
60 JAAR MUSEUM NEDERLANDSE CAVALERIE 

 

 

www.cavaleriemuseum.nl 

 

Het Museum Nederlandse Cavalerie (Bernhardkazerne Amersfoort) bestaat 60 jaar. Zij viert dit 

heugelijke feit samen met het Museum Verbindingsdienst (ook op de Bernhardkazerne) dat dit jaar 

50 jaar bestaat. 

Het MNC organiseert elk jaar in Oktober een "vriendendag". Er bestaat een donateurssysteem 

waarbij mensen "vriend van het museum" kunnen worden. Als dank worden zij 1x per jaar 

getrakteerd op een soort open dag. 

Zowel het Museum Cavalerie als het Museum Verbindingsdienst trekken de nodige spullen naar 

buiten, er komen wat andere historische militaire voertuigen bij, de blaaskapel laat van zich horen: 

kortom, een leuke vriendendag. 

Hoogtepunt is het rondrijden van de tanks van het Museum over het naastgelegen oefenterrein De 

Vlasakkers. Bezoekers kunnen een rondje meerijden met Centrurion, Chaffee, Leopards en dergelijke. 

  

http://www.cavaleriemuseum.nl/


 

 

Omdat het dit jaar een speciaal jaar betreft is de KLCN uitgenodigd mee te doen met deze dag ! 

 

Ze willen graag historische militaire motorfietsen. Denk aan de zijspannen BMW, Zündapp, maar ook 

solo's Norton, Triumph, Moto Guzzi en dergelijke zijn zeer welkom. 

De bedoeling is een static show op het voorterrein van het museumgebouw gedurende de dag. 

Ongeveer van 11:00 tot 16:00.  Rond de middag wordt er een lunchpakket verzorgd. 

Gedurende de dag zal het nodige bezoek voorbijkomen. Als een bezoeker zin heeft om eens in zo'n 

zijspan door het zand te ploeteren: dat kan !  We mogen op eigen initiatief rondritjes rijden op het 

zandgedeelte van De Vlasakkers. (De tanks blijven op het verharde gedeelte, wij mogen het zand 

gebruiken.) 

 

(Op de kaart is rechtsboven de kazerne. Bij de "puntvormige samenkomst van wegen" is de poort 

naar het oefenterrein. De noordelijke strook is het zandgedeelte. Alle grijzige wegen zijn verhard.) 



 

Om te voorkomen dat opeens heel de KLCN op het oefenterrein zit en de static show verlaten is.... 

wordt er wel een reguleringsysteem gebruikt. Maar natuurlijk alles in goede samenspraak: het gaat 

een gezellige dag worden.  Naast de zijspannen mogen de solo's uiteraard ook gebruikmaken van de 

rijgelegenheid. 

Dankzij goede contacten tussen beide Musea en de KLCN is deze unieke gelegenheid ontstaan, dus 

wacht niet te lang en schrijf in ! 

 

Datum:  Zaterdag 5 Oktober 2019  

Locatie:  Bernhardkazerne, Barchman Wuytierslaan, Amersfoort. 

Opgeven bij inschrijving:  (Let op: persoonsgegevens volledig en correct doorgeven, anders kom je 

niet door de bewaking !) 

- Voornaam 

- Tussenvoegsel 

- Achternaam 

- Postcode 

- Huisnummer 

- Woonplaats 

- Geboortedatum 

- Merk, type, bouwjaar van mee te brengen motorfiets 

=> Gaat bijvoorbeeld een partner mee: ook daarvan de persoonsgegevens opgeven ! 

Op deze dag is elke deelnemer verplicht om Papsoort, ID-kaart en/of rijbewijs bij zich te dragen. 

De motorfiets moet minimaal WA-verzekerd zijn. 



 

Inschrijving opgeven uiterlijk 9 September 2019.  Inschrijvingen na deze datum kunnen niet 

meer door de bewaking worden verwerkt en toegang tot de kazerne is dan niet meer mogelijk. 

 

Er worden geen deelnamekosten in rekening gebracht.  Een vrijwilige donatie aan het Museum 

Cavelerie en/of Museum Verbindingsdienst wordt wel zeer op prijs gesteld. 

 

=> Omdat het belooft een mooi eendags evenement te gaan worden, willen we deze 5 Oktober ook 

tot KLCN-clubdag 2019 gaan uitroepen.  Ieder lid is dus welkom, maar vergeet niet in te schrijven. 

 

 

 

En dan willen we nog vermelden dat De Vlasakkers historisch terrein zijn: voor WO2 was het al een 

militair oefenterrein. In de oorlog onderdeel van Fliegerhorst Soesterberg en oefenterrein van de 

Panzertruppen. Na de oorlog heeft er een scala aan engels en canadees materieel gereden in 

nederlandse dienst. Vandaag de dag zwaaien de Leopards en CV-90's de scepter. 

 

(Buitgemaakte Sherman Fireflies en britse Airborne Jeep gebruikt voor tankopleiding op De 

Vlasakkers in WO2, eind '44 begin '45.) 

 


