
Evenement: D-day landings in Bleiswijk 

Tweede pinksterdag 6 juni is het 78 jaar geleden dat de geallieerden operatie Overlord zijn gestart. 

Meer dan 160.000 troepen werden met ondersteuning van ruim 5.000 schepen en 1.200 vliegtuigen 

het kanaal over gezet om in Normandië te vechten tegen Nazi-Duitsland. Deze dag staat bekend 

onder de legendarische naam D-day. Elk jaar rond deze datum herdenkt de Memoir ’44 Brigade deze 

dag door deze na te spelen. Het naspelen gebeurd met het het D-day Landings scenario van het 

bordspel Memoir’44. Zes generaals van de geallieerden nemen het op tegen zes generaals van de 

Duitsers in de slag om Normandië. 

SPEEL! Bleiswijk heeft dit jaar de eer om op zaterdag 4 juni de Memoir ’44 Brigade in Bleiswijk te 

mogen ontvangen. Er zal aan twee tafels de D-day Landings worden gespeeld en daarnaast is er ook 

de mogelijkheid om kennis te maken met Memoir ’44 voor wie het spel nog niet kent.  

 

Over Memoir ’44 

Spellenmaker Richard Borg (1948) zag steeds meer mensen die de oorlog 

hadden meegemaakt overlijden en dat daarmee ook de verhalen 

verdwenen die zo belangrijk zijn om de geschiedenis niet te vergeten. 

Daarbij vond hij dat iedereen deze verhalen moet blijven horen en dat de 

inspanningen en opofferingen die de mannen en vrouwen in de Tweede 

Wereldoorlog hebben gedaan niet worden vergeten. Met deze gedachten 

heeft hij vervolgens het spel Memoir ’44 ontworpen: een eenvoudig te 

spelen spel waarbij twee spelers elke keer een slag uit de Tweede 

Wereldoorlog naspelen. Daarmee is ook het tweede doel van het spel duidelijk: spelers worden 

geprikkeld om de geschiedenis (die altijd kort wordt weergegeven) van de slag die ze naspelen te 

bekijken. Het spel werd gepresenteerd voor de 60ste verjaardag van D-day en is sindsdien een 

klassieker onder de spelen. Richard Borg en uitgever Days of Wonder hebben met het spel dan ook 

meerdere internationale spellenprijzen gewonnen. In de loop der jaren zijn er een aantal 

uitbreidingen gekomen, waardoor het ook mogelijk werd om de slagen in Noord-Afrika, Rusland en 

rond de Grote Oceaan te spelen. Elk jaar zijn er vele toernooien waar de spelers het tegen elkaar 

opnemen. In Nederland is er een jaarlijks toernooi dat de door de Memoir ’44 Brigade wordt 

georganiseerd: De Dutch Open.  



 

Programma 

Op zaterdag 4 juni zal SPEEL! Bleiswijk geopend zijn van 9.00 tot 22.00. De D-day landings scenario’s 

zullen starten om 9.00, 13.00 en 18.00. Als u wilt meedoen met de D-day landings kunt u zich 

aanmelden op de website van de Memoir ’44 Brigade: www.m44brigade.nl. Bent u nog niet bekend 

met het spel dan kunt u onder begeleiding van één van de leden van de brigade kennis maken met 

Memoir ’44 met een kleiner scenario. De toegang is gratis. 

Locatie 

SPEEL! Bleiswijk 

Dorpsstraat 7 

2665 BG Bleiswijk 

E-mail: info@speelbleiswijk.nl  

Telefoon: 010-8917278 (tijdens openingtstijden) 

Meer informatie 

Op onderstaande websites kunt u meer vinden over Memoir ’44: 

 Memoir ’44 Brigade: m44brigade.nl 

 Memoir ’44 bij Days of Wonder: daysofwonder.com/memoir44/en/  

 Spelspul.nl: spelspul.nl/nl/content/26-memoir-44  
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