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Beste muziekvrienden,

Op 1 juni heb ik de functie commandant/zakelijk leider van 
het Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee 
overgenomen van Hans Kleemans. Daarmee heb ik voor 
mijn laatste functie weer een heel nieuw gebied betreden: 
de militaire muziek. Veel van mijn werkzaamheden voor het 
orkest zijn voor mij niet nieuw. Ik doe met name de 
bedrijfsvoering, hierin heb ik de laatste 5 jaar veel ervaring 
opgedaan als hoofd bedrijfsbureau van de brigade Krijgs-
macht operationele ondersteuning van het DLBE (District 
Landelijke en Buitenlandse Eenheden).

De komende jaren willen wij het trompetterkorps op 
tenminste hetzelfde muzikale niveau houden als dat het nu 
staat. Hiervoor is een goede bedrijfsvoering mede nood-
zakelijk. In het komende jaar wil ik deze dan ook op orde 
brengen.

Op dit moment zijn er in het orkest muzikanten met een 
beroeps en muzikanten met een reservisten status werk-
zaam. Zij hebben hierdoor verschillende rechtsposities. Ik 
ga ervan uit dat alle muzikanten het komende jaar een 
gelijke rechtspositie gaan krijgen. Hieraan wordt in ieder 
geval hard gewerkt.

De doelstelling is om tegelijk met het rechttrekken van de 
rechtspositie ook een uitbreiding van het aantal uren voor 
de muzikanten te realiseren. Wij kunnen als dit lukt er naar 
streven om het trompetterkorps een belangrijker rol binnen

de militaire orkesten te geven.  Een boel plannen voor de 
toekomst dus.

Na 5 maanden als commandant/zakelijk leider werkzaam te 
zijn kan ik al wel zeggen dat de sollicitatie op deze functie 
een geweldige keuze is geweest. Het trompetterkorps is 
werkelijk een superclub om voor en mee te werken. Het zijn 
allen zeer gedreven, talentvolle muzikanten die alleen met 
de beste prestaties genoegen nemen.

Ook de vaste Staf, bestaande uit de artistiek leider Peter 
Kleine Schaars en de roadmanager Richard Tooi zijn een 
feest om mee te werken. Verder kan ik natuurlijk de 
geweldige ondersteuning van Marc Gouswaart en Marjolein 
van der Wel zeker niet missen. Met dit team moet het 
lukken om onze  ambities waar te maken.

Dat ik commandant/zakelijk leider van het trompetterkorps 
mag zijn zie ik echt als een cadeau, het is een prachtige 
afsluiting van mijn laatste jaren bij de Marechaussee.

Kapitein Eric Hendrikse
Commandant Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee

“Met dit team moet het lukken om 
ambities waar te maken”

Voorwoord

Op 1 juni dit jaar nam kapitein Eric Hendrikse het 
commando over het Trompetterkorps der Koninklijke 
Marechaussee over van kapitein Hans Kleemans. 
Hendrikse is 57 jaar oud, woonachtig in Oosterbeek, 
getrouwd, 2 kinderen en bijna 40 jaar werkzaam bij de 
Koninklijke Marechaussee. Hendrikse is binnen alle 
takken van de Marechaussee werkzaam geweest, van 
politiedienst tot Grensbewaking, van Staffuncties tot 
hoofd Landelijke Meldkamer, van Opleidingen tot 
bedrijfsbureau en van bewaken beveiligen tot toezicht 
op de burgerluchtvaart. 
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In 2018 werd het trompetterkorps 
ruim 80 keer ingezet in binnen- en 
buitenland. Een overzicht…
18 januari  Full Size Conducting   Groningen
16 februari    Beëdiging    Apeldoorn
08 maart  Begunstigersdag                Apeldoorn
10 maart   Diekirch    Luxemburg
17 maart   Nacht Militaire Muziek      Soest
22 maart   Schoolconcert                      Amsterdam
23 maart   Schoolconcert                      Amsterdam
24 maart   Concert Stelle                      Duitsland
28 maart   Paasviering                          Apeldoorn
30 maart  Baretuitreking   Apeldoorn
06 april   Herdenking                          Apeldoorn
06  april   Concert                                Oijen
11 april   Medaille dienst                   Nieuwegein
13 april   Concert                                 Kerkrade
14 april  Euregionale Zwaailichtendag  Kerkrade
14 april   Hoornblazer                         Grave
26 april   Koningsbal                           Scheveningen
02 mei   Commando-overdracht      Apeldoorn
04 mei   Hoornblazer                           Berlijn
04 mei    Hoornblazer                           Den Haag
04 mei   Herdenking                             Rotterdam
05 mei   Defilé                                       Wageningen
24 mei   Combo                                     Doorn
24 mei   Herdenking Reichswald Forest   Kleve
25 mei   Commando-overdracht                 Breda
25 mei   ‘Walk4live’      Groningen
26 mei   Veiligheidsdag                       Almere
01 juni   Veteranenconcert                  Barendrecht
02 juni   Hoornblazer Herdenking       Leidschendam
09 juni   Anjerconcert     Leeuwarden
10 juni   Kwintet optreden     Uchgelen
14 juni   Concert sportdag                                Apeldoorn
19 juni   Commando-overdracht                       Waalsdorpervlakte
22 juni   Beëdiging                                 Apeldoorn
23 juni   Concert                                     Brunssum
23 juni   Herdenking en defilé                                 Roermond
28 juni   Hoornblazer                           Arnhem 
28 juni   Kwintet huwelijk Manouchka & Gellius Putten
30 juni   Nationale Veteranendag                          Den Haag
02 juli    Ceremoniële dienst    Apeldoorn
05 juli    Commando-overdracht                            Soesterberg
06 juli   Beëdiging     Marktplein Apeldoorn
15 juni   Concert                                     Nijmegen
16 juni   Concert                                     Wijchen
20 juli    Intocht Vierdaagse                             Nijmegen
21 juli    Parkconcert     Apeldoorn
30 juli - 05 aug International Military Festival   Hamina, Finland
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31 augustus  Baretuitreiking    Apeldoorn
01 september  Airborne wandeltocht                                 Oosterbeek
06 september Medaille-uitreiking Combo  Apeldoorn
07 september   ‘Rotation Forces Lithuania Medal’  Steenwijk
08 september  Hoornblazer   Apeldoorn
11 september Commando-overdracht                      Soesterberg
15 september  Oefenen Prinsjesdag    Den Haag
17 september  Strandoefening    Scheveningen
18 september  Prinsjesdag     Den Haag
21 september Airborne Herdenking        Apeldoorn
24 september Taptoe                                   Rotterdam
25 september  Opening Lowlands Grenade 2018  Marnewaard
27 september Taptoe   Rotterdam
28 september Taptoe   Rotterdam
29 september Taptoe   Rotterdam
30 september Taptoe   Rotterdam
02 oktober    Hoornblazer                             Apeldoorn
03 oktober  Sluiting Lowlands Grenade 2018   Marnewaard
04 oktober   Commando-overdracht                           Soesterberg
04 oktober  Beëdiging Kwintet   Breda
04 oktober   Symposium NAVO Summit saxkwartet Den Haag
05 oktober  Veteranendag KMar                           Apeldoorn
07 oktober  Hoornblazer                             Baarle-Hertog
17 oktober  Combo Hilton Hotel             Den Haag
18 oktober  Combo Landelijke OPS-dag   Stroe
26 oktober   Wapendag KMar                           Apeldoorn
01 november Medaille-uitreiking      Den Haag
02 november Beëdiging                                  Apeldoorn
05 november Combo Uitreiking Award   Soest
08 november Generale repetitie Grote Kerk                Apeldoorn
09 november Concert Grote Kerk                              Apeldoorn
10 november Concert                                   Surhuisterveen
15 november  Concert    Huis ter Heide
30 november Herdenking Keienmonument  Apeldoorn
13 december  Combo                                      Mons
14 december   Beëdiging                                Utrecht 
15 december   Concert                                     Oirschot
19 december   Combo                                     Breda
24 december Hoornblazers                           Schiphol
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1e contact met het TKKMar 
U spreekt met de kapitein Hans Kleemans. Kapitein…u 
spreekt met Richard Tooi. Ik ben operationeel planner van 
de Centrale Planning District Noord te Zwolle. 
Goedemorgen. Goedemorgen Richard. Kapitein, ik zie dat 
er een functie van Tamboer Maître / administrateur / 
roadmanager in de sollicitatie bank openstaat. En ik wil 
daar graag wat informatie over. 

Richard…het staat niet helemaal goed in de sollicitatie-
bank. De functie is dus administrateur en roadmanager. 
Tamboer Maître is bij iemand anders belegd. Kapitein…dat 
is een tegenvaller. Ik had er graag een keer voor willen 
lopen. Dat zal wel tot chaos hebben geleid dus daarom is 
het misschien ook beter dat iemand dit doet die daarop 
afgestudeerd is. Kapitein…mag ik met u een afspraak 
maken om wat informatie te vergaren? Richard… van harte 
welkom. Kom dan op donderdag of vrijdag zodat je gelijk 
even bij de repetitie binnen kunt lopen. 

2e contact in persoon met Hans en aan de 
repetitie 
Wat Hans aan lengte iets te kort kwam, werd door zijn 
enthousiasme en snelheid van praten ruimschoots goed 
gemaakt. Een bezoek aan het Auditorium van het KEK- 
gebouw is ook iets om nooit te vergeten. Een vrolijke 
dirigent met van die glinsterogen. Van die ogen die je ook 
bij pasgeboren biggetjes ziet. Natuurlijk even voorgesteld 
bij enkele leden van de Staf TKKMar en gevraagd of ik 
even mocht luisteren om voor mijzelf een idee te krijgen 
waar ik in zou belanden bij een eventuele aanname na 
sollicitatie. Na ongeveer een half uur ben ik stilletjes 
vertrokken. Was mijn oordoppen vergeten en vond het 
meer dan genoeg. 

3e contact: sollicitatiegesprek 
Tijdstip 13:35 uur. Opper Tooi, waar bent u? De adjudant 
Henk Wolffensperger aan de lijn. Ik ben onderweg naar 
Apeldoorn voor het sollicitatiegesprek om 14:00 uur. Bleek 
dat het gesprek had moeten starten om 13:30 uur. Oei niet 
handig. Blauwe pit op het dak en gaan als de brandweer. 
Eenmaal binnen en de commissie gezien hebbende 
verdween de stress. Een gezellig kwintet met weer die man 
met biggetjes ogen. 
Maar wel even met zijn allen tegen 1. Gelukkig was ook 
adjudant Bert van Cruchten van de partij. Bleef het in ieder 
geval nog een beetje serieus. 

Zoals in elk voorgaand sollicitatiegesprek begon ik maar 
weer te vertellen over mijn lieve vrouw, mijn 3 kinderen, 
het huis en het dorp, de hond, mijn motor, zangclubjes, 
fanfarekorps en andere gekke hobby’s, competenties, 
zwakheden, verwachtingen, puzzelstukjes, etc. Na een uur 
mocht ik eindelijk gaan. Ik zou gebeld worden. Ja, huhu!! 
Over de door mijzelf veroorzaakte rubber sporen terug-
gereden richting Belt Schutsloot. Binnen tien minuten 
werd ik gebeld met de mededeling dat ik werd 
voorgedragen. 

4e contact: 1e contact leden Trompetterkorps 
KMar
Donderdag 8 februari. Mijn bureau in gebouw 5. Wel even 
wennen. Vroeger kwam ik daar ook wel maar dat was dan 
altijd om na een stommiteit een geldboete te moeten 
betalen of andere strafoplegging te moeten ondergaan. 

Beware of the roadmanager

Roadmanager opperwachtmeester Richard Tooi op grote trom. 
(Foto: Gellius Kaars Sijpesteijn)
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Afijn. 09:00 uur. Taptoe Repetitie in Sporthal Zuid te 
Apeldoorn. Locatie bekend. Ik had er 27 jaar naast 
gewoond. Koffie en thee regelen bij Paresto inclusief 
bekertjes, suiker, melk, etc. Uiteindelijk werd ik door 
dirigent Peter voorgesteld aan het Korps. Velen dachten 
op dat moment nog dat ik burger-medewerker van de 
sporthal was.
 
In de afgelopen periode heb ik als roadmanager al vele 
hoogte en weinig dieptepunten mogen meemaken. Het 
vertrek van Hans, het waarnemerschap van Peter, concert 
Diekirch en optreden in Stelle Duitsland alwaar per 
ongeluk 23 meter potplanten van het podium werd 
geduwd. Wat een chaos. Sollicitatie van Eric, zijn eerste 
optreden voor de meute, Taptoe Finland, Taptoe 
Rotterdam. Na telling blijkt dat ik tot moment van dit 
schrijven 82 optredens en diensten heb mogen mee-
draaien. En dat de agenda nog lang niet leeg is voor dit 
jaar. 

Trouwens over Taptoe Hamina in Finland raak ik niet 
uitgepraat. Zowel de voorbereidingen, de reis, het verblijf 
ter plaatse alsmede de dagelijkse shows waren een 
belevenis. Naast de kennismaking met buitenlandse 
korpsen veel gelachen. Speciaal AVTIVMKTKKMAR: 
Algemene Vereniging tot instandhouding van muzikale 
klanken van het Trompetterkorps der Koninklijke 
Marechaussee. Een medaille mogen ontvangen voor 
charme, uitzonderlijke inzet en heldhaftig optreden. Een 
gebreide rood/oranje neuskap. Nog een ‘Happy Birthday’ 
gezongen voor Garieb, onze kleermaker. Die bleek op 
5 januari pas jarig te zijn. Foutje!! Ook zelf in de plaats van 
Chiel met de grote trom een show mogen meelopen. Bleek 
later dat net dit het beste optreden van de hele Taptoe was. 

Toekomst
Ik heb het volste vertrouwen in ‘mijn’ trompetterkorps. 
Stuk voor stuk enthousiaste muzikanten die samen op 
professionele wijze super mooi muziek maken. Daarboven 
een klein groepje staf die elkaar goed aanvoelt en weet 
wat er gedaan moet worden. En dan natuurlijk mijn 
secretaresse Marjolein. De mooiste en liefste secretaresse 
die ik ooit heb gehad. En de eerste trouwens. Jammer dat 
zij nog steeds het pak van de luchtmacht wil dragen maar 
de druk wordt opgevoerd. Ook zij gaat om. Ik heb 
ondertussen mijn draai wel gevonden en weet alle 
handvaten blindelings te vinden. Gelukkig is er naast 
kwaliteit ook ruimte voor humor. 

Mijn doel is om dit muziekkorps de komende jaren te 
ondersteunen in alles wat in mijn power ligt. Met als 
resultaat dat dit korps positief kwalitatief op een hoog 
niveau blijft qua muziek maar zeker ook in collegialiteit en 
vriendschap. Daarnaast ruime bekendheid genieten zowel 
binnen- als buiten de KMar, zowel binnen- als buiten 
Nederland met dank aan ieder die daar aan mee werkt. 

Een waarschuwing die daar wat anders van vindt: Ik 
behoud mijn ‘license to kill’-plakplaatje op mijn linker 
borst. Beware of the roadmanager TKKMar. 

Richard Tooi
Roadmanager TKKMar
06-30362199

Roadmanager TKKMar



In mei vond de ‘Walk4live’ plaats. Hierbij werd door 
collega’s van de Koninklijke Landmacht, justitie en de 
opleiding VeVa (Veiligheid en Vakmanschap, MBO 
opleiding van Defensie) geld ingezameld voor het goede 
doel tegen kanker. Op vrijdag 25 mei werd na een mars 
door de stad Groningen een cheque aangeboden aan het 
UMCG. Deze mars werd muzikaal ondersteund door vier 
tamboers van het Trompetterkorps der Koninklijke 
Marechaussee. Een eervol optreden!

Op zaterdag 9 juni gaf het trompetterkorps in Leeuwarden 
een Anjerconcert ter gelegenheid van de Veteranendag 
Fryslân. De dag begon met een herdenking met aan-
sluitend het concert. Veel veteranen waren naar het 
WTC in Leeuwarden gekomen om dit bij te wonen. Het 
trompetterkorps speelde enkele nummers met de 
vocalgroep YesSister JazzSister. Onder andere de ‘Andrew 
Sisters Medley’ welke door de aanwezigen zeer op prijs 
werd gesteld. 
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Walk4live: Een eervol optreden

Anjerconcert Veteranendag Fryslân

Tekst: Gilian Schmidt

Herdenking Reichswald Forest War Cemetery

Op 24 mei vond er een herdenking plaats op het Reichswald Forest War Cemetery.
Een bijzonder mooi ereveld, gelegen in het Reichswald op hoogte van Kleve in Nordrhein Westfalen - Duitsland. 
Te midden van de stilte van het omgeven bosgebied telt dit ereveld maar liefst 7654 graven van Engelse militairen 
– deel uitmakend van de Airborne Division – die in februari 1945 gedurende de geallieerde opmars in het 
Reichswald zijn gesneuveld. Zo’n 1239 graven zijn van militairen met een andere nationaliteit voornamelijk uit 
Canada, Nieuw-Zeeland, Polen en Australië. Een muzikale bijdrage voor deze herdenking was aangevraagd bij het 
Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee, vanwaar een koperkwartet het muzikale deel van deze ceremonie 
verzorgde. Gedurende de kranslegging werden Bach koralen gespeeld en na een korte toespraak volgde het 
taptoesignaal en twee minuten stilte.

Tekst: Sander Bakker

Foto: Rutger Janssen



Op vrijdag 6 juli vond de beëdiging, diploma-uitreiking 
en bevordering plaats van VTO OFF (17-09 - klas 1 en 2). 
Het betrof 28 leerlingen. De ceremonie vond plaats op het 
marktplein in het centrum van Apeldoorn. Een week 

eerder op 22 juni vond de beëdiging en diploma-
uitreiking plaats van de lichtingen AO 17-04 en MO 
17-10.y’ welke door de aanwezigen zeer op prijs werd 
gesteld. 
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Beëdiging 
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Het trompetterkorps gaf zaterdagmiddag 21 juli een 
openluchtconcert in het Oranjepark in Apeldoorn. Dit in 
het kader van het provinciale festival ‘Over Grenzen in 
Gelderland’. Het concert werd geopend door de 

Apeldoornse burgemeester John Berends. Het concert 
werd, mede door het prachtige weer, zeer goed bezocht. 
De dames van YesSister JazzSister verleende hun mede-
werking aan dit concert.  

Aan de Finse Golf in Zuid-Finland ligt Hamina. 
Kenmerkend voor dit historische vestingstadje is haar 
stervormige ontwerp. In het hart van dit pittoreske stadje 
- omzoomd door een frisgroen gazon - staat het markante 
zwavelgele stadhuis. En het is alweer tien jaar geleden dat 
het trompetterkorps haar bezoek bracht aan het Hamina 
Tattoo – International Military Festival. 

Dit jaar stond taptoe Hamina geheel in het teken van het 
100-jarige bestaan van de Finse luchtmacht. Internationale 
militaire orkesten waren te gast bij deze jubileumviering. 
In de Hamina Bastion Arena kon het publiek vijf avonden 

genieten van een muzikaal spektakel. Het ochtend-
programma waren de parkconcerten en diverse festival 
optredens. En een straatparade mocht natuurlijk niet aan 
dit vermakelijk jubileum-programma ontbreken. 
Van 30 juli tot 5 augustus vertegenwoordigde het 
Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee de 
Nederlandse militaire muziek in Hamina. Op 30 juli 
vertrok het vliegtuig met het korps naar het vliegveld van 
Helsinki met aansluitend een twee uur durende busreis 
naar Hamina. Het onderkomen van logies bevonden zich 
op de militaire kazerne een paar honderd meter van het 
taptoe terrein gelegen. 

Over de grenzen in Gelderland 
Foto: Riekelt Pasterkamp

Dynamisch, energiek en briljant
Trompetterkorps voor tweede keer te gast in Hamina

Tekst: Gilian Schmidt
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De volgende ochtend, 31 juli brachten ruim drieduizend 
toehoorders een bezoek aan het parkconcert in het 
centrum van Hamina. Onder een strak blauwe lucht en 
stralende zon wist het trompetterkorps  het grote publiek 
te vermaken met een gevarieerd concertprogramma. Het 
middag optreden, een tuinconcert - werd verzorgd door 
het trombone kwartet van het trompetterkorps. Ook hier 
was de belangstelling super! De bigband van het trom-
petterkorps speelde op 3 augustus in het Tattoo Palace 
(A tribute to Sammy Nestico) op het festivalterrein van het 
vestingstadje. 

Op 2 augustus - als officiële opening van het Tattoo Military 
Festival - namen de militaire orkesten deel aan de zoge-
naamde streetparade door het centrum van Hamina. Op 
het met kinderkopjes bestrate plein voor het stadhuis, en 
voor een enorme publieke belangstelling, was er een 
gezamenlijk muzikaal optreden van de militaire 
muziekkorpsen. 

De voornaamste deelnemende militaire orkesten waren: 
-  Central Military Band of The Ministry of Defence of The  
 Russian Federation
-  Quantico Marine Corps Band, USA
-  Army Band Kassel, Duitsland
-  The Band Of Her Majesty’s Royal Marines, Engeland
-  Ministry Of National Defence’s Traditional Band, 
 Zuid -Korea
-  The Military Band Of the Royal Marechaussee, Nederland 
-  Band Of His Majesty The King’s Guard, Noorwegen.

Het trompetterkorps bracht gedurende vijf avonden een 
indrukwekkende muzikale show. 
De briljante choreografie – bedacht en uitgewerkt door 
voormalig inspecteur der militaire muziek Gert Janssen – 
werd warm en enthousiast door het publiek ontvangen. 
Een subliem muzikale uitvoering door het trompetter-
korps, een show dat zonder omhaal; dynamisch, energiek 
en briljant mag worden genoemd! Dat de taptoe-avonden 
volledig waren uitverkocht, was ook nog eens mooi 
meegenomen. 

Taptoe Hamina Finland (Foto: Via Social Media)

Kapitein Peter Kleine Schaars, solist bij Bigband 
(Foto: Moniek van der Wal)

Slagwerkers marcheren af na de show
(Foto: Hamina Tattoo)

Bigband optreden in Hamina  (Foto: Gellius Kaars 
Sijpesteijn)

Concert Bigband (Foto: Moniek van der Wal)

Solist Martijn Zijlmans  (Foto: Hamina Tattoo)
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Felbegeerde blauwe baret

Op vrijdag 31 augustus werden onder begeleiding van 
de tamboergroep van het trompetterkorps zo’n 
90 nieuwe collega’s binnengehaald. Na de eind-
oefening kregen zij hun felbegeerde blauwe baret 
uitgereikt. Het trompetterkorps heeft overigens bij 
elke baretuitreiking een mooie rol.   

Vrijdag 7 september speelde het trompetterkorps in 
Steenwijk ter gelegenheid van de uitreiking van de 
Rotation Forces Lithuania Medal. Deze werd uitgereikt aan 
militairen die deel hebben uitgemaakt van Enhanced 
Forward Presence in de periode van januari tot juli 2018. 
Deze missie had als doel om samen met achttien NAVO 
bondgenoten de Baltische landen, Polen, Estland, Letland 
en Litouwen te ondersteunen. Zij hebben daar laten zien 
dat Nederland een professionele en betrouwbare NAVO 
partner is, zowel aan de bevolking van Litouwen als aan de 
aldaar aanwezige internationale collega’s. Na het officiële 
gedeelte werden er kindermedailles uitgereikt aan de 
kinderen van de militairen die hun moeder of vader zo 
lang hebben moeten missen. De ceremonie werd 
afgesloten door het trompetterkorps met het Wilhelmus. 

Rotation Forces Lithuania Medal 
Foto’s: Richard Tooi en Gellius Kaars Sijpesteijn
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Zaterdag 15 september gaf het trompetterkorps drie 
optredens in Den Haag. Alle optreden stonden in het 
teken van de aankomende Prinsjesdag. Het eerste 
optreden vond plaats op het Plein waar het trompetter-
korps de Gelderse markt muzikaal opende. Na dit optreden 
marcheerde het trompetterkorps naar het Lange Voorhout 
waar zij de oefening met het Bereden Ere Escorte van de 
Koninklijke Marechaussee en het Bereden Ere Escorte van 

de Cavalerie muzikaal omlijstte. Aansluitend ging het 
trompetterkorps naar Renbaan Duindigt waar zij het 
Bereden Ere Escorte van de Cavalerie begeleidde tijdens 
hun oefening. Daar was één paard minder blij met de 
muziek. Het steigerde en viel met de ruiter op de grond. 
Gelukkig liep dit goed af.  
 
Foto’s: Manouchka Kaars Sijpesteijn – Derks

Lange Voorhout

Zaterdag 15 september trad het trompetterkorps op, op het 
Lange Voorhout in Den Haag. De paarden van het Bereden 
Ere Escorte van de Koninklijke Marechaussee werden daar 
voor de aankomende Prinsjesdag getraind op geluid en 
bewegingen. Het trompetterkorps verzorgde de muziek. 
Deze dag liepen er twee jonge enthousiaste aankomende 
collega’s mee. Deze genoten zichtbaar van deze oefening. 

Foto: Gellius Kaars Sijpesteijn

Strandoefening

Beelden van het optreden van 17 september bij het 
Kurhaus in Scheveningen. Het trompetterkorps verzorgde 
de muziek voorafgaand aan, en na de strandoefening van 
het Bereden Ere Escorte van de Koninklijke Marechaussee 
en de Cavalerie. 

Foto’s: Richard Tooi

Oefenen voor Prinsjesdag 
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Trompetterkorps opent Lowlands 
Grenade 2018
Dinsdag 25 september, heeft plaatsvervangend comman-
dant KMar, generaal-majoor André Peperkoorn de 
internationale oefening Lowlands Grenade 2018 officieel 
geopend. Het trompetterkorps verzorgde de muzikale 
omlijsting tijdens de opening.

Lowlands Grenade was een grote internationale training 
in de Marnewaard (Groningen) waarin 17 gendarmerie-en 
politiekorpsen uit 13 landen twee weken samenwerkten 
aan het ontwikkelen van waardigheden voor inter-
nationale missies. De oefening eindigde op woensdag 
3 oktober. 

In totaal namen meer dan 200 politiefunctionarissen, 
afkomstig van 20-25 verschillende politieorganisaties, 
deel aan de oefening. De deelnemers en het trainingsteam 
kwamen uit verschillende landen uit Europa, Noord-, 
Zuid- Amerika en Afrika. De eerste week bestond uit 
diverse trainingen (in Theater Training) op het gebied van 
MMA&T, Community Policing e.d. De tweede week 
bestond uit de 65-uurs oefening en een (VIP) conferentie. 
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Foto: Moniek van der Wal



COLOFON

Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee

Het bestuur Stichting Vrienden van het Trompetterkorps 
der Koninklijke Marechaussee
Voorzitter: Kolonel Frank Rippens
Secretaris: Adjudant Johan van den Bosch
Penningmeester: Bert Couperus

Bezoekadres
Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum
Koninklijke Marechaussee
Koning Willem III Kazerne
Gebouw 5 / Kamer 7
Frankenlaan 70
7312 TG Apeldoorn

Postadres
Intern: 
MPC 39A
Extern:
MPC 58B
Postbus 90615
2509 LP Den Haag

Staf
Commandant: Kapitein Eric Hendrikse
Dirigent: Kapitein Peter Kleine Schaars
Plaatsvervangend dirigent: Adjudant Bert van Cruchten
Tamboer-maître: Adjudant Marc Gouswaart
Concertmeester: Adjudant Ruud van den Bogaert
Roadmanager: Opperwachtmeester Richard Tooi

E-mail
Algemeen: tkkmar@mindef.nl

Website
Trompetterkorps:
http://www.defensie.nl/marechaussee/cultureel/muziek/

Teksten:
Gellius Kaars Sijpesteijn

Foto’s:
Mediacentrum Defensie

Eindredactie:
Ellen Beernink
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