Nijmegenmarchen 2012
Nummer 3 – tirsdag
Så er vi i gang
Efter en nats endeløs regn stilnede det
endelig af kort før kl. 04.30. Opstilling i tørvejr
til tonerne af sækkepibemusik.

Også selvom rastepladserne ind imellem helt
førte tankerne hen på Bassernes
Pløresødallejr – sådan helt bogstaveligt.
De sidste minutters overvejelser - regntøjet af
eller beholde regntøjet på…?

Men den klamme og kølige start på dagen
fornægtede sig ikke; der var noget nær
rekordomsætning i nudler.

Så annoncerede Carla med hollandsk
regnvejrsrusten røst den danske start, Søren
satte marchen i gang, det canadiske orkester
stemte i, og chefen og stabschefen tog imod
honnør.
Heldigvis holdt det efterfølgende stort set tørt,
der var en let vind, og af og til tittede solen
frem; slet ikke så dårligt marchvejr, og
stemningen var da også generelt god.
Så er vi i gang – og kvartvejs…
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Water Music

Hold dig til march
Flere har spurgt efter Jørgen Meyer fra
Beredskabsstyrelsen, som har gennemført
marchen 23 gange, men er fraværende i år.
Forklaringen er den, at Meyer, der er 86 år, i en
faldskærmskonkurrence i Holland kæmpede med
en tysk deltager om at komme tættest på
”pletten”.

Nej, der blev ikke spillet musik af Händel, men
regnen silede ned, da Hjemmeværnets
Musikkorps Nykøbing-Mors og fem andre orkestre
mandag gennemførte en udendørskoncert på
torvet i Wijchen i rammen af 4daagsearrangementerne.
Ikke desto mindre klappede et publikum på 1.000
regnvejrsklædte hollændere begejstret orkestrene
igennem programmet, og enkelte havde allerede
indtaget deres pladser to timer før programstart
for at være sikre på at få det bedste udsyn.
Hjemmeværnets Musikkorps Nykøbing-Mors er
dansk forsvars musikalske bidrag til årets
4daagse arrangementer og møder med 30
musikere.
Giv dem ”en hånd”, når i møder ude på ruten;
deres musik er deres ”hånd” til jer. Og hør dem for
eksempel give koncert i Heumensoord på torsdag
kl. 13.-15.
TV Gelderland over alt
Om de danske musikere kommer med i det
indslag, som TV Gelderland - et hollandsk svar på
de danske regionale tv-2 stationer - optog, ved vi
ikke endnu. Men de var på pletten - som altid.
Tilbage fra koncerten kunne man se et langt
indslag på stationen om Makonis ankomst til
Nijmegen og Heumensoord.

Feedback på internettet?
I år lykkedes det at få skabt adgang til internet i
lejren.
Hvis du har lyst til at give feedback på det til ham,
der står for det, kan du sende en mail til ham på
RJE.FLEUREN@MINDEF.NL.
Så sender han dig et link til en hjemmeside, hvor
du kan give din feedback.

	
  

- Og tyskeren vandt, konstaterede Meyer, der
pådrog sig en forstuvning, så han i sidste uge
måtte melde afbud til årets march.

Vi er:
491 gængere
26 hold
77 enkeltgængere
14 fra Beredskabsstyrelsen
179 fra hjemmeværnet
298 fra forsvaret
Dertil
46 i staben
32 musikere
I alt 569 danskere
Rast servicerer ud over danske gængere
280 svenskere
380 nordmænd
I alt 1.151
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