Ongeval van Brig Marc DUTERIEU op 131400 Jun 1985

Tijdens de CAT van 1985 waar 2L aan deel nam, heeft zich een tragisch ongeval voorgedaan.
Relaas van de feiten:
Het Belgische peloton 20 heeft om 1300Hr gedaan met zijn CAT-run en begeeft zich naar de
toren van de stand 9. Het laatste peloton van die dag was een Canadees Pl, die berucht waren
voor roekloze rijstijl. Het heeft juist geregend en het Pl krijgt het bevel om zich van de Stand
8C naar de bunker plaats Stand 9 te begeven. Marc was chauffeur S3 bij nu Kol Res o.r
BRUYNINCKX later gewezen KorpsComd 2L en 2/4L. De werkplaatsoverste Adjt
HUYLEBROECK Willy had de toelating gevraagd om de LANDROVER van de S3 te
gebruiken. Zij waren onderweg van NEUMARK naar de Stand 9. Marc stond met zijn jeep op
de baan te wachten, klaar om af te draaien naar de Stand 9 en was aan het wachten tot het
Canadese Pl voorbij was. De koptank is door de bocht geraakt maar de 2de tank is volledig
over de LANDROVER aan de kant van de chauffeur gereden en 150m verder tot stilstand
gekomen, deze tank reed rond de 50 a 60 km per in vierde versnelling. De jeep is letterlijk
ontploft en Adjt HUYLEBROECK is half uit het voertuig geslingerd. Op dat zelfde moment
was er een MEDEVAC helikopter aan het landen op het grasveld waar nu het kruis van Marc
staat, binnen de vijf minuten was de helikopter terug vertrokken met de Adjt en pas toen
besefte de aanwezigen dat Marc nog onherkenbaar in het wrak zat. Het wrak was letterlijk
verpletterd. De CAT wedstrijd werd onmiddellijk stilgelegd. Het parket kwam ter plaatse. Na
het vrijgeven van het voertuig werd alles afgesloten en heeft de begrafenisondernemer het
grootste gedeelte van Marc meegenomen. Ons Pl Verkenners heeft de resten van Marc
verzameld en begraven waar nu het kruis staat.
De volgende dag heeft het Canadese Pl zijn run moeten uitvoeren, zij hebben dit gedaan met
veel respect voor wat de dag daarvoor was gebeurd. Hun tanks waren getooid met zwarte en
Belgische vlaggen ter nagedachtenis van Brigadier Marc DUTERIEU van het 2de Regiment
Lansiers die een echtgenote en twee kinderen achter liet

