Groepen vernoemd naar geallieerden

Clifford Reichert

Clifford Clarence (Ricky) Reichert werd geboren in 1919 en kwam uit
Morden in Manitoba (Canada). Hij was één van de elf kinderen van een
uit Oostenrijk naar Canada geëmigreerde boerenfamilie. Zoals zovele
Canadese jongens die de verhalen hadden gehoord over Canadese
vliegers in de Eerste Wereldoorlog, had ook de jonge Clifford ervan
gedroomd ooit eens piloot te worden. Toen de oorlog uitbrak meldden
de vier broers Reichert zich als vrijwilliger, van wie Clifford dienst nam
bij de RCAF. Hij was sergeant en met zijn Halifax bommenwerper is
hij tijdens oorlogshandelingen in de nacht van 21 – 22 juni 1943 met
nog 4 van zijn bemanningsleden verongelukt is. Slechts 2 leden van zijn
bemanning konden zich met hun parachute in veiligheid brengen.
Het vliegtuig stortte niet ver van het huidige terrein van de Scoutinggroep neer. Een
compleet historisch verslag over Clifford Reichert en zijn rampvlucht staat op de website van
de groep.
Hij wordt herdacht op het Air Forces Memorial in Runnymede, met
uitzicht op de Theems op Cooper's Hill zes kilometer van Windsor,
samen met de namen van meer dan 20.000 piloten die tijdens de
Tweede Wereldoorlog verloren zijn gegaan tijdens operaties vanuit
bases in het Verenigd Koninkrijk en Noord- en West-Europa en die
geen bekende graven hebben. Ze dienden in alle commando's, van
bommenwerpers tot onderhoud, en kwamen uit alle delen van het
Gemenebest en uit landen in Europa die waren ingenomen door de
Duitsers (zoals Denemarken, Nederland of Polen) en waarvan de
piloten bleven vechten in de Verenigde
Staten. gelederen van de Royal Air Force.
Ter nagedachtenis aan deze vlieger en zijn bemanning is er aan de
oever van de rivier de Lek bij Jaarsveld een monument opgericht,
met daarin een van de motoren van het verongelukte vliegtuig
De naam Scouting Clifford Reichert werd in 1995 voor de nieuw
opgerichte Scoutinggroep in Lopik als groepsnaam gekozen als
eerbetoon aan de Canadese piloot / gezagvoerder Clifford Reichert.
Meer informatie
Clifford Clarence Reichert - The Canadian Virtual War Memorial Veterans Affairs Canada
Runnymede Memorial in Englefield Green, Surrey - Find a Grave-begraafplaats
Pilot Officer Clifford Clarence Reichert (Onbekend-1943) - Find a Grave-gedenkplek
Diversen - Oorlogsmonumenten - - graf 938902 (online-begraafplaatsen.nl)
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Nieuwsblad-HVAT-2009-4-klein_Deel2.pdf (ameide-tienhoven.nl)
Jaarsveld, monument op Lekdijk Oost - Nationaal Comité 4 en 5 mei
Over de naam Clifford Reichert - Scouting Clifford Reichert Lopik (scoutinglopik.nl)
Clifford Reichert, het hele verhaal - Scouting Clifford Reichert Lopik (scoutinglopik.nl)
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