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Sims, Richard Vernon 

Private 

Algonquin Regiment 

Royal Canadian Infantry Corps 

B 42065 

 

 

 

 

 

 

 

Richard Vernon Sims (Blondy) werd geboren in Hamilton, Ontario op 8 juli 

1923 als zoon van Thomas Vernon en Elsie Sims (geboren Ward). Op het 

moment dat hij werd geboren, had hij zes broers en zussen: Ivy, Dorothy, 

William, Winnifred, Olive en Henry. Zijn jongere zus Joyce werd zes jaar 

later, in 1929 geboren.  

Het gezin woonde in Hamilton aan James 

Street North tot Blondy ongeveer 7 jaar oud 

was. Gedurende deze tijd hadden hun ouders 

een boerderij in Alberton, Ontario, ten westen 

van Ancaster. De meeste van hun zomers 

brachten door op de boerderij. 

                       

                 Blondy en Red in Alberton, 1928.      

Blondy’s ouders, Elsie en Thomas, 

1918 (gehuwd in 1906). 
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De Alberton Boerderij – 1928 – achterste rij – Dolly, Wyn, Ivy, Bill. Voorste rij – Henry 

(Red), Olive, Richard (Blondy). 

 

Rond 1930 verhuisde het gezin naar een 4 hectare grote boerderij aan 

Highway 20 in Stoney Creek, net ten noorden van Highway 8. Eastgate 

Mall, Hamilton is daar nu gevestigd. 

De boerderij had fruitbomen en 

verbouwde groenten, en de familie 

had later een grote Duitse Dog, 

genaamd Pal. 

Nadat Blondy de middelbare school na 

een jaar had verlaten, had hij diverse 

banen, waaronder vrachtwagen-

chauffeur en als hulp-kok. Hij hield 

van sporten en speelde als tiener 

ijshockey en honkbal. Hij hield ook 

van dansen en lezen.  

 

 

 

Het familiehuis aan Highway 20 in Stoney 

Creek, Ontario, Blondy’s zus, Wyn, terwijl ze 

fruit draagt naar hun kraam aan de overkant. 
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Blondy in zijn hockey sweater met enkele van zijn vrienden. 

Blondy en zijn broer, Henry (Red), die twee jaar ouder was, brachten veel 

tijd samen door en stonden erom bekend dat ze een beetje ondeugend 

waren. Een verhaal dat werd verteld, was dat de twee, samen met enkele 

van hun vrienden, in hun auto rond de rotonde van Stoney Creek raceten, 

voordat deze officieel werd geopend. Blijkbaar rolde een van hen een van 

de auto’s daarbij op zijn kop en moesten ze allemaal de auto rechtop 

zetten om verder te gaan. 

Krantenfoto van maart 1940:  Blondy’s hockey team na het winnen van het 

districtskampioenschap.  
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Uit gegevens blijkt dat Blondy in juli 

1942 in dienst trad, hoewel de foto 

1941 aangeeft. 

 

Op 13 juli 1942 ging hij samen met zijn broer Henry in het leger. Het 

servicenummer van Blondy is B42065 en dat van Henry was B41942. Op 

het moment van zijn indiensttreding was hij 1,58 m lang en woog 59 kg. 

Een jaar later was hij 1.79 m en weet hij 65 kg. Oorspronkelijk waren ze 

ingelijfd bij het 2/10 Dragoons Regiment, maar werden op 17 februari 

1943 overgeplaatst naar het Algonquin Regiment. Op 11 juni 1943 ging 

Blondy overzee naar het Verenigd Koninkrijk, waar hij op 19 juni 1943 

arriveerde. Bill: ”Ik herinner me dat ik met familieleden op het perron van 

het treinstation in Hamilton stond en Blondy en andere soldaten 

uitzwaaide.” 

Een interessante kanttekening is dat 

een persoon die we kenden toen we 

kinderen waren, Thomas Sutcliffe, zich 

op dezelfde tijd aanmeldde als Blondy 

en Henry, en het servicenummer 

B42068 kreeg. Volgens het boek 

"Warpath" was Thomas Sutcliffe ook bij 

het Algonquin Regiment, maar verliet 

de dienst op 19 september 1944 door 

opgelopen verwondingen. Het was de 

heer Sutcliffe die na de oorlog met mijn 

vader, William Herbert, sprak over de 

omstandigheden van Blondy’s dood wat 

later aan de schrijver werd 

doorgegeven. 

 

 

Broers Harry (Red)en Richard (Blondy) – 1942 

voor het huis van de familie in Stoney Creek. 
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In Engeland ontmoette Blondy een vrouw, Rose 

genaamd. Ze raakten tot elkaar aangetrokken en we 

begrepen dat ze verloofd waren voordat Blondy naar 

Europa ging na de invasie van D-Day in juni 1944. Ook, 

terwijl hij in Engeland was, stierf zijn vader, Thomas, 

aan longontsteking op 3 maart 1944 op de leeftijd van 

59 jaar. 

 

Blondy’s verloofde, Rose. 

 

Na de dood van Blondy op 14 september 1944 trouwde Rose met een 

andere man. Blondy's zus, Dorothy, bezocht Rose in de jaren '70 en kwam 

er achter dat Rose en haar man hun huis 'Algonquin' hadden genoemd ter 

ere van Blondy's Regiment.  

 

 

 

Private Richard Vernon 

Sims (midden voor) met 

zijn kameraden in 

Engeland. 

 

 

 

 

 

 

Blondy (midden) met zijn kameraden in 

Londen, Engeland. 
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Hieronder een brief gescnreven door Blondy aan mijn ouders, 16 mei 1944 
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Blondy's Regiment werd overgebracht naar Noordwest-Europa en kwam 

op 26 juli 1944 in Frankrijk aan. De kaart op pagina 21 toont de route die 

hun regiment tussen 26 juli en begin september 1944 door Frankrijk en 

België nam. Gedurende deze tijd, maakte het Alqonguin Regiment deel uit 

van de 10e Canadese Infanteriebrigade van de Vierde Canadese 

(Gepantserde) Divisie. 

Het volgende fragment komt uit een geschiedenis van het Regiment, 

volgens Wikipedia, en beschrijft de acties van het Algonquin Regiment 

tijdens deze periode: “Op de ochtend van 25 juli 1944 landden alle vier de 

compagnieën van het Algonquin Regiment op Juno Beach, waar in ze 

volgende dagen vernamen dat hun volgende missie werd om de 4th 

Canadian (Armoured) Division te ondersteunen bij het sluiten van de 

Falaise Gap. Op 9 augustus 1944 kreeg het regiment, dat het BCR (British 

Columbia Regiment) ondersteunde en gezamenlijk de 'Worthington Force' 

vormde, de taak ‘Hill 195’ in te nemen. Om 02:00 uur besloten ze, 

ongelukkig genoeg, de beslissing de verkeerde afslag te nemen en 

eindigden zes kilometer ten oosten van ‘ ‘Hill 195’, dichter bij ‘Hill 140’, 

diep op Duits grondgebied. Het regiment leed zware verliezen met in 

totaal 128 slachtoffers en 47 tanks.  

De leider van de strijdmacht, BCR-commandant Luitenant-Colonell Don 

Worthington, werd gedood en de commandant van de Algonquins, 

Luitenant-Colonel Art Hay, raakte ernstig gewond. R.S.M. A. J. Primeau 

werd gedood door dezelfde mortierbom die Hay ernstig verwondde. In de 

aanloop naar 31 augustus 1944 kreeg het Algonquin Regiment, dat zich 

binnen de 4th CAD bewoog, de taak om het gat naar het zuiden bij Hill 240 

te vullen, samen met de Poolse Pantserdivisie. De periode van 31 

augustus tot 8 september was een periode van snel oprukken België in, en 

stopte op de achtste aan het Kanaal Gent - Brugge. De gevechten, de hele 

dag en met meerdere tegenslagen, en resulterend in talloze slachtoffers in 

alle regimenten, eindigden op 10 september met de geallieerde oversteek  

van het kanaal Gent-Brugge, nadat ze de Duitse tegenaanvallen hadden 

tegengehouden. Een paar dagen later werd de poging van het regiment 

om het Leopoldkanaal over te steken bij Moerkerke met succes afgeslagen 

door de Duitse 245 Infanteriedivisie. De Canadezen trokken zich terug na 

een enorm uitgebreid spervuur van de artillerie. " 

 

Zoals hierboven genoemd, trok het Algonquin Regiment Moerkerke / 

Molentje, België binnen in de nacht van 13 september 1944, met de 

bedoeling het Leopoldkanaal over te steken, dat bestond uit twee kanalen 

met een strook land ertussen. Helaas, als gevolg van onvoorziene 

moeilijkheden, en omdat de sterkte van het Duitse leger sterker was dan 

verwacht, werd hun opmars gestopt en leed het regiment zware verliezen. 
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Helaas was Blondy daar een van; hij sneuvelde tijdens het oversteken van 

het kanaal in de vroege uren van 14 september 1944.  

Zijn stoffelijk overschot is nooit gevonden. Naar verluidt was hij als eerste 

het kanaal overgestoken en werd hij gedood in de loopgraven tussen de 

twee kanalen. 

Blondy ontving de volgende onderscheidingen: 

- 1939-45 Star 
- France & Germany Star 
- War Medal 1939-45 
- Defense Medal 
- Canadian Volunteer Service Medal with clasp 
 

 

 

Hamilton Spectator, 2 oktober,1944. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopie van de brief 

geschreven door Elsie 

Sims op 30 juli 1945 aan 

de Canadian War Records 

Department met 

informatie over de locatie 

waar Blondy begraven is. 
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Elsie Sims (Blondy's 

moeder), in de witte hoed, 

wordt begroet door een 

ambtenaar op de 

herdenkingsdienst in 

Stoney Creek, Ontario, 12 

juni 1949. 

 

 

 

 

Terwijl Blondy's moeder, Elsie, nooit de locatie kon bezoeken waar 

Blondy's stoffelijk overschot verborgen lag, heeft haar kleinzoon, Bill, 

samen met zijn vrouw, Dale en achterkleinzonen, Bill Jr. en Michael, en 

Bill Jr.'s vrouw, Shelley, de locatie aan het Leopoldkanaal kunnen 

bezoeken als onderdeel van de 75e Memorial Tour van het Algonquin 

Regiment en hebben zij deel kunnen  nemen aan de herdenkingsparade 

en ceremonie op 15 september 2019.  

 

De landstrook tussen het Leopold- en 

Molentjesbrug-kanalen, in het gebied 

waar Blondy vermoedelijk werd 

gedood, en zijn stoffelijk overschot 

lag verborgen - foto Shelley Sims. 

 

 

 

 

 

Kruis van Pvt. Richard Vernon Sims opgericht tijdens 

de jaarlijkse herdenkingsceremonie in Moerkerk/ 

Molentje, België. 
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Groesbeek Memorial, met de namen van 

gevallen leden van het Algonquin Regiment 

wiens stoffelijke resten nooit zijn 

teruggevonden op paneel 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biografie: Bill Sims, met dank voor het beschikbaar stellen van dit verhaal 

voor Faces to Graves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

         

Het monument in Stoney Creek, ON, opgedragen aan de gevallen soldaten uit de Tweede 

Wereldoorlog afkomstig uit deze regio. 


