
 
WW1 Memorial Tour  
door Ron - 18 november 2018 
 
Een paar dagen voordat het precies 
100 jaar geleden was dat de wapen-
stilstand van de Eerste Wereldoorlog 
intrad, opperde Peter van Berkel het 
idee om voor deze bijzondere gele-
genheid een driedaagse tour langs 
de slagvelden van weleer te maken. 
 
Het was kort dag wat betreft de or-
ganisatie, maar toch kwam er op 13 
november om 10.00 uur in de och-
tend een Skyrider splintergroep van 
vier man samen bij de Shell 
in Numansdorp. Harry Postema, 
Paul Laroy en Ron Vader voegden 
zich daar bij Peter. 
 
Via een mooie route binnendoor be-
reikten we de eerste te bezoeken 
begraafplaats bij Passendale. Dat 
dorp werd in de oorlog totaal verwoest 
en op deze prachtig onderhouden Tyne Cot Cemetery zijn bijna 12.000 man begraven en worden 
de namen weergegeven van nog eens ruim 33.000 vermisten.  
Hier en op de meerdere andere oorlogsplekken die we bezochten, konden we niet anders dan 
hoofdschuddend rondlopen. In Ieper had Peter een prima hotel geregeld vlakbij de Grote Markt, 
met parkeerplek voor de motoren.  
 
Het Belgische bier smaakte heel 
goed!  
  

   

  

  

 

  

 

  

 

Op de tweede dag was het wederom prachtig weer en reden we noordwaarts richting Nieuw-
poort. Links en rechts van de weg wemelde het van de begraafplaatsen en monumenten. Onder-
weg stopten we bij Langemark om het indrukwekkende Canadese Brooding Soldier Memorial te 
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Het Belgische bier in Ieper 
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bekijken. 
Vlak daarbij was een grote Duitse 
begraafplaats met 44.000 slachtof-
fers, grotendeels in massagraven.  
In Diksmuide aan de IJzer ligt de 
goed geconserveerde Dodengang 
waar we in de loopgraven om de ha-
verklap omver werden gelopen door 
uitgelaten schoolkinderen.  
In Nieuwpoort koffie en daarna sloeg 
het weer om. We dachten aan tijde-
lijke zeedamp, maar de mist bleek 
hardnekkig en ook de volgende 
en laatste dag bleef dat zo. Koud en 
vochtig, maar de reis bleef boeien. 

  

Het ‘Museum aan de IJzer’ in Diksmui-
de wilden we eigenlijk voorbij rijden, 
maar bleek ook een tentoonstelling 
over de inzet van vliegtuigen in de 
Eerst Wereldoorlog te herbergen, 
dus……. Het bleek een mooi muse-
um, met ruim 20 verdiepingen in een 
toren. Toen we eenmaal tot de 5e 
met de vliegtuigen waren afgedaald 
zat de tijd erop en werden 
we daarbuiten gestuurd! ’s Avonds 
om 20.00 uur nog de ‘LastPost’ in de 
Menenpoort meegenomen. 

De volgende morgen hebben we 
eerst de rest van de route afge-
maakt, deels over de natte kasseien 
met herfstbladeren. De tocht werd 
afgesloten in een militair tehuis tij-
dens de oorlog, het fameuze Talbot 
House in Poperinge, alvorens koers 
naar huis te zetten. 

De tour was meer dan de moeite waard en er zijn nog vele plekken die we nog graag hadden wil-
len bezoeken. Wellicht volgend jaar onderweg naar WW2 in Normandie..? 

Peter, dank voor de organisatie en de routes! 
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