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Bestuur Sunset March ook bekend als Team Sunset March. (Foto: Sacha de Boer) 

Van links naar rechts: Dirk-Jan van Zuidam, Henk Hanenburg, Rene Scheeres, Kees 

Bleijerveld, George de Jongh, Tim Ruijling, Wim van Mierlo, Wim van Zijl, Douwe Osinga. 

Allen veteraan 
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1. Inleiding 

In 2019 is in de regio Nijmegen 75 Jaar bevrijding gevierd. De Sunset March heeft 

in dat kader vele hoogtepunten beleefd, zoals 75 bijzondere Sunset Marches, de 

uitgifte van ons Boek en natuurlijk de deelname van meer dan 7500 mensen aan 

de speciale Sunset March op 21 september 2019.  

Het jaar 2020 beloofde op z’n minst net zo’n bijzonder jaar te worden, want dit 

jaar wordt landelijk 75 jaar Vrijheid gevierd. De planningen voor allerlei bijzondere 

evenementen rondom de Sunset March waren eind 2019 al in volle gang.  

COVID-19 strooide roet in het eten. Vele geplande evenementen in het kader van 

75 jaar Vrijheid zijn afgelast of vonden plaats in een sterk versoberde uitvoering. 

COVID-19 heeft vanzelfsprekend ook zijn weerslag op de Sunset March. De 

dagelijkse Sunset March is gewoon gelopen. Iedere dag loopt een veteraan mee 

met het aangaan van de 48 lichtmasten en brengt de groet bij het monument. De 

jaarlijkse dodenherdenking bij het monument op 4 mei en de herdenking van de 

“Waalcrossing” op 20 september, zijn op zeer sobere wijze uitgevoerd. Veel 

groepen die dit jaar het plan hadden, eventueel weer, de Sunset March te lopen 

zegden af. De viering van Bevrijdingsdag op 5 mei is gecanceld. De 4Daagse is 

afgelast, waardoor de traditionele bijzondere Sunset March, op de maandag 

voorafgaande aan de 4Daagse, eveneens is afgezegd. Tijdens de eerste golf van 

COVID-19, en vervolgens tijdens de tweede golf, is “coronaproof” gelopen. Het 

spontaan meelopen en aansluiten bij de Veteraan van de Dag is een heel bijzonder 

aspect van de Sunset March. Met grote tegenzin heeft het bestuur potentiële 

aansluiters verzocht in deze periodes af te zien van meelopen met de veteraan van 

de dag. Tijdens de gedeeltelijke lockdown vanaf 15 oktober, en de meer 

uitgebreide lockdown vanaf 15 december, is dat beleid opnieuw van kracht. Zeker 

tot het einde van de huidige lockdown. De gemeente Nijmegen heeft een 

waarschuwingsbord op de Oversteek geplaatst.  

Al met al is 2020 een heel bijzonder jaar geweest. Covid-19 heeft een grote impact 

gehad op evenementen rondom de Sunset March. In de omgeving van de 

Oversteek geven huidige bouwactiviteiten de omgeving een totaal ander gezicht. 

Op de brug zelf is in de basis de Sunset March hetzelfde gebleven. Alle 366 dagen 

is een veteraan bij zonsondergang met de aangaande straatverlichting 

meegelopen; in stilte en in gedachten verzonken. En aan het eind heeft hij of zij 

bij het Waalcrossingmonument de groet gebracht. Dit is de basis van de Sunset 

March en dat blijft onveranderd zo.  

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 Veteranen Overbetuwe 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 is gericht op het 

herdenken welk offer de Amerikaanse soldaten hier ver van huis hebben gebracht 

voor onze vrijheid. Het is er ook op gericht een zichtbare brug te slaan naar alle 

about:blank
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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. 

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 en over 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 deel 

van haar bekendheid te danken aan de verfilming ervan in de bekende oorlogsfilm: 

“A Bridge Too Far”.1 

Tijdens deze zogenaamde "Waalcrossing" zijn 48 Amerikaanse militairen 

omgekomen. Op de Oversteek heeft Atelier Veldwerk een lichtmonument, 

genaamd “Lights Crossing”2, 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. In 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.  

 

Foto 1: De Oversteek bij zonsondergang (Foto Jaleesa Derksen) 

 

1 Film door Cornelius Ryan 
2 Kunstwerk door Atelier Veldwerk 
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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” en bestuurders 

van landelijke veteranenorganisaties 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 het signaal Taptoe en worden bloemen en kransen gelegd. Vaste 

bijzondere momenten per jaar zijn: 22 februari voor een Duitse delegatie, op 4 en 

5 mei (Dodenherdenking en Bevrijdingsdag), de Vierdaagseweek, 20 september, 

19 oktober (verjaardag Sunset March) en 11 november (Internationale 

Veteranendag/Remembrance Day). 

Veteranen krijgen, als “Veteraan van de Dag”, na afloop van hun eerste Sunset 

March een uniek genummerd certificaat. Per dag kan slechts één veteraan 

“Veteraan van de Dag” zijn, en er wordt per dag maar één genummerd certificaat 

uitgereikt, ook al lopen er die dag meerdere veteranen. 

Website/Facebook 

Op de website van de Sunset March (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. Sunset March is ook actief op Facebook. De Facebookpagina 

wordt gebruikt voor aankondigingen, impressies en reacties over (bijzondere) 

Sunset Marches. Op Linkedin bestaat de groep Sunsetmarch waar 

Linkedinmembers zich voor kunnen aanmelden.  

Team Sunset March/Team31 

Team Sunset March (het bestuur) bestaat uit 9 personen. Onder hen de 5 

“Founding Fathers” en de drie leden van het Dagelijks Bestuur. In 2021 wordt een 

nieuwe voorzitter van de Stichting Sunset March ingewerkt. Uiterlijk op 22 februari 

2022, mogelijk eerder, neemt hij de functie over. Team Sunset March zorgt voor 

de coördinatie, planning en aansturing van alle activiteiten. Tevens bewaakt zij de 

grondbeginselen van de Sunset March. Indien op een bepaalde datum een 

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

uit Team of Team31. Team31 is een groep veteranen die bereid is om regelmatig 

als veteraan van de dag op te treden. Deze groep “vaste lopers” is voor de 

dagelijkse bezetting essentieel. Er bestaat inmiddels een wachtlijst voor 

lidmaatschap van Team31. Namen van de leden van Team31 zijn op de website te 

vinden. Team31 heeft als bijzondere leden een Amerikaanse, een Franse en een 

Noorse veteraan. 

In twee lange periodes is, vanwege Covid-19, op de Oversteek gelopen zonder 

aansluiters. In die periodes is een extra beroep op de leden van Team 31 gedaan. 

Hen werd gevraagd, als ervaren en getrouwe lopers, zo veel als mogelijk op te 

treden als Veteraan van de Dag. Dit heeft ervoor gezorgd dat veteranen, die 

mogelijk ver zouden moeten reizen, minder reisbewegingen hebben gemaakt. 

Vanaf 15 december is een derde periode begonnen die doorloopt tot in 2021. 
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Team31 zet zich ten volle in en heeft zich, zoals verwacht, uitstekend van zijn taak 

gekweten. Eens te meer is duidelijk geworden, dat zij een belangrijke bijdrage aan 

de dagelijkse de Sunset March leveren.  

Op zaterdag 18 januari, de derde zaterdag van januari is nu al een begrip, is een 

informeel samenzijn met ontbijt voor de leden van Team Sunset March en Team31 

georganiseerd bij Fletcher Hotel Erica in Berg en Dal. Aanwezig: 32 van de 40 

Sunset March leden. De uitgever van ons boek, Fred Lardenoye van uitgeverij Quo 

Vadis uit Nijmegen, verzorgde een introductie over zijn activiteiten en 

betrokkenheid bij de veteranen. Daarna heeft psychologe Marieke Blocks, ex-

Koninklijke Luchtmacht, een teambuildingssessie begeleid. De Nijmeegse 

singer/songwriter Maarten Peters heeft een indringend miniconcert gegeven, dat 

enthousiast en op emotionele wijze is beleefd door de groep. De bijeenkomst is 

afgesloten met het standaard vragenrondje en afgesloten met een fotosessie door 

onze “hoffotograaf” Jaleesa Derksen. 

      

 

 

 
Foto 2: Optreden van Maarten Peters tijdens 
bijeenkomst op 18 januari (Foto: Wim van 
Mierlo) 

 Foto 3: Fotosessie bij Fletcher Hotel Erica door 
Jaleesa (Foto: George de Jongh) 

 

3. Veteranen in 2020 als “Veteraan van de Dag”. 

Van 1 januari tot en met 31 december hebben 64 nieuwe veteranen zich 

aangemeld als “Veteraan van de Dag”. Iedere veteraan die voor het eerst de 

Sunset March loopt krijgt een uniek certificaat uitgereikt. Met een uniek nummer, 

naam, de datum van zijn of haar Sunset March en het tijdstip. Dat wordt via de 

mail toegezonden. Op de website staan in een apart register de namen van alle 

Sunset Marches en hun nationaliteit vermeld. Op 1 januari 2020 liep de eerste 

“nieuwe” veteraan die certificaatnummer 518 heeft ontvangen. Op 21 december 

liep de laatste van het jaar 2020 en die heeft certificaat 581 ontvangen. De 

veteranen die voor het eerst deelnamen hebben bijna 18% van het totaal aantal 

Sunset Marches in 2020 gelopen.  
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4. Waardering voor onze Voorzitter. 

Onze voorzitter, Tim Ruijling, is dit jaar verrast door een telefoontje van de 

Minister van Defensie. Het heeft de koning behaagd hem te benoemen tot Ridder 

in de Orde van Oranje-Nassau. Deze blijk van waardering straalt af op de leden 

van de Sunset March, omdat deze blijk van waardering mede uit het succes van 

de Sunset March voortvloeit. Daarnaast is hij door Jochem van Gelder/Omroep 

Gelderland benoemt tot “Gulden Gelderlander”.  

 

Foto 4: Medaille uitreiking Tim (foto: Dirk-Jan van Zuidam) 

5. Sunset March Immaterieel Erfgoed. 

Een bijzonder moment aan het einde van 2020. De Sunset March is opgenomen in 

het Netwerk Immaterieel Erfgoed Nederland.  

6. Activiteiten 2020 

Bestuursvergaderingen 

Het bestuur, Team Sunset March, is afgelopen jaar 3 maal bijeengekomen om te 

vergaderen. Deze vergaderingen vonden plaats op de zaterdagen 29 februari, 18 

juli en 12 december. Tweemaal bij onze sponsor Dirksen Opleidingen te Elst en 

één keer om de medaille van Tim te vieren op 18 juli bij hem thuis.  

Tijdens de vergadering van 12 december is op voordracht van een daartoe in het 

leven geroepen commissie de nieuwe voorzitter van de Stichting door het bestuur 

gekozen. Deze nieuwe voorzitter wordt eerst een jaar ingewerkt, voordat hij 

officieel in functie treedt. 

Samenwerking 

Dit jaar zijn de activiteiten van de Sunset March weer ondersteund door een groot 

aantal instanties en organisaties. Bestaande samenwerkingsverbanden zijn 

gecontinueerd en bestendigd, andere nieuw leven ingeblazen. Dankzij giften, 

sponsoring en donaties konden ook dit jaar weer alle geplande activiteiten 

plaatsvinden.  
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Onze sponsors en partners zijn: 

➢ Veteranen Instituut 

➢ Pro-Intell Security Solutions 

➢ Dirksen Opleidingen  

➢ Jaleesa Derksen Fotografie 

➢ VFonds 

➢ Stichting De 4Daagse 

➢ Liberation Route Europe  

➢ Militaire Muziek Krijgsmacht  

➢ Kersten Retail Elst  

➢ VSI  

➢ Stichting Friendship Albany Nijmegen 

➢ Atelier Veldwerk  

➢ Fletcher Hotels Berg en Dal  

➢ BAM Infra 

➢ Regiment Geneeskundige Troepen 

➢ 11e Luchtmobiele Brigade 

➢ 82nd Airborne Division 

➢ Honorair Consul in Kleve Duitsland 

➢ en vele afdelingen van de Gemeente 

Nijmegen.  

Bijzondere Sunset Marches 

Iedere dag op een ander tijdstip, afhankelijk van het tijdstip van zonsondergang, 

zijn er in 2020 weer 366 Sunset Marches gelopen. Dit jaar gedurende twee langere 

periodes, waarvan er nog een voortduurt, zonder aansluiters. De toch bijzondere 

Sunset Marches hebben een erg sober, ingetogen karakter gehad en minder in 

getal. Enkele memorabele Sunset Marches in 2020 met bijzondere deelnemers: 

✓ Op 22 februari heeft, inmiddels traditiegetrouw, een Duitse delegatie uit de 

regio Kleve de Sunset March gelopen. Deelnemers zijn lokale bestuurders uit 

Kleve, de Honorair Consul Freddy Heinzel en Duitse en internationale militairen 

geweest. Als Veteraan van de Dag trad aan de Luitenant-generaal Habersetzer, 

Plaatsvervangend Commandant van de Duitse Luftwaffe. Eerder die dag is er 

een krans bij het monument voor de slachtoffers van het bombardement op 

Nijmegen gelegd. 

 

Foto 5: Sunset March door Duitse delegatie met als veteraan van de dag Luitenant-generaal Klaus 

Habersetzer uit de regio Kleve (foto: Wim van Mierlo) 
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✓ 11 juli wordt sinds enkele jaren gereserveerd voor Dutchbatveteranen door 

Kolonel der Jagers Ludy de Vos ter herdenking aan de val van Srebrenica. Ook 

dit jaar vond dit plaats. De grote hoeveelheid deelnemers illustreert dat dit 25 

jaar na dato nog steeds erg leeft.  

 

Foto 6: Sunset March door leden van Dutchbat I, II, III en IV (Foto: Wim van Mierlo) 

✓ Op 24 augustus liep ondertussen ook traditiegetrouw de DVBA (Dutch Veterans 

Bikers Association). 

 

Foto 7: DVBA (Foto: Mark Schindeler) 
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✓ Op 20 september, de herdenkingsdag van de Waalcrossing, liep een kleine 

delegatie van de Amerikaanse Ambassade samen met het bestuur de Sunset 

March. Natuurlijk volgens de geldende corona maatregelen. Grotere groepen 

deelnemers, zelfs ons eigen Team31, hebben verstek moeten laten gaan. Ook 

het traditionele “erecouloir” is in 2020 gecanceld.  

✓ Op 19 oktober bestond de Sunset March 6 jaar. Op die dag liep, namens het 

bestuur, Henk Hanenburg de Sunset March. Om de verjaardag te vieren 

wachtte Tim Ruijling hem op bij het monument en proostten zij samen (op 

afstand) op de verjaardag. De overige bestuursleden proostten online. 

Overige gebeurtenissen 

✓ 18 januari: “derde zaterdag in januari”. Het jaarlijkse groepsontbijt voor Team 

en Team31 gehouden in Fletcher Hotel Erica in Berg en Dal. Een beschrijving 

van de bijeenkomst treft u aan in de paragraaf: Team Sunset March/Team31. 

✓ 4 februari: journalist Le Figaro. Frans lid Team31 interview en begeleiding door 

secretaris Team. 

✓ 4 mei: Speciale dodenherdenking in Kleve bij Consulaat. In aanwezigheid 

Honorair Consul, de Duitse generaal Klaus Habersetzer en een afvaardiging 

Internationaal NAVO-Hoofdkwartier. 

✓ December. Uitgifte door VFonds van boek 75 Jaar Vrijheid in Beeld van Sacha 

de Boer. Uitgebreide reportage van herdenking Waalcrossing in 2019 en de 

bijzondere Sunset March van 21 september 2019.  

7. Financiën 2020 

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, team- 

en promotionele activiteiten. De overige kosten zijn variabel en worden jaarlijks 

bijgesteld en bepaald door het bestuur. Financieel is 2020 door de Stichting gezond 

afgesloten. Naast een vast jaarlijks sponsorbedrag van onze partner Pro-Intell 

Security Solutions en de ondersteuning op materieel vlak van de gemeente 

Nijmegen is substantiële ondersteuning ontvangen van het Veteranen Instituut. 

Daarnaast is een aantal kleinere donaties, veelal van particulieren, ontvangen. Ook 

deelname aan de Clubkas Campagne van de RABO-bank leverde ook dit jaar weer 

een bijdrage aan onze kas op.  
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8. Vooruitblik 2021 

Van belang is in hoeverre de omstandigheden weer als “normaal” kunnen worden 

gezien. Covid-19 heeft wel impact op het randgebeuren en extra zaken, maar de 

basis – 48 lichtmasten en de groet – blijft onveranderd. Afhankelijk hoe de situatie 

zich ontwikkelt: de planning van een aantal evenementen. 

✓ 365 Sunset Marches. 

✓ Tot 19 januari zeker “Corona-proof”.  

✓ 16 januari: Jaarlijkse Team31 dag op de “derde zaterdag in januari”. Gecanceld 

vanwege Covid-19. Er wordt gezocht naar een nieuwe mogelijkheid, 

waarschijnlijk in april. 

✓ 22 februari: jaarlijkse deelname van een Duits/Nederlandse delegatie. 

✓ 11 april: Radboud Universiteit ter herdenking sluiting Universiteit in 1943. 

✓ Deelname 4Daagse detachement van internationale veteranen op de 

maandagavond voor de 4Daagse. 

✓ 4 en 5 mei. Bevrijdingsvuur ontvangen en informele dodenherdenking; met 

Duitse deelname. Estafetteloop naar Kleve, Duitsland door een grote groep 

lopers. 

✓ 11 juli: jaarlijkse Dutchbat deelname op de dag van de Val van Srebrenica 

✓ 22 augustus: Sunset March 2500. 

✓ 24 augustus: Jaarlijkse deelname door de DVBA 

✓ 20 september: herdenking van de Waalcrossing. 

✓ 19 oktober: 7e verjaardag van de Sunset March. 

✓ 11 november: Internationale Veteranendag 

✓ 18 november: Luchtmacht Vredesmissie Veteranen 

 

Foto 8: "De Oversteek" na zonsondergang (Foto: Jaleesa Derksen) 

 


