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Et helt specielt job
I har måske undret jer over hvem manden til jeres venstre er, når I
marcherer ud af Kamp Heumensoord om morgenen?
Chefsergent Derek De Vries er Command Sergent Major for Central
Military Support Team – altså, oversat lidt løsligt, så er han chef for
holdet som opsætter og driver Kamp Heumensoord.
Et job, som han har haft i 16 år, og som han har ved siden af sit
daglige job i den Hollandske hær.
I 2013 blev han tildelt Hjemmeværnets Fortjenestmedalje, af den
daværende general major Finn Winkler, som tak for al den hjælp
som han har ydet til den danske delegation igennem årene, samt
for det gode samarbejde.
Men hvorfor står han så der hver morgen?
Som Derek De Vries selv siger ”Correct military protocol is of high
importance, either you do it right or you don’t do it at all”.
Derfor står han hver morgen og dirigerer udmarchen, ved at sikre
at holdene kommer i korrekt rækkefølge, at musikken ved
hvornår den skal starte og stoppe samt, at honnør bliver udført
på korrekt vis.
Alt dette gør han i virkeligheden for gængernes skyld. ”I want to
give the delegations the opportunity to be their best, when their
cheif comes all the way to visit” forklarer han.
Udover dette står han for at lede flagparaden i lejren om
søndagen, samt flagparaden inde i Nijmegen by.
En stok som ingen andres.
Funktionsstokken som han altid går med har han selv fået
fremstillet. Hovedet, som er lavet af aluminium, fik han en gænger
til at fremstille.
Derefter har han selv malet den, og for at gøre stokken ekstra
speciel er det hans egen medalje, fra første gang han selv gik
marchen, som han har limet på toppen.
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Dejlig marchvejr
Efter en hård første dag i går, hvor flere af
gængerne kom ind trætte og ”ristede” af
solen, viste vejret sig i dag, at blive perfekt
marchvejr.
Det har været varmt, men der har også været
en god vind samt flere skyer på himlen. Det har
givet gængerne fornyet energi og det kunne
man tydeligt se ude på ruten, hvor der var
overskud til både smil, high-fives og knus.
Ved en eller flere af rundkørslerne på ruten
rakte overskuddet så langt, at en person eller
hele holdet ”gav en omgang” – det vil sige de
tager en tur hele vejen rundt i rundkørslen før
de fortsætter deres march.
En dejlig demonstration på det overskud som
præger de danske gængere.

DO the wave
Cykelordonnanserne har for tradition at sende
deres gængere videre til en god dag, ved at lave
bølgen hver gang danskere kommer forbi.
Har du fundet dig selv på dagens billeder?
Billeder fra dagens march er at finde på
www.Nijmegen.dk
Samt på Facebook: Dansk Nijmegen Kontingent

Rettelser til nyhedsbrev mandag den 17-07-18
Der har ved en fejl sneget sig en fejl ind i
nyhedsbrevet på side 2, anden kolonne, nederst.
Her er der står der at det var i 2004 at marchen blev
aflyst, den omtalte march ”The march that lasted
only a day” blev aflyst i 2006 og ikke i 2004.
Fødselsdag: Hou fra rast 2.
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