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Marechaussee Contact is een uitgave van  
Stichting Marechaussee Contact en  
verschijnt tweemaandelijks. 

Aan de inhoud wordt veel zorg besteed,  
echter noch de stichting noch de redactie 
aanvaardt enige aansprakelijkheid voor  
eventuele fouten en/of onvolkomenheden. 
Door derden aangeleverde inhoud geeft niet 
noodzakelijk de mening van de stichting of 
de redactie weer. De redactie behoudt zich 
het recht voor door derden ingezonden  
kopij aan te passen, in te korten, of niet te 
plaatsen.
Voor het overnemen van artikelen,  
gedeelten daarvan en/of foto’s is  
toestemming van de redactie vereist.  
Na verkregen toestemming dienen de bron, 
de artikelkop en de naam van de auteur te 
worden vermeld.

Redactie
Martin Aalbers
Mieke Bloemheuvel (eindredactie)
Willem Geense
Henk Rijke
Michiel Tattersall
Henk Westland (coördinatie & eindredactie)

Aan dit nummer werkten mee
Gerard ter Mors
Freerk van Rossem
Willem Wieman

Contact met de redactie
Postbus 125, 7590 AC Denekamp
t.a.v. Redactie Marechaussee Contact
redactie@marechausseecontact.nl

Wijzigen van adresgegevens / opzeggen
ledensecretaris@marechausseecontact.nl
(zie verder pagina SMC-informatie  
bij administratie en werving)

Vormgeving
Pleun van der Linde,
Content Innovators BV, Den Haag

Druk
Wilco BV, Amersfoort

Aanleveren kopij voor een volgende uitgave
Voor het aanleveren van kopij graag eerst 
contact opnemen met de redactie. 

3 Observaties

4 Agenda  |  Activiteiten voor en door (oud-)marechaussees

5 Nestelpennen  |   Maritieme grensbewaking in jachthavens 

 ‘Oproepbare’ militairen van alle krijgsmachtdelen 

openbaar beëdigd

6 Uitgelicht  |  “Een van de kogels zit nog steeds in m’n rug”

10 Veteranen  |  Kippenvel tijdens Nederlandse Veteranendag 2022

13 IKNG  |  Reünie Boerma-Plaizier/MP III, ‘We zullen dóórgaan’

14 KMar futureproof  |  Zo werkt het Landelijk Tactisch Commando

16 Onderscheidingen  |  Lintjes voor SMC’ers

17 Ontmoeten  |  BSB’ers van het eerste uur bijeen

18 Uit ‘De Marechaussee grijpt in’  |  Stormwind en blauwe ruiten

20 Op missie  |   Brigade KMar Zakho tijdens operatie Haven 

(Provide Comfort)

23 Reservisten  |   Het indrukwekkende visitekaartje van  

reserve kolonel René Marchal

24 Opleidingen  |  Kom als jezelf, preboarding bij de KMar

26 Personalia

27 SMC-informatie
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Foto omslag: 

Ritthem, 19 juli 2022, maritieme grensbewaking  

in jachthavens

Foto: Mediacentrum Defensie | Cinthia Nijssen

De inhoud van dit nummer van Marechaussee Contact
komt zes maanden na het verschijnen van de
papieren versie op deze webpagina beschikbaar.


