
Beste Commando’s. 
 
Als bestuur van de  Commando Wandel Stichting ( COWS ) , nodigen wij jullie allen van harte uit voor 
de jubileum editie  van de Jan Willem Pettermars. De 10e!! 
Samen met ouwe en nieuwe maten wandelen door het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. 
Het deelnemers aantal komt langzaam op gang , daarom ook u allen dringend verzoek ook binnen u 
commando vrienden kring en eigen lichting natuurlijk deze uitnodiging aub te willen delen , zodat we 
tijdens de 10e Jan Willem Petermars een mooie grote groep commando’s bij elkaar hebben. 

 10E JAN WILLEM 

PETTERMARS                          

  
Op vrijdag 18 oktober 2019 wordt de 10e Jan Willem Pettermars gehouden.  
  
Deze door de Commando Wandelstichting (COWS) georganiseerde wandelmars is 
vernoemd naar wijlen co kap Jan Willem Petter, die zijn leven gaf bij een reddingspoging op 
de handgranaatbaan. 
Zijn poging in 1971, om een op de grond gevallen en op scherp gestelde handgranaat alsnog 
uit de met betonnen muren omheinde werpkuil te gooien, werd hem fataal. De handgranaat 
explodeerde en de kapitein werd op slag gedood. Maar de drie andere militairen in de kuil 
overleefden het ongeval. Tragisch is tevens dat de moedige kap nauwelijks twee maanden 
eerder in het huwelijk was getreden met freule Cornelie Godin de Beaufort.  

Elke deelnemer moet zich tussen 7.45 en 8.15 uur melden bij het Dorpshuis “de 
Twee Marken” aan het Trompplein 5 te Maarn.  Dit is start en finish lokatie. 

De ca. 30km lange route voert grotendeels over natuurpaden. Bezocht zal worden zijn graf 
op het landgoed Maarsbergen, alwaar de Eregroet zal worden gebracht. Dit landgoed, met 
daarop het kasteel en diverse bijgebouwen, is eigendom van de nazaten van de familie 
Godin de Beaufort. Het bos en de natuurterreinen maken onderdeel uit van het Nationaal 
Park Utrechtse Heuvelrug. 
Tussen de middag zal in Doorn in de Van Braam Houckgeestkazerne (Korps Mariniers) een 
overheerlijke warme maaltijd worden genuttigd. 
De altijd weer sublieme middagpauze wordt ons aangeboden door de familie van de Goes – 
Petter, op het landgoed Maarsbergen   www.landgoedmaarsbergen.nl  Dit prachtig landgoed 
is normaliter afgesloten voor publiek. 
Indien u aan deze mars wilt deelnemen en gerechtigd bent tot het dragen van de Groene of 
Rode Baret of minimaal een ½ jaar dient of heeft gediend bij ‘t KCT, dan kunt u zich 
aanmelden bij; 
  
COWS@Korpscommandotroepen.nl   
  
 Zie tevens in de bijlage het huishoudelijk regelement. 
  
Nunc aut Nunquam    
  
met vriendelijke commandogroeten, 
Jan Middelkoop , Eduard Torenbos , Hein Schoots en Marc Roovers  
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