
Geachte Secretarissen,      
 
Zojuist heb ik het definitieve besluit mogen ontvangen dat het KCT weer extern 
genodigden uitnodigt voor de baretuitreiking.   
 
Het doet me een genoegen u namens C-KCT uit te nodigen voor de aanstaande 
baretuitreiking.   
 
Op vrijdag 15 juli 2022 zal aan de cursisten die met goed gevolg de Elementaire Commando-
opleiding hebben voltooid, de Groene Baret worden uitgereikt.  
 
Ik verzoek u -per COV- een juiste selectie te maken van maximaal 2 leden die uw COV op een 
waardige wijze vertegenwoordigen tijdens de baretuitreiking op de kazerne. 
 
U dient uw opgave uiterlijk op vrijdag 8 juli door te geven per email aan mij: 
coordinatorcov@korpscommandotroepen.nl  
Opgave voorzien van: 

▪ voor- en achternaam  
▪ inclusief ID / rijbewijs nummer 
▪ COV 

 
Programma Baretuitreiking:  
▪ 07.15 (vanaf)             ; EvN Kazerne toegankelijk voor relaties/ genodigden                   
▪ 08.00                            ; Binnenkomst ECO via de poort Commandobaan 
▪ 08.45 - 10.00              ; Toespraken Commandant - ECO en Commandant - VCO 
▪ 10.30 - 11.00              ; Aanvang ceremonie in relatie tot de Baretuitreiking 
▪ 11.30 - 12.00              ; Lunch en aansluitend vertrek   

 
Tevens wil ik u wijzen op een paar belangrijke afspraken op deze dag: 
Tenue 
▪ baret, donkerblauwe blazer, witte blouse, groene Korps stropdas, donkergrijze broek, donkere 

(zwarte) schoenen  
▪ baret, reüniejack 2017/ 2022 donkere spijkerbroek, donkere schoenen   
▪ geen opsmuk tenue (lees =bijv geen MLV speldjes of andere pinnen etc). Behalve de door het 

Ministerie van Defensie erkende onderscheidingen mogen desgewenst zichtbaar gedragen 
worden 

 
Aanwezigheid/afspraken:  
▪ uw afvaardiging dient zich vanaf 07.15 uur te melden bij de wacht aan de hoofdpoort  
▪ legitimatie op de man en op verzoek te kunnen tonen 
▪ per afgevaardigde COV wordt tevens verzocht uw Fanion mee te nemen 
▪ parkeren buiten de kazerne 
▪ geen (tijdige) ontvangen aanmelding is geen toegang tot de EvN Kazerne 
▪ u uw COV afvaardiging informeert over het programma, het tenue en de afspraken   
 
Met vriendelijke groet,  S. (Sander) de Vries 
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