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Woord van de voorzitter,

Let op 1: HtH ziet ons graag weer komen op woensdag 2 februari.
En we zijn al welkom vanaf 19.00 uur!!
Let op 2: zondag 6 februari de uitgestelde rit van 28 november.
Voorrijder : Jan van Holsteyn Vertrek 10.00 HTH
Let op 3: zaterdag 12 februari de uitgestelde rit van 19 december.
Voorrijder : Peter Sannen Vertrek 10.00 HTH
.
Beste leden,
allereerst nog(maals) de beste wensen voor 2022. De nieuwjaarsreceptie is helaas niet
doorgegaan maar het nieuwe jaar is toch begonnen. Beetje anders dan we gehoopt hadden,
maar sinds vanavond (dinsdag) gloort er weer licht aan de horizon. We mogen weer ietsje meer
dus ook weer een clubavond houden tot 22.00 uur. (zoals ik nu weet) HtH ziet ons graag weer
komen op woensdag 2 februari. En we zijn al welkom vanaf 19.00 uur!! Kunnen we toch gezellig
bijkletsen en HtH een financiële boosterinjectie geven😊.
Ondanks de lockdown zullen de ritten van Jan Holsteyn en Peter Sannen toch nog gereden
gaan worden. De rit van Jan op zondag 6 februari en van Peter plannen op 12 februari.
Zou jammer zijn als de tijdsinvestering voor niks of voor een te klein groepje zou zijn geweest.
Over tijdsinvestering gesproken: verderop in het clubblad zien jullie een volledig uitgewerkte rit
van Bill van den Berghe. Als je de linken aanklikt krijg je een hoop info extra. Zeker doen als je
geïnteresseerd bent! Let op: lees goed hoe Bill het bedoeld heeft: Het is dus geen clubweekend
waar alles voor de deelnemers door Bill gereserveerd en geregeld wordt!
Verder zijn een aantal leden op cursus basecamp(geweest) dus hopelijk komen daar ook nog
mooie ritten uit komend motorjaar. We zullen zien wat 2022 ons allemaal brengt maar het
belangrijkste is toch: gezondheid!!
Als je gezond bent heb je 1000 wensen, als je ziek bent, maar één!( Oud-Chinees spreekwoord)
Tot woensdag, Piet.

WO2
Hallo Leden,
Ik heb eens een heel nieuw concept uitgewerkt voor een route naar de Ardennen.
Ik plak er (nog) geen definitieve datum op, maar ik mik op het weekend van zaterdag 30 april +
zondag 1 mei.
Als het weer goed is dan ga ik op die data rijden.
Ik heb alleen voor mezelf al een kamer gereserveerd

Deze boeking kan ik Gratis annuleren tot 23:59 op 28 apr
De rit bestaat uit twee delen.
Deel 1 eindigt op de Belgisch Duitse grens.
De leden die geïnteresseerd zijn in een stukje geschiedenis van de tweede WO en twee dagen
willen rijden moeten dan ZELF in de buurt van het einde van deel 1 / begin deel 2 een
overnachting regelen. (naar eigen keuze een hotel – camping – B&B enz….)
De leden die maar 1 dag willen rijden kunnen
-

ofwel alleen deel 1 rijden, de bezoeken een beetje doseren en na deel één weer terug rijden
naar Roosendaal
de kilometer vreters kunnen vroeg op, selectief een paar stops inlassen en de gehele toer rijden.
( uit en thuis

Het is een rit waarbij onderweg een aantal bijzondere plaatsen worden bezocht, plaatsen die
allemaal te maken hebben met de tweede wereldoorlog.
Over elk van die plaatsen vertel ik iets (heel summier) hieronder en ik stuur een aantal internet
en/of YouTube links mee zodat de geïnteresseerden zelf vooraf reeds wat informatie kunnen
inwinnen. Het is altijd leuk, denk ik, dat je iets weet over de plaats die je bezoekt.
Als de informatie hieronder je niet interesseert, sla het gewoon over. De rit gaat door een
prachtige streek.
Ik vertel iets over die plaatsen aan diegenen die met me meerijden, maar het is niet de
bedoeling om lang op die plaatsen te verblijven.
Alle leden kunnen de route zelf rijden wanneer ze daar tijd voor (en zin in) hebben. Je kiest dus
zelf de dag en de tijd waarop je de route rijdt en je kiest zelf of je één of twee dagen rijdt. Het is
dus geen clubweekend waar alles voor de deelnemers door mij geregeld en gereserveerd wordt
!
Iedereen kan op deze manier zelf bepalen wat hij interessant vindt. Ieder bepaalt zelf of hij op
een bepaald punt even stopt (of niet) en hoe lang hij op een bepaald punt blijft kijken, waar hij
tankt, eet, koffie drinkt enz…
Uiteraard ga ik de route ook zelf rijden maar daarvoor wacht ik op een goed moment want
enerzijds moet het passen in mijn privé agenda, en anderzijds wil ik de route rijden bij droog
weer. De weersvoorspellingen voor de zaterdag en zondag waarop ik ga rijden moeten dus
goed zijn.

Als er leden zijn die met me mee willen rijden, dan kan dat uiteraard. Ik weet aardig wat over de
geschiedenis van de plaatsen die we bezoeken en ik kan dus ook op veel vragen een antwoord
geven.
Zoals gezegd : ik rijd de rit die twee dagen duurt en in de loop van de week voorafgaand aan
het weekend waarop ik ga rijden kies ik via booking.com definitief het hotelletje in de buurt van
het einde van de eerste rit.
Ik zal zodra ik dat weet, bekend maken in welk hotel ik ga overnachten. (voorlopig is dat dus
hotel Schröder).
Het is dus goed mogelijk dat de leden die in datzelfde weekend de rit willen rijden in datzelfde
hotel een plekje vinden, dat is leuk en gezellig maar dat is geen noodzaak ! Mogelijk zijn er
leden die in de buurt van de start van de tweede dag willen kamperen of in een B&B willen
overnachten, enz…
Ik vertrek weer om 09.00 uur op de zondag op het startpunt van de tweede rit.
En als er leden zijn die samen met mij dag 2 willen rijden dan kom ik die wel tegen om 9 uur op
het startpunt van dag 2.
Dag 1 – bestaat uit 3 delen
Deel 1 (109 km)
Vertrek om 08.30 uur bij HtH in Roosendaal en eerste stop in Lommel België
Koffiestop en bezoek aan de grootste Duitse militaire begraafplaats uit de Tweede
Wereldoorlog (buiten Duitsland). Het is gelegen in een mooi verzorgd park van 16 ha, waar
maar liefst 39 108 gesneuvelde Duitse soldaten hun laatste rustplaats kregen.
https://toerismelommel.be/zienendoen/duitse-militaire-begraafplaats/
https://www.huisovergrenzen.eu/nl/

Deel 2

(69 km)
België was in 1940 een neutraal land.
Op 10 mei 1940 werden België en Nederland massaal door Duitse luchtlandingstroepen
aangevallen.
De eerste verdedigingslijn van België lag achter het Albertkanaal (van Luik naar Antwerpen) de
belangrijkste schakel in die verdedigingslijn was het fort van Eben-Emael.
https://www.fort-eben-emael.be/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_rond_het_Fort_Eben-Emael
https://youtu.be/i0WruZwNM_A
https://vrtnws.be/p.A7RXBBWZD
We rijden langs de betrokken bruggen over het Albertkanaal naar de ingang van het fort.
Een bezoek aan het fort is zeker de moeite waard, maar daar hebben we tijdens deze rit geen
tijd voor.
Het bezoek aan het fort neemt meerdere uren in beslag.

Deel 3 (118 km) We rijden naar het startpunt van het Ardennenoffensief dat begon op 16 dec
1944. We komen tijdens de rit voorbij de Amerikaanse soldatenbegraafplaats van Henri
Chapelle.
https://www.abmc.gov/Henri-Chapelle
We rijden naast het kamp van Elsenborn Duitsland in.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kamp_Elsenborn

In Duitsland aangekomen en na plusmin 280 km gereden te hebben vanaf HtH is het tijd om te
gaan tanken.
We stoppen heel even op de plek waar volgens sommige bronnen het Ardennen offensief van
de Duitsers op 16 dec 1944 begon.

Het ardennen offensief
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/drafts/jan-ouvry/18-tot-24-december-1944-duitse-leger-omsingeltbastenaken/
https://youtu.be/tO_aDe_j_98
Iets verderop bekijken we een aantal zogenaamde drakentanden, overblijfsels van de Westwall,
de Siegfriedlinie.
https://youtu.be/65WWrv0oGgY
https://www1.wdr.de/fernsehen/nrw2go/videos/video-im-wandel-westwall-panzersperren-100.html
einde dag 1
De ééndagsrijders vertrekken naar huis, dat is dan 244 km waarvan het grootste deel over de
autosnelweg. Aangekomen in Roosendaal hebben deze leden plusmin 540 km gereden die
dag.
De kilometervreters die de hele rit in één dag willen rijden die zetten deel 4 in de GPS en
daarna verder enz… Aangekomen in Roosendaal zullen deze leden plusmin 700 km gereden
hebben die dag.
(tijdens de rit weinig of geen tijd voor bezoeken en bekijken, enkel een snelle hap (of picnic)
onderweg en doorkachelen)
De tweedagsrijders rijden naar hun slaapplaats.

Dag 2

Deel 4 (84 km)
We volgen de route die de Kampfgruppe Peiper heeft afgelegd.
Luitenant kolonel van de SS Joachim Peiper stond aan het hoofd en had het bevel over
Plusminus
120 tanks waarvan plusmin 50 TIGER II
150 half tracks
Totaal 4800 manschappen – in beweging was dit een kolonne van plusmin 25 km
https://youtu.be/4-e4DuWOaqo
https://www.strijdbewijs.nl/ardennen/noord/p1.htm
https://historiek.net/het-ardennenoffensief/47080/
Lanzerath
https://www.tracesofwar.com/sights/2060/394th-Infantry-Regiment-99th-Infantry-DivisionMemorial.htm
Honsfeld
https://www.tracesofwar.com/sights/42136/Memorial-612th-and-801st-TD-Battalions.htm
Büllingen
https://www.tracesofwar.com/sights/42136/Where-is-Memorial-612th-and-801st-TDBattalions.htm
Baugnez / Malmedy
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bloedbad_van_Malmedy
https://www.tracesofwar.com/sights/310/Memorial-Prisoners-of-War-Baugnez.htm
Ligneuville
https://www.tracesofwar.com/sights/map.asp?type=2559&rank=7&sort=views&countryid=2&pro
vinceid=20&show=map
Stavelot
Brug over de Amblève
Gevechten van 18 dec 1944 – Amerikaanse Half track monument
https://www.tracesofwar.nl/sights/241/Amerikaanse-Half-track-Stavelot.htm
https://eucmh.com/2020/04/19/12-hours-in-stavelot-12-44/
Trois ponts
https://www.tracesofwar.nl/sights/5061/Plaquette-C-Company-Trois-Ponts.htm
https://www.tracesofwar.nl/sights/1496/Amerikaanse-Monumenten-Trois-Ponts.htm
La Gleize
https://www.tracesofwar.nl/sights/197/Tiger-II-Tank-La-Gleize.htm
http://www.december44.com/nl/geschiedenis.htm
Cheneux
https://www.tracesofwar.nl/sights/11975/Monument-504th-Parachute-Infantry-Regiment.htm

Neufmoulin
https://www.tracesofwar.nl/sights/15501/Monument-291st-Engineer-Combat-Battalion.htm
Het monument is opgericht voor het 2e Peloton, A-Comp., 291st Engineer Combat Battalion. Dit peloton blies de
brug over de Lienne op waardoor Kampfgruppe Peiper niet meer kon doorstoten naar de Maas. Hierdoor was het
doel (Antwerpen) niet meer haalbaar en moesten de Duitsers zich vanaf dat moment gaan terugtrekken.

Deel 5 (57 km)
We rijden naar Bastogne
Bra
https://www.tracesofwar.com/sights/5086/Plaque-General-James-M-Gavin.htm
https://nl.wikipedia.org/wiki/James_Gavin
Grandmenil
https://www.tracesofwar.nl/sights/196/Panther-Tank-Grandmenil.htm
https://www.tracesofwar.nl/sights/1062/Monument-75th-Infantry-en-3rd-Armored-Division.htm
Chabrehez
https://www.tracesofwar.nl/sights/18184/Monument-Constant-Martiny.htm
Houffalize
https://www.tracesofwar.nl/sights/19986/Waar-ligt-Plaquette-Samenkomst-84th-InfantryDivision-en-11th-Armored-Division.htm
Recogne
https://nl.wikipedia.org/wiki/Deutscher_Soldatenfriedhof_Recogne-Bastogne
Foy
https://europeremembers.com/nl/destination/jacks-wood-2/
https://www.tracesofwar.com/sights/760/Memorial-101st-Airborne-Division.htm
Band of Brothers aflevering over Bastogne kijken geeft veel (deels) historische informatie.
Bastogne
Op alle grote wegen in de richting van Bastogne markeren Sherman koepels de plaatsen waar de Duitse opmars in
de richting van de omsingelde stad werd gestopt.

https://www.tracesofwar.nl/sights/136672/Crypte-in-Battle-of-the-Bulge-MemorialMardasson.htm
https://www.tracesofwar.nl/sights/7732/Monument-101ste-Airborne-Divisie.htm

Deel 6 (78 km) verder zijn de Duitse troepen tijdens het Ardennen
offensief niet gekomen
We verlaten Bastogne via
Place generaal Mc Auliffe
Celles
Op 9km van Dinant in Celles is het punt waar het Duitse Ardennenoffensief het dichtst bij de
Maas is geraakt. 24 dec 1944.

De Duitsers zijn er niet geslaagd om de Maas over te steken, het uiteindelijk doel van de gehele
operatie, het innemen van de haven van Antwerpen is dus nooit gehaald.
Vele Duitse soldaten zijn gesneuveld en veel materiaal werd vernietigd of ging verloren.
Het mislukken van dit Duitse offensief en de daaraan verbonden grote verliezen bezegelden het
lot van het Dritte Reich.
De onvoorwaardelijke overgave volgde op 8 mei 1945.

Deel 7 (186 km)
We gaan de snelweg op en rijden terug naar Roosendaal

Laatste opmerking
Iedereen kan uiteraard de rit rijden wanneer het hem goed uitkomt.
De leden die met mij willen meerijden die vraag ik om zich bij mij te melden per Email.
We zullen dan in overleg de definitieve datum vastleggen (droog weer op die twee dagen vind ik
wel belangrijk).
Ik heb nog geen koffie en lunchstops vastgelegd.
Ook dat doe ik dan in overleg met de leden die met me meerijden.
Ik verwacht niet dat er nog noemenswaardige corona beperkingen zullen zijn eind april, maar
zeker weten doe ik dat niet…..
Al deze details bepalen we dan ergens medio april.

Als iemand vragen heeft, of aanvullende informatie wenst, neem dan gerust
contact op :
Bill van den Berghe
Tel + whatsapp : 06 33 63 88 55
E-mail : billvdberghe@ziggo.nl

