, 
o Tot ca. 00:00h – gezellige avond, 
o 08:00h – reveille gevolgd door ontbijt, 
o Ca. 09:30h – verplaatsing per bus naar Sportpark 

Hartenstein.  
  

Voor alle overigen die alleen meelopen op 7 september 
: 
 

o 10:15h -  verzamelen op Sportpark Hartenstein 
(achter museum), Utrechtseweg 232 - 6862 AZ 
Oosterbeek (ter hoogte van de registratietenten aan de 
linkerzijde als je binnenkomt). 
Wees op tijd, want we vertrekken echt om 11:00h ! 

o 10:57h – Reveille geblazen, aansluitend 2 minuten stilte, 
o Vanaf 11:00h - start defilé langs eretribune met dit jaar KLTZ 

Jaap Boreel, waarbij fungerend grpcdt groet brengt aan 
eretribune, daarna in eigen tempo verder het 15km parcours 
volgen, 

o Halverwege parcours :  bezoek aan erebegraafplaats 
Oosterbeek alwaar de groep de eregroet brengt en een kleine 
zghtn. “Poppykrans” neerlegt bij het monument voor de 
gevallenen, 

o Terugkomsttijd Sportpark :  ca. 14:30h, afhankelijk van het 
aantal rustmomenten voor eten & drinken.  
Voor diegenen die gebruik hebben gemaakt van de 
overnachting in het Dorpshuis te Doorwerth is er een terugreis 
per bus, 

o Tenue niet-actief dienenden :  baret, Boreel poloshirt Korte 
Mouw, blauwe spijkerbroek, kleine rugzak en stevige 
wandelschoenen/kisten, 

o Tenue actief dienenden :  GVT met D-Pack, 
TIP: zorg voor voldoende eten & drinken onderweg ! 

o Parkeren : je kunt met de auto naar één van de aangewezen 
parkeerweilanden aan de rand van Oosterbeek (volg de P-
borden) en vandaar met de pendelbus naar de omgeving van 
Sportpark Hartenstein, 

o Met openbaar vervoer : vanaf station Oosterbeek rijden er 
eveneens pendelbussen richting het Sportpark. 

• Kosten deelname: voor leden-overnachters € 15,00 p.p., 
niet-leden overnachters betalen € 25,00. Dit bedrag dient 
vóór 20 augustus bijgeschreven te zijn op rek.no. 
NL80RABO0148515800 t.n.v. Vereniging Huzaren van Boreel 
onder vermelding van uw naam en ‘Airbornemars 2019‘ 
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o Aanmelden: tot uiterlijk 20 augustus a.s. via huzn-
kpls@huzarenvanboreel.nl  en vermeld tevens of je 
voor de eerste keer of de zoveelste keer meeloopt(ivm 
uitreiken juiste Airbornespeld). 

 
 
Ik hoop velen van jullie op 7 september a.s. in Oosterbeek te 
begroeten! 
 
Ruud Kok 
 
 
(hieronder een verslag van de Airbornemars 2016) 
 

Voor het eerst liep een 
groep VHvB-leden mee 
met de 70e editie van de 
Airbornewandeltocht op 
zaterdag 3 september j.l. 
Na passeren van het 
defileerpunt met de groet aan 
de opgestelde C-Las door de 
fungerend grpcdt, werd het 15 
km parcours ingezet. Onderweg 
werd meermaals uit volle borst 
het Boreel- en Huzarenlied ten 
gehore gebracht. Ook werd 
halverwege het parcours nog 
halt gehouden bij het 
monument voor de gevallenen 
op de erebegraafplaats in 

Oosterbeek, alwaar de groep de eregroet bracht. 
Voor diegenen die er niet bij waren: de herkansing is op zaterdag 7 
september 2019 tijdens de 73e editie van de Airbornewandeltocht. 
Laten we proberen daar dan met een volwaardig detachement op 
pelotonssterkte aan de start te verschijnen ! BOREEL 
 


