
Eerste luitenant J.H.A.K. Gualthérie van Weezel werd belast met de 
oprichting van het 6e Koninklijk Infanterie Depot te Bloemendaal. 
Taak was het geven van kaderopleidingen en het verzorgen van 

cursussen in harde gevechtstraining, vandaar dat het depot later 
de naam kreeg van "stormschool".

De kern van het personeel bestond uit oud-leden van No 2 (Dutch) 
Troop, zodat het niet verwonderlijk was dat de commandosfeer 
helemaal terug te vinden was in de opleidingen. Het duurde tot 

april 1948 voor de Stormschool toestemming kreeg om een 
twintigtal beroepsmilitairen tot commando op te leiden. Zij zouden 
in navolging van de oudgedienden van No 2 (Dutch) Troop dienst 

gaan doen als instructeur. Tien van de twintig cursisten behaalden 
uiteindelijk de groene baret. In april 1949 verhuisde de 
Stormschool van Bloemendaal naar de Engelbrecht van 

Nassaukazerne te Roosendaal.

Specificaties coin:
Oplage 200 coins
Jaar 2020 ivm 75 
jaar Stormschool 
Bloemendaal 
Voorzijde coin het 
officiële 
Stormschool 
Bloemendaal logo
Achterzijde coin het 
KCT logo 
Diameter 50 mm
Dikte coin 3,3 mm
Coins van deze serie 
zijn niet 
genummerd
Voorzijde volgens 
de officiële kleuren 
Artikelnr: 700-SB-75
Prijs € 20,00 
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Wat we gemeen hebben? We hebben in het verleden allemaal bij Defensie gewerkt. Onze pijlers? We 
geloven in een uitstekende klantenservice,  kennis van zaken en kwaliteitsproducten. Dat onze klanten en 
opdrachtgevers tevreden moeten zijn, spreekt voor zich. Dit doen wij door deskundigheid te leveren, de 
beste spullen aan te bieden en eenvoudig bereikbaar te zijn. Daarnaast zijn we zeer gecommitteerd aan het 
nakomen van onze afspraken en opdrachten tot een goed resultaat neer te zetten. 

Onze opdrachtgevers trekken graag samen met ons op en beoordelen onze service en producten met een 
9,6. Het ondersteunen van onze  opdrachtgevers in producten, in ontwerpen en service geeft ons energie! 
Onze inzet is heel simpel; verwachtingen overtreffen bij onze opdrachtgevers en klanten.

DJS Products is partner van de Commandostichting en beheert de officiele Commando-Toko. De 
Commando-Toko ontwerpt, produceert en verkoopt namens De Commandostichting, Korps 
Commandotroepen artikelen die alleen bij de officiële Commando-Toko webshop zijn te bestellen. We 
produceren en leveren unieke en speciale producten voor het Korps Commandotroepen, De 
Commandostichting, de Commandoverenigingen, de commandogemeenschap en voor meerdere onderdelen 
van Defensie. 
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