VRIJWILLIG FANFAREKORPS
DER GENIE

Verslag Nederlandse Veteranendag 2022

Zaterdag 25 juni kon na twee jaar eindelijk weer de Nederlandse Veteranendag worden gehouden.
Dit keer verliep de dag anders dan gebruikelijk, omdat het provinciehuis van Zuid Holland momenteel
nog gerenoveerd wordt. Om die reden was deze niet beschikbaar en dus moesten we ongekleed en
al bij de bus aankomen.
Rond 12.00 kwam de bus bij het Malieveld aan en stonden daar al een aantal collega muzikanten die
op eigen gelegenheid naar het Malieveld gekomen waren ons op te wachten en was het korps met
ong. 50 leden compleet. Naast de bus konden de instrumenten uitgepakt worden, de kragen van de
uniformen gesloten worden en een laatste check-up van de uniformen of alles compleet en netjes
wasen konden we het afgesloten terrein op waar grote dozen met LUPA’s voor ons klaar stonden en
konden we deze in de buitenlucht achterop het malieveld gebruiken.
Rond 13.30 was het zover en marcheerden we met “Sons of the Brave” de route op. Er stond dit jaar
opvallend en aanzienlijk meer publiek langs de route dan de afgelopen edities voor de coronaperiode. (volgens zeggen ong. 90.000 à 100.000 mensen. Red.) Al zeggen we het zelf, we klonken
krachtig en mooi door de chique Haagsche straten, lanen en pleinen.
Op de Kneuterdijk zette Corné de regimentsmars in en klonk deze ook precies op het Buitenhof waar
op het defileerpunt Koning Willem-Alexander stond samen met minister president Mark Rutte en de
Minister van Defensie Kasja Ollogren met achter hen de Commandant der Strijdkrachten Generaal
Onno Eichelsheim en andere hooggeplaatste militairen, Ambtenaren en speciale genodigden.
Corné groette op traditionele wijze de Koning en zongen de manschappen achter ons tijdens het
langs de Koning marcherend het Mineurslied luidkeels mee. Het VFKG kwam een aantal maal mooi in
beeld tijdens de live registratie van de NOS en enkele van onze leden waren zelfs super close-up in
beeld. We vervolgende de route en het publiek was echt overal even massaal aanwezig.
Corné zette het korps linksom en maakte onze orkestmanager Arie zijn complimenten aan het korps
en ook Corné was erg tevreden over ons optreden en liet het korps inrukken. Er werd water
uitgedeeld wat zeer welkom was, want ondanks de mindere weersverwachtingen was het toch nog
onder de zon aardig warm geworden.

In de bus bedankte Arie iedereen nogmaals voor de inzet en gaf Arie aan ons op vier verschillende
punten te hebben gezien en gehoord en daarbij zelfs een paar keer zeer 4 emotioneel werd, zo trots
als hij op ons korps is. Gewoon zei Arie hoe het korps aan komt marcheren en het geluid wat er van
af komt dat is gewoon echt fantastisch!
We kunnen en mogen terug kijken op een mooie bijdrage van het VFKG aan de NLVD 2022.
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