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1. Inleiding 
 

Eind 2014 is de Sunset March opgericht en was haar toekomst ongewis. Zou dit 

initiatief aanslaan binnen de veteranengemeenschap? Zouden er voldoende 

fondsen geworven kunnen worden om de geplande initiatieven uit te kunnen 

voeren? In de beginfase en ook in het eerste volle jaar van haar bestaan waren 

dit vragen, die het bestuur door het hoofd bleven spoken. In het tweede jaar van 

haar bestaan bleek dat, mede door promotionele activiteiten en persaandacht, 

het aantal aanmeldingen van lopers was toegenomen en zelfs nog groeide . 

Tevens is de oprichting van Team31 een gouden greep gebleken. Team31 heeft 

31 leden die bereid zijn om, indien nodig, eenmaal in de maand de Sunset March 

te lopen. In 2017 heeft vooral de aanwezigheid van ons promotieteam op een 

groot aantal bijeenkomsten voor meer bekendheid gezorgd, met de 

aanwezigheid op de Nationale Veteranendag juni 2017 in Den Haag als 

hoogtepunt. De Sunset March heeft zich, als enige dagelijkse herdenking in 

Nederland, definitief op de kaart gezet. Door de grotere aantallen aanmeldingen 

en door een aantal grote giften, ziet het bestuur ook het komende jaar met 

vertrouwen tegemoet. De donaties waren afgelopen tijd substantieel maar 

missen een structurele basis. Sunset March heeft een sponsor, Pro-Intell Security 

Solutions, die zich voor 5 jaar heeft verbonden. In 2018 ondersteunt het VFonds 

met een subsidie.  
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2. Wat is Sunset March? 
 

Ontstaan 

 

Sunset March is een initiatief van een aantal veteranen uit Overbetuwe (website: 

http://www.veteranenoverbetuwe.nl/Home).Tijdens een reguliere bijeenkomst 

van VeteranenOverbetuwe op 27 september 2014 is het plan geboren om te 

kijken of het mogelijk was het lichtmonument “Lights Crossing” op de nieuwe 

stadsbrug “De Oversteek” in Nijmegen te benutten om een “levend” en dagelijks 

eerbetoon aan onze geallieerde bevrijders te verwezenlijken. Dit initiatief was 

niet alleen gericht op de herdenking welk offer de Amerikaanse soldaten hier ver 

van huis hebben gebracht voor onze vrijheid. Het was er vooral ook op gericht 

een zichtbare brug te slaan naar alle veteranen die in missies over de hele 

wereld hebben bijgedragen en nog steeds bijdragen aan vrede en veiligheid. Dit 

idee viel direct in goede aarde en, nadat de hiervoor benodigde website 

operationeel was, is op zondag 19 oktober 2014 de eerste Sunset March gelopen. 

De vijf initiatiefnemers “van het eerste uur“ zijn: Henk Hanenburg, Wim van 

Mierlo, Douwe Osinga, Tim Ruijling en Dirk-Jan van Zuidam. Het bestuur van de 

Stichting is verder aangevuld met Kees Bleijerveld, George de Jongh, René 

Scheeres en Wim van Zijl. Sinds 11 november 2015 is Sunset March een 

stichting met de culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status. 

 

 
Afbeelding 1: Dagelijks bestuur Stichting Sunset March 

Hoe werkt het? 

 

Sunset March is sinds 19 oktober 2014 een dagelijks eerbetoon aan de 

geallieerde militairen, die gevochten hebben voor de vrijheid van Nederland. In 

Nijmegen is een nieuwe stadsbrug gebouwd; “de Oversteek”. Vlakbij het deel 

van de Waal waar op 20 september 1944 Amerikaanse militairen van US 82nd 

Airborne Division de Waal zijn overgestoken naar de noordzijde. Deze actie wordt 

gezien als één van de meest heroïsche van de Tweede Wereldoorlog en heeft een 

http://www.veteranenoverbetuwe.nl/Home
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deel van haar bekendheid te danken aan de verfilming ervan in de bekende 

oorlogsfilm: “A Bridge Too Far”. 

 
Afbeelding 2: Panoramabeeld van de Waalcrossing (Bevrijdingsmuseum Groesbeek) 

Tijdens deze zogenaamde "Waalcrossing" zijn 48 Amerikaanse militairen 

omgekomen. Op de Oversteek heeft Atelier Veldwerk een lichtmonument, 

genaamd “Lights Crossing”, gerealiseerd. Dit lichtmonument op de nieuwe brug 

is heel speciaal. Er staan 48 paren lichtmasten op de brug, 1 paar per 

gesneuvelde Amerikaanse militair. Rond het tijdstip van zonsondergang worden 

deze lichtmasten, paar voor paar, na elkaar ontstoken in wandeltempo. Totaal 

duurt het ontsteken bijna 12 minuten. Het eerste paar dat wordt ontstoken staat 

onder de zuidelijke boog van de brug, de omgekeerde V. Iedere avond loopt een 

veteraan de Sunset March bij zonsondergang op de brug van zuid naar noord.  

 

Als het eerste paar lichtmasten wordt ontstoken, loopt de veteraan mee in het 

tempo waarin de lichten aangaan. Aan de overkant van de Waal aangekomen 

wordt bij het waalcrossing monument “de Oversteek” stilgestaan en de eregroet 

gebracht. Heel bijzonder is het dat vaak schoolklassen, vriendengroepen of 

anderszins geïnteresseerde burgers of veteranen met de veteraan van de dag 

meelopen over de Oversteek. Ook lopen regelmatig “autoriteiten”, bestuurders 

van landelijke (veteranen)organisaties, de Sunset March. Bij bijzondere 

gelegenheden en op herdenkingsdagen wordt de Sunset March regelmatig met 

grote groepen belangstellenden en deelnemers gelopen. Dan speelt een 

hoornblazer de “Last Post” en worden bloemen en kransen gelegd. Vaste 

bijzondere momenten per jaar zijn: 4 en 5 mei (Dodenherdenking en 

Bevrijdingsdag), de 4-Daagseweek, 20 september, 19 oktober (verjaardag 

Sunset March) en 11 november (Internationale Veteranendag / Remembrance 

Day). 

 

Veteranen krijgen na afloop van hun eerste Sunset March een uniek genummerd 

certificaat. Per dag kan slechts één veteraan “loper van de dag” zijn, en er wordt 

per dag maar één genummerd certificaat uitgereikt, ook al lopen er die dag 

meerdere veteranen. 
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Website 

 

Op de website van de Stichting (http://www.sunsetmarch.nl) kunnen veteranen 

zich opgeven om de Sunset March te lopen. Op de website is tevens een groot 

aantal wetenswaardigheden te vinden, zoals: doelstelling en werkwijze, register 

van veteranenlopers, gegevens van de stichting, ervaringen van lopers, foto’s en 

video’s.  

 

Team Sunset March/ Team31 

 

In de inleiding is melding gemaakt van Team31. Indien op een bepaalde datum 

een aanmelding van een veteraan via de website achterwege blijft, loopt een 

reserve uit Team31. Dit is een groep veteranen die bereid is om regelmatig als 

veteraan van de dag op te treden. Deze “ vaste lopers” zijn van levensbelang en 

zonder hen zou de Sunset March levensvatbaarheid missen. Deze groep van 

“vaste lopers”, die bereid is in principe één maal per maand te lopen, vormt 

samen met de 9 bestuursleden Team31. In 2017 is Team31 verder uitgebreid en 

bestaat inmiddels uit totaal 28 leden, waarmee de doelstelling van een kern van 

31 leden bijna is bereikt. Nieuwe aanmeldingen zijn welkom. Namen van de 

leden van Team31 zijn op de website te vinden. 

3. Activiteiten 2017 
 

Bestuursvergaderingen 

 

Het bestuur is afgelopen jaar 3 maal bijeengekomen. Deze vergaderingen 

vonden plaats op zaterdagochtend 8 april, 20 mei en 11 november bij Intratuin 

in Elst onder het genot van een ontbijt van 1 euro per persoon.  

 

Samenwerking 

 

De Sunset March heeft inmiddels haar bestaansrecht bewezen, getuige het grote 

aantal bekende en minder bekende deelnemers uit binnen- en buitenland. 

Diverse groepen veteranen en vertegenwoordigers van lokaal bestuur of ideële 

organisaties hebben de Sunset March met hun deelname vereerd. Een groot 

aantal, formele en informele, samenwerkingsverbanden is gecontinueerd of 

ontstaan. Dankzij giften, sponsoring en donaties konden dit jaar weer alle 

geplande activiteiten plaatsvinden. Zonder iemand tekort te willen doen, noemen 

we naast onze partners: Pro-Intell Security Solutions, VFonds, Stichting De 

4Daagse, Liberation Route Europe, Drukkerij Herberts Elst, Militaire Muziek voor 

ondersteuning met hoornblazers, Bevrijdingsmuseum Groesbeek, Kersten Retail 

Elst, VSI, Echos Home de Landing (erwtensoep op 11 november), Stichting 

Friendship Albany Nijmegen, Atelier Veldwerk, Fletcher Hotels Berg en Dal, BAM 
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voor onderhoud en reparatie van de verlichting en vele afdelingen van de 

Gemeente Nijmegen.  

 

Bijzondere marsdata 

 

In 2017 liep iedere dag een veteraan de Sunset March. 365 Sunset Marches. 

Iedere dag op een andere tijdstip afhankelijk van het tijdstip van zonsondergang. 

In de winter rond half vijf en in de zomer rond tien uur ’s avonds. Dat is het 

bijzondere van de Sunset March; onder alle weersomstandigheden gaat het door: 

zon, wind, hagel, sneeuw, regen of storm. Het uitzicht op de bijzonder mooie 

zonsondergangen vanaf de Oversteek maken de Sunset March uniek. Ook dit 

jaar vond er weer een aantal speciale Sunset Marches plaats. Onbetwist 

hoogtepunt was wel de aanwezigheid van de 100-jarige Lieutenant Colonel (R) 

James “Maggie” Megellas, op 1 november. Hij is één van de oorspronkelijke 

Waalcrossers van 20 september 1944.  

Zonder alle andere, even belangrijke, veteranen van de dag tekort te doen 

noemen we: 

 Directeur VFonds: Michiel van Hattem. 

 Op initiatief van Luitenant-generaal Dennis Luyt (Commandant 

Luchtstrijdkrachten): alle ondercommandanten van de Krijgsmacht.: C-LSK, 

C-LAS, C-ZSK, C-KMAR, C-CDC en C-DMO. 

 
Afbeelding 3: Ondercommandanten van de Krijgsmacht 

 Directeur Veteraneninstituut Ludy de Vos. 

 1000e Sunset March op 14 juli: Commissarissen van de Koning van 

Gelderland, Clemens Cornielje, en Noord-Brabant, Wim van der Donk, lopen 

opnieuw de Sunset March. In 2015 jaar liepen ze samen de 500e! 
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Afbeelding 4: Commissarissen van de Koning van Brabant en Gelderland 

 Inmiddels goed gebruik op de maandagavond voorafgaand aan de Nijmeegse 

4-Daagse: een detachement, ter grootte van 100 internationale veteranen 

loopt de Sunset March. 

 5 augustus Bestuur loopt ter herdenking van de oprichting van US 82nd 

Division, All American, honderd jaar geleden.   

 15 augustus. Ter herdenking van de 75e verjaardag van US 82nd Airborne 

Division loopt het bestuur de Sunset March. 

 Burgemeester en veteranen uit Mill en St. Hubert lopen de Sunset March als 

de gemeentelijke veteranendag. 

 Burgemeester van Beuningen. 

 Op 20 september lopen, ter gelegenheid van de 73e herdenking van de 

Waalcrossing, Gerdie Verbeet, oud-voorzitter van de Tweede Kamer en 

voorzitter van Nationaal Comité 4 en 5 mei, en Fred de Graaf, oud-voorzitter 

van de Eerste Kamer en voorzitter van de Stichting Musea en 

Herinneringscentra 40-45. 
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Afbeelding 5: Gerdi Verbeet en Fred de Graaf 

 Bestuur loopt op 18 oktober ter gelegenheid van de 3e verjaardag van 

Sunset March. 

 Op 11 november, Internationale Veteranendag en Remembrance Day, tevens 

de oprichtingsdag van de Stichting, loopt het bestuur, samen met Team31 en 

andere genodigden. Na afloop wordt erwtensoep en roggebrood met spek 

(aangeboden door ECHO’s Home) genuttigd.  

 Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht, Luitenant-generaal Hans van 

Griensven, loopt de Sunset March. 

 

Overige gebeurtenissen 

 

 In februari 2017 is Sunset March opgenomen in de reisblog “Wandertooth” 

van Geoff en Katie Matthews. Dit Canadese reisblog heeft een groot bereik. 

 In februari bracht het bestuur met leden van Team31, op uitnodiging van het 

museum, een bezoek aan het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 te 

Groesbeek. Hier werd door de begeleidende gids ingezoomd op de 

gebeurtenissen van september 1944 in deze regio. 

 De website kreeg een volledige herziening en is professioneler en 

gebruiksvriendelijker gemaakt door onze webmaster Dirk-Jan van Zuidam. 
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 Zoals de laatste jaren gebruikelijk, verblijft op de avond van 4 mei een 

delegatie van het team in een legertent bij het monument. Hier wordt in de 

nacht het bevrijdingsvuur, dat door lopers van Stichting Nijmegen Global 

Athletics is opgehaald uit Wageningen, in ontvangst genomen. Het vuur 

wordt bewaard totdat het de volgende dag door leden van het team in een 

historische legerjeep naar de openingsceremonie van het bevrijdingsfestival 

in Nijmegen wordt gebracht. De legertent en de leden van Team Sunset 

March trekken op 4 en 5 mei veel aandacht. Sinds 2016 verzamelt zich 

spontaan op mei een grote groep mensen om 20.00 uur bij het monument. 

Hierop is door het team ingespeeld door de herdenking op deze locatie te 

faciliteren en iets “aan te kleden”. 

 Artikel in de Daily Record van 21 oktober. 

 In november is door een lid van het bestuur op twee dagen wederom 

voorlichting gegeven aan 7 klassen van het Mondial College in Nijmegen. 

 Het promotieteam heeft in wisselende samenstelling voorlichting gegeven bij 

de volgende gelegenheden:  

 Veteranendag Zevenaar,  

 Veteranendag Nijmegen,  

 Bbevrijdingsfestival Wageningen,  

 Koninklijke Marine Veteranendag te Den Helder,  

 Veteranendag Koninklijke Marechaussee in Apeldoorn,  

 Nationale Veteranendag in Den Haag,  

 Veteranendag Koninklijke Luchtmacht in Eindhoven,  

 Reünie 25 jaar (NL/BE) UN Transportbataljon SFOR in Stroe,  

 Reünie ter gelegenheid van 25 jaar 11 Luchtmobiele Brigade in 

Schaarsbergen . 

 
Afbeelding 6: Promotieteam tijdens de reünie 25 jaar 11 Air Assault Brigade. 
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4. Financiën 2017 
 

Stichting Sunset March heeft een aantal vaste jaarlijkse kosten. Dat zijn vooral 

de kosten voor domeinnamen en de website, het aanhouden van een specifieke 

bankrekening voor de ANBI-status, bloemen en kransen voor herdenkingen en 

promotie activiteiten. De overige kosten zijn variabel en worden jaarlijks 

bijgesteld en bepaald door het bestuur. Financieel is 2017 door de Stichting 

gezond afgesloten. Op de valreep is onverwacht een ruime donatie ontvangen. 

En het VFonds heeft voor 2018 een subsidie toegekend.  

5. Planning activiteiten 2018 
 

 365 Sunset Marches. 

 Deelname 4daagse detachement van internationale veteranen op de 

maandagavond voor de 4daagse. 

 Promotie op de eerste dag van de 4daagse tijdens passeren door wandelaars 

van het monument op de Oosterhoutsedijk. 

 Op 4 en 5 mei. Bevrijdingsvuur ontvangen 

 Op 20 september de 74e herdenking van de Waalcrossing. 

 Op 18 oktober de 4e verjaardag van de Sunset March. 

 Op 11 november Internationale Veteranendag. 

 


