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2-DGSE MILITAIRE PRESTATIE TOCHT
Het beleid van de TMPT commissie was in die jaren:

"De TMPT is een uniek evenement,
waarin een militair- sportieve prestatie
wordt gecombineerd met
een bijeenkomst in een sfeer van
kameraadschap".
Tot eind jaren 70 begin jaren 80 werd de
kaartleesopdracht alleen uitgevoerd. In verband met
de verkeersveiligheid is hier echter vanaf gestapt.
In 1998 werd de 50e TMPT gehouden, waarbij ook de
'paarden van toen' niet ontbraken.
Met ingang van 2003 - de 55e TMPT - is de TMPT
opengesteld voor alle militairen van de krijgsmacht
en is de inhoud ervan aanzienlijk gewijzigd om vooral
in fysieke zin te voldoen aan de eisen, die door
Defensie worden gesteld aan de vier te
onderscheiden sportmedailles. Sinds 2003 is de
LO/Sport organisatie van de Koninklijke Landmacht
vertegenwoordigd in de TMPT commissie. Voor meer
informatie zie de website van de TMPT commissie.
TMPT-medaille.
In het midden van het kruis is een
medaillon geplaatst waarop de
Nederlandse Leeuw met zwaard en
pijlenbundel is afgebeeld. De keerzijde
van het kruis is vlak met,
oorspronkelijk, op elk der horizontaleen verticale armen een letter van de
afkorting "TMPT". Tegenwoordig staat
deze afkorting gewoon achter elkaar in
het midden van het kruis.

The battlefield is a scene of constant
chaos. The winner will be the one
who controls that chaos, both his
own and the enemies.
Napoleon Bonaparte
Herdenking van de gesneuvelde Tilburgse militairen in
Nederlands Indië De herdenking wordt gehouden op 9
mei en begint om 11.00 uur in de St. Josefkerk op de
Heuvel en eindigt met een kranslegging bij het
Indiëmonument aan de Gerard van Swietenstraat.
Inlichtingen: Maj. P. de Vet. Email: pdv@stoutgroep.nl
Uitnodiging herdenking te Dubbeldam zaterdag 9 mei.
Herdenkingsbijeenkomst bij het Artilleriemonument op
het Damplein te Dubbeldam. 1000H aanvang in
Gravenhorst, Vijverlaan 1002 te Dordrecht.
Voor meer informatie: www.artilleriemonument.nl of
bestuur@artilleriemonument.nl
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INFORMATIE:
 Tenue voor Veteranen bij erecouloir
 FACEBOOK starten militairen vanaf de Wedren

 BELANGENBEHARTIGING en de KVNRO
 Arbeidsvoorwaardenonderhandelingen

 FLEXIBILISERING: De krijgsmacht is bezig een

weg in te slaan waarbij flexibilisering mogelijk
wordt door het inzetten van reservisten Lees verder….

ACTIVITEITEN:
13 april - AV2015 te UTRECHT, Kromhout kazerne
4 mei - Nationale herdenking op de Dam
5 mei - Bevrijding
12 mei - TMPT 2015, inschrijven vanaf 1 maart
27 juni - Veteranendag te ’s-Gravenhage
20 juli - 4DGSE VAN NIJMEGEN - overste Jan Maijen

