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1. Historie 

Sinds 1 oktober 1945 was de Stormschool 

gevestigd op landgoed Wildhoef te 

Bloemendaal in Noord-Holland. 

Aanvankelijk was het opgestart als een 

infanterie opleidingsdepot, maar in 1946 

werd de naam gewijzigd in ‘Stormschool 

Bloemendaal’. In die periode werden 

opleidingen verzorgd die in militaire kringen 

een begrip werden in model-trainingen voor 

gevechtshandelingen. 

 

Op 29 april 1949 vertrok de Stormschool naar Roosendaal en wijzigde de 

naam in ‘Stormschool Roosendaal’. Op 1 juli 1950 werd de Stormschool 

omgevormd tot ‘Korps Commandotroepen’ en tot op de dag van vandaag is 

deze eenheid gevestigd in de Engelbrecht van Nassaukazerne. 

2. Inleiding 
In 2016 vond in Bloemendaal op het landgoed Wildhoef een tentoonstelling 
plaats over ‘70 jaar Stormschool Bloemendaal’. Commandovereniging Noord-
Holland heeft hier aan meegewerkt om er een zeer geslaagd evenement van 
te maken. Om dit stukje historie van het Korps Commandotroepen een 
blijvend karakter te geven zal jaarlijks de Stormschool Bloemendaal Memorial 
plaatsvinden. 
 

3. Doel 
Het doel van dit reglement is het puntsgewijs vastleggen van voorwaarden en 
regels die gelden voor de organisatie en de deelnemers aan de Stormschool 
Bloemendaal Memorial. 
 

4. Inschrijving 
Inschrijven is mogelijk voor iedereen die gerechtigd is tot het dragen van een 
groene baret, eenieder die minimaal zes maanden werkzaam is geweest bij 
het Korps Commandotroepen (KCT) en begunstigers/donateurs van de 
Commandovereniging Noord-Holland. Het inschrijven voor de Stormschool 
Bloemendaal Memorial kan tot 30 september 2020. 

 
De inschrijving kan via een mail naar Paul Kreuk 
(pjj.kreuk@ziggo.nl) of bellen naar 06-53828354.  
 
Bij opgave zijn naam, adres, telefoonnummer,  
e-mailadres, lichting en reg. nummer nodig. 
Tevens een telefoonnummer van achterblijvers 
in geval van noodsituaties. De inschrijving is pas 

geldig als het inschrijfgeld betaald is. Annulering kan tot drie dagen voor het 
evenement. 
Eventueel gemaakte kosten zullen in mindering gebracht worden op het terug 
te storten inschrijfgeld. 
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5. Inschrijfgeld 
Het inschrijfgeld voor de Stormschool Bloemendaal Memorial bedraagt € 10,- 
per persoon. Dit bedrag dient uiterlijk 30 september ontvangen te zijn op 
IBAN: NL36 RABO 0376 8813 64 t.n.v. Commandovereniging Noord-Holland 
en onder vermelding van: SBM 2020. 

 
6. Aansprakelijkheid 

Deelname aan dit evenement is volledig voor eigen 
risico. De organisatie van de Stormschool 
Bloemendaal Memorial alsmede de 
Commandovereniging Noord-Holland zijn op geen 
enkele wijze verantwoordelijk of geldelijk aansprakelijk 
voor ongevallen en/of ziekte van de deelnemer, 
ongeacht de oorzaak. 
Hetzelfde geldt voor alle andere aansprakelijk-
stellingen. 
 
Deelnemers verklaren zich akkoord met eventuele publicatie van foto’s en/of 

filmmateriaal, dat gedurende de dag gemaakt wordt. 

Door inschrijving verklaart de deelnemer op de hoogte te zijn met de inhoud 

van het reglement van de Stormschool Bloemendaal Memorial en deze te 

aanvaarden. 

Daar waar dit reglement niet in voorziet beslist de organisatie van de 

Stormschool Bloemendaal Memorial. 

7. Tenue 
Voor de marslopers zal het tenue bestaan uit donkere wandelschoenen, een 
zwarte lange broek, groene polo met het logo van het Korps 
Commandotroepen en de groene baret voor diegenen die daartoe gerechtigd 
zijn. Rugtassen bij voorkeur groen of zwart. Gaarne ook het reüniejack 2017 
(zo niet 2012) meenemen. 
 
De defilédeelnemers (niet marslopers) worden verzocht naast de groene 
baret, een grijze broek, wit overhemd, commandostropdas en blauwe blazer te 
dragen of een donkere broek met het reüniejack 2017 (zo niet 2012). Voor 
aanvang defilé moeten rugtassen in de legervoertuigen gelegd worden. 
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8. Stormschool Bloemendaal Memorial 

Datum voor de vierde Stormschool Bloemendaal Memorial is zaterdag 3 
oktober 2020. 
 
Deelnemers kunnen zich melden van 08:00 – 08:45 uur in: 
‘Vanouds het Dorpshuys’, Donkerelaan 20, 2061 JM Bloemendaal (750 m van 
NS station Bloemendaal) 
 

De start van de mars is om 9:00 uur.  
 
Tijdens de loop zal er meerdere 
keren gestopt worden voor pauzes, 
de lunch of voor informatie over de 
geschiedenis van Bloemendaal en 
omgeving. De mars zal weer 
eindigen bij Vanouds het Dorpshuys. 
 
De afstand van de mars is ± 20 km.  
 

Consumpties gedurende de gehele dag zijn voor eigen rekening. 
Het is aan te raden drinken en eten mee te nemen voor onderweg. 
 
Defilédeelnemers (niet marslopers) verzamelen om 12:00 uur bij Vanouds het 
Dorpshuys voor een lunch. Om 13:00 uur zal deze groep vertrekken naar 
Bezoekerscentrum De Kennemerduinen voor de tentoonstelling “Duinen 
vertellen oorlogsverhalen”. De marslopers zullen hier bij aansluiten.  
 
De dag heeft een informeel karakter waarbij gezelligheid en onderling contact 
de boventoon moeten voeren. Uiteraard gelden dit jaar ook de richtlijnen 
gesteld door het RIVM aangaande COVID-19. 
Wij wensen iedere deelnemer een prettige dag en een fijne mars in de mooie 
omgeving van Bloemendaal. 

 
 
Organisatie Stormschool Bloemendaal Memorial 
Commandovereniging Noord-Holland. 
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