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Persbericht  
 
19 September 2013 
 
28 september ‘Red Ball Express’ in teken van bemanning B-26 ‘Hell’s Fury’ 
 
CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 i.s.m. Keep Them Rolling 
organiseren rondrit authentieke WOII voertuigen 
 
Aalsmeerderbrug - Het CRASH Luchtoorlog -en Verzets museum '40-'45 organiseert op 
zaterdag 28 september in samenwerking met de vereni ging Keep Them Rolling de 
jaarlijkse historische rondrit genaamd de ‘Red Ball  Express’. Dit jaar is het thema 
‘Remember B-26 Hell’s Fury’.  De authentieke legervoertuigen zoals Jeep, Dodge, G MC, 
Harley en BSA motoren verzamelen vanaf 10.30 uur bi j het fort en vertrekken daar om 
11.15 uur voor een rondrit door o.a. Aalsmeer en De  Ronde Venen. Ze keren om ongeveer 
14.30 uur terug en zijn dan te bezichtigen voor het  publiek. Het museum is gevestigd in 
het Fort bij Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk 460 in  Aalsmeerderbrug. 
 
Het is de traditie dat elk jaar wordt stilgestaan bij een gebeurtenis uit de Tweede Wereldoorlog 
of een monument dat daaraan herinnert. Dit jaar zullen de voertuigen stilstaan bij een 
monument in Aalsmeer, dat in 2011 is onthuld ter nagedachtenis aan de bemanning van de 
gecrashte Amerikaanse bommenwerper, de Hell’s Fury’. Er zal daar ook een 
herdenkingsceremonie plaatsvinden in aanwezigheid van de burgemeester van Aalsmeer en de 
Consul Generaal van de Verenigde Staten.  
 
De ca. 55 km lange rondrit zal daarna ook andere plaatsen van historische betekenis uit de 
Tweede Wereldoorlog passeren. Daarmee worden mensen herdacht en geëerd die vochten en 
vielen voor de vrijheid. De naam Red Ball Express is ter herinnering aan de 
bevoorradingsroutes die door de geallieerden waren opgezet vanaf de invasiekusten in 
Normandië naar het front. Dag en nacht reden konvooien naar de linies om alle nodige 
voorraden aan te vullen. De ‘Red Ball Express’,  die dit jaar voor de 12e keer wordt verreden, 
trekt altijd veel belangstelling. Er zullen ca. 50 voertuigen deelnemen.  
 
Het CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 is gevestigd in het Fort bij Aalsmeer, 
Aalsmeerderdijk 460, Aalsmeerderbrug.  
 
Voor meer informatie over museum en de Red Ball Express  route kan men de website 
raadplegen: www.crash40-45.nl of www.redballexpress.nl. 
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Route Red Ball Express 2013 ‘Remember Hell’s Fury’ 
 
Startpunt Aalsmeerderbrug, Fort bij Aalsmeer 
 
10.30 uur Aankomst voertuigen bij het Fort 
11.15 uur Vertrek voertuigen om vanaf het CRASH museum. 
De route gaat via Aalsmeerderdijk, N196, Oosteinderweg, Machineweg, Hornweg, Palingstraat, 
Kaperstraat,  Dr. J. Wasscherstraat, H. Buismanlaan, LA Braakstraat, G. den Hertoghlaan 
 
Herdenking Monument Aalsmeer Hell’s Fury 
11.30 uur Aankomst op de Hornweg, opstellen voor colonne 
11.45 uur colonne stapvoets naar monument, voorafgegaan  door 
Erepeloton Binnenlandse Strijdkrachten. 
12.00 uur aankomst en opstellen bij monument, waarna bezichtiging door publiek 
12.30 uur  Bloemlegging;  toespraak door burgemeester en US consul Generaal; 
13.00 uur  Fly-by en vliegende groet van historische vliegtuigen Koninklijke Luchtmacht 
13.05 uur vertrek Red Ball Express voor vervolg rondrit 
 
O.a. Waverveen en andere delen van De Ronde Venen. 
 
Eindpunt-Aalsmeerderbrug 
 
 
 
///////////////// 
 
Noot voor de pers: Voor inlichtingen kunt u bellen met het secretariaat:  0297-530667 of mailen 
met crash40-45@hetnet.nl 
 
 
 


