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25 t/m 28 september vindt de 60
e
 editie plaats van de Nationale taptoe in de Arena van AHOY in Rotterdam. 

De show staat in het teken van de viering van 200 jaar koninkrijk en 200 jaar Koninklijke Landmacht. De 
Koninklijke Landmacht pakt fors uit met spectaculaire demonstraties vol vuur door het korps Commandotroepen 
in de Arena. 

Het Trompetterkorps van de Koninklijke Marechaussee zet in haar show het werk van de Koninklijke 
marechaussee in de spotlights. De samenwerking van het bereden Eren escorte te paard en het gemotoriseerde 
Eren escorte op hun zware motoren belooft een prachtige show te worden waarin iedere Kmar medewerker zich 
in zal herkennen. 

Programma 

Het programma is een doorlopend muzikaal verhaal dat verder wordt verzorgd door de u bekende Nederlandse 
militaire orkesten en het Nederlands Politieorkest. Internationale bijdragen komen van de Koninklijke Muziekkapel 
van de Gidsen uit België, the Royal Oman Police Band met een grote bezetting van vrouwelijke musici en The 
Royal Armoured Corps Band uit het Verenigd Koninkrijk. 

Het dak van de Ahoy gaat eraf met een act van de gecombineerde steelbands van de Mariniers kapel van de 
Koninklijke Marine en het Nederlands Politie Orkest aangevuurd door de prachtige dames van het Rotterdams 
zomercarnaval. 

Aanbieding voor Veteranen van Defensie en politie 

Veteranen van alle krijgsmachtdelen kunnen toegangskaart(en) bestellen voor de veteranenmiddag op 25 
september 2014 door middel van het invullen van een speciale bon. U vult de bon in met alle gevraagde 
gegevens en stuurt deze op naar het adres dat is vermeld op de bon. U krijgt de tickets dan toegestuurd. U kunt 
hier de bon downloaden. 

Aanbieding voor militair personeel CLAS en KMar 

Het Vfonds stelt u in de gelegenheid de veteranenvoorstelling op donderdagmiddag 25 september 
mee te maken. De voorstelling wordt voorafgegaan door een ontvangst en een Indisch rijstbuffet. U 
bent van harte welkom vanaf 10.30 uur. Wij bieden dit speciaal arrangement aan voor militair 
personeel CLAS en KMAR voor €10,00 euro p.p. 
Wilt u samen met een aantal collega’s bij elkaar zitten kunt u het aantal benodigde kaarten direct 
binnen deze transactie uitvoeren. U krijgt plaats op de hoofdtribune tot deze vol is. Daarna worden u 

eerste rang plaatsen aangeboden. U kunt HIER uw kaarten bestellen. 

Aanbieding voor actief dienend defensiepersoneel 

Klik op deze link 

http://www.nationaletaptoe.nl/2014/index.php/download_file/view/183/225/
http://www.nationaletaptoe.nl/2014/index.php/download_file/view/183/225/
http://www.ticketmaster.nl/event/128789?CL_ORIGIN=ORIGIN3
http://www.nationaletaptoe.nl/2014/index.php/startpagina/kaartverkoop/defensie-actie/
http://www.nationaletaptoe.nl/

