
Nieuwe CD voor het Trompetterkorps der  

Koninklijke Marechaussee 

 

Met veel genoegen kan ik U meedelen dat de nieuwste geluidsdrager van 

het Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee, met de titel:  “Als het 
erop aankomt!” onlangs is aangeboden aan de Commandant Koninklijke 

Marechaussee, luitenant-generaal Hans Leijtens. 

 

 
 
“Als het erop aankomt!” is, naast de titel van de CD, ook de titel van 

compositie waarin de huidige werkzaamheden van de Koninklijke 
Marechaussee muzikaal worden vertolkt: Protocol & ceremonieel, opleiden 

en uitvoeren van (militaire)politietaken, buitenland missies (Afghanistan, 
Mali) grensbewaking en de overzeese gebiedsdelen van het koninkrijk tot 

de bewaking en beveiliging van het Koninklijk huis. 
 

Het Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee heeft een 

langgekoesterde wens om te komen tot het componeren van marsen ten 
behoeve van eenheden  binnen de Koninklijke Marechaussee. 

 
Op de CD zijn de volgende werken te vinden: 

Learning Gendarmes, de mars van het Opleiding-, Training- en 
Kenniscentrum Koninklijke Marechaussee; Vigilans et Fortis, de mars van 

de Brigade Speciale Beveligingsopdrachten en March of the Gendarmes, 
mars opgedragen aan het European Gendarmerie Force. 

 
De in opdracht gecomponeerde Prinses Máxima Mars mag natuurlijk niet 

ontbreken. 



 

De Gouverneur der Residentiemars en een fantastisch concertwerk met de 
titel  A Farewell to Arms waarin een Bachkoraal is verwerkt maken het 

lijstje met KMar composities compleet. 

 
Dat het Trompetterkorps zich ook thuis voelt bij het moderne repertoire 

blijkt uit werken met titels als: Friend Like Me, Blues on Parade, Brass 
Man Holiday en  Summer in the City. 

 
De hedendaagse popartiesten worden uiteraard niet vergeten! Alle 

Nederlandse artiesten komen langs in een tweetal medleys. De 
Nederlandse Medley en de NL Feestmedley staan garant voor een 

aaneenschakeling van de bekende meezingers van dit moment! 
 

De CD “Als het erop aankomt!” is voor slechts  € 15,00 te bestellen bij de 
Stichting Vrienden van het Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee 

door het geldbedrag over te maken op rekeningnummer: NL69 INGB 0005 
2915 83 ten name van: Stg. Vrienden vh Trompetterkorps. 

Graag Uw volledige naam en adresgegevens vermelden. 

 
Bent U al “Vriend” van het Trompetterkorps en heeft U Uw jaarlijkse 

bijdrage al betaald krijgt U deze CD kosteloos toegestuurd! 
 
 


