
3. Van Woerdenmars 
stevent af op record 
aantal deelnemers. 
 
Donderdag 6 mei a.s. zal de 
door de Commando Wandel 
Stichting georganiseerde 
Van Woerden Mars voor de 
13e keer gehouden worden. 
Zoals het zich nu laat aan-
zien met een rekord aantal 
deelnemers! In 2009 namen 
95 oud-commando's, waar-
onder 4 Belgen en 1 Frans-
man, deel aan de 35 kilome-
ter lange mars door de 
Roosendaalse en Rucphen-
se dreven. Nu reeds hebben 
zich 115 wandelaars inge-
schreven! De mars is ge-
noemd naar de legendari-
sche korpscommandant lkol 
J.C. van Woerden (1965-
1971), commando van het 
eerste uur van No 2 Dutch 
Troop.  
 
Inschrijven en aanmelding 
voor deze tocht is nog 
steeds mogelijke. Voor meer 
informatie kijk op 
www.covgelderland.nl.  

1. Ontwikkelingen bin-
nen COV Gld. 
 
Hierbij ontvangt u het eerste 
nummer van onze digitale 
nieuwsbrief waarmee wij u 
regelmatig gaan informeren 
over de achtergronden, ont-
wikkelingen en vorderingen 
van onze  Commandovereni-
ging Gld, Korps wetenswaar-
digheden en andere relevan-
te informatie. Wilt u ook deze 
nieuwsbrief ontvangen dan 
kunt u zich eenvoudig aan-
melden via onze site.  

2. Vooropleiding en Al-
gemene Militaire Oplei-
ding (AMO) van start 
 
In Roosendaal begonnen 
maandag15 maart 58 man-
nen aan hun VO. Na een 
periode van twee maanden, 
volgt de Elementaire Com-
mando Opleiding (ECO). Als 
beide opleidingen met suc-
ces voltooid worden, volgt op 
9 juli de apotheose met het 
uitreiken van de groene ba-
ret. AMO, Maar liefst 53 
enthousiaste mannen (de 
zogenaamde spijkerbroeken) 
begonnen maandag bij Op-
leidingscentrum Zuid te Oir-
schot met hun eerste kennis-
making met het militaire le-
ven. Voorheen werd deze 
opleiding gevolgd bij het 
Korps Commandotroepen. 
Degenen die geschikt wor-
den bevonden om hun oplei-
ding bij het korps te vervol-
gen zullen 3 augustus, in-
stromen in de VO.  

COV Gld nu ook digitaal 
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5. Abonnee worden van 
onze periodiek? 

Belangstellenden die niet 
gediend hebben bij het 
Korps Commandotroepen of 
één van de stamonderdelen, 
kunnen zich nu abonneren 
op onze COV Gld periodiek 
(32 pagina’s). Voor meer 
informatie kijk op 
www.covgelderland.nl  (tab 
inschrijving). 

6. 18e Bloesemtocht 
 
Op zaterdag 17 april 2010 
vindt alweer de 18e Bloe-
semtocht te Geldermalsen 
plaats. De Bloesemtocht 
biedt voor een ieder wat wils 
met vier afstanden. U kunt 
kiezen uit vier afstanden: 8, 
15, 25 of 40 km.  
 
Meer informatie, aanmelding  
en inschrijving is te vinden 
via www.covgelderland.nl.   

7. Busreis COV Gld. 
 
Op woensdag 19 mei is de 
jaarlijkse busreis van COV 
Gld. Dit keer gaan we naar 
Amsterdam en bezoeken het 
Paleis op de Dam. Aanslui-
tend is er een gezamenlijk 
diner. U kunt zich aanmel-
den tot uiterlijk 30 april 2010, 
via het reguliere aanmel-
dingsformulier, via email of 
via de website. Wees er snel 
bij! Vol is vol.    

Nieuw! Sinds maart 2010 
heeft Commandovereniging 
Gld een eigen webshop.   
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4. Adverteren op onze 
COV Gld website.  
 
Voor onze adverteerders 
wordt nu de mogelijkheid 
geboden om naast een ad-
vertentie in onze commando 
periodiek  zich nu ook op 
onze website te manifeste-
ren, middels een aparte ad-
verteerder en/of sponsor 
pagina. Meer informatie kijk 
op www.covgelderland.nl 
 

Busreis COV Gld 


