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VOORWOORD

Nadat in het begin van 1984 de eerste onofficiële borstemblemen, zijnde MLV, ZMV,
Parawings en Geneeskundige emblemen, opdoken en het o.a. bij de Cavalerie gewoonte werd
op de borst camouflage onderdeels- en gekleurde schietwedstrijd-emblemen te dragen, werd een
en ander per 1986 volgens door de DMKL vastgestelde regels geautoriseerd.
Zo ontstonden de z.g. borstemblemen die aangaven welke man/vrouw gerechtigd was een
Brevet, Vaardigheids, Waarderings of Herinneringsembleem te dragen op de zo genoemde
Commando-Trui* (gekleurd) of het GVT-tenue (zwart).
In eerste instantie experimenteerde men met op stof gedrukte exemplaren, maar al snel werd
besloten voor geborduurde versies.
Deze diende door de man/vrouw zelf handmatig op het kledingstuk te worden bevestigd, en
wel;
Een proef werd gedaan om de emblemen op camouflage-stof te borduren, maar dat kreeg geen
officiële status.
*Deze vormde met een overhemd, welke met de kraag óver de boord van de Trui gedragen
werd, enige tijd het z.g. Kazerne-tenue.
Voor de Trui: Brevetten en Parawings etc. op het opgezette linker schouderstuk (evt.
boven elkaar).
Vaardigheidsemblemen onder het opgezette schouderstuk (evt. 2 & 2).
Herinnerings- en Waarderingsemblemen op het opgezette rechter schouderstuk.

Voor het GVT: Brevetten midden op de linkerborst.
Parawings etc. 1 cm. boven de linkerborstzak.
Vaardigheidsemblemen op de linkerborstzak (max. 4).
Waarderings- en Herinneringsemblemen op de rechterborstzak.

Een aantal firma's werd belast met het vervaardigen van de emblemen, een van de eerste was de
firma van Dongen met de kroon uit Breda, later de Duitse firma Bender en tegenwoordig nog de
firma Delta International uit Houten.
Ieder maakte een serie proefmodellen welke dan bij de DMKL ter goedkeuring werden
aangeboden. Na keuring werd deze goedkeuring al dan niet verstrekt.
Aan de drie bovenstaande firma's, werd goedkeuring gegeven voor hun gehele series.
Met het invoeren van het camouflage-gevechtspak en het niet meer verstrekken van de
commando-trui aan iedereen, verdwenen een aantal emblemen (de meeste niet-brevet zijnde) en
kwamen er een aantal nieuwe bij voor specifiek aangeleerde vaardigheden. Deze ontvingen de
naam 'grensverleggende activiteiten'.

In eerste instantie werden alle emblemen zónder klittenband vervaardigd.
Na de invoering van het camouflage-gevechtspak werden de Brevetten (uitgezonderd de
Parawings) en een aantal Vaardigheidstekens (b.v. de Geestelijkheid) voorzien van klittenband,
welke eerder op de linkerborstzak werden gedragen.
Fabrikanten maakten af en toe ’n fout met het aanbrengen van klittenband op emblemen die
daar niet voor bedoeld zijn, b.v. de emblemen Hoogtewerker en Dieptewerker* zijn zo ’n keer
abusievelijk aangemaakt.
Alle gekleurde emblemen ondertussen, leden een kwijnend bestaan omdat de trui nog slechts
door een enkeling gedragen werd.
De fabrikanten echter vervaardigden nog elke keer als er een nieuw embleem uitkwam óók een
gekleurde uitvoering (al was het maar als proef). Zodoende ontstonden emblemen welke niet
echt officieel waren, maar er toch doorslipten. Met het invoeren van het EOVvaardigheidsembleem kwam hieraan een einde.
Ook ontstonden er variaties van eenzelfde embleem, omdat er erg tolerant werd omgesprongen
met de modellen van de diverse firma's welke nogal van elkaar konden verschillen (voorbeeld
Sportinstructeur) en ook de stof kende enorme variëteiten.
Hoewel de uitgekozen firma's allemaal een volledige serie (proef)modellen moesten
vervaardigen, werd er door de DMKL niet altijd een volledige serie bij één firma afgenomen, zo
kon het voorkomen dat er emblemen 'op de markt' kwamen, welke in eerste instantie door de
DMKL niet bij dié firma waren besteld.
Bij een latere bestelling kan de DMKL besluiten deze keer wél het model van de bedoelde firma
af te nemen, daardoor ontstaat er bij de verzamelaar onduidelijkheid welke emblemen origineel
zijn ! Ook omdat sommige firma's hun emblemen op de particuliere markt aanbieden, óók die
emblemen die zij wellicht nooit aan de DMKL geleverd hebben (deze zijn in eerste instantie
wél goedgekeurd door de DMKL !), is het verschil, origineel- niet origineel, erg moeilijk vast te
stellen.
*Eigenlijk word hier Rotsklimmer c.q. Sportduiker bedoeld.
Mensen die bij het invoeren van de emblemen buiten de boot vielen omdat er voor hun
specifieke functie etc. geen embleem was vastgesteld (terwijl er wél een metalen embleem
bestond), waren vaak zeer verbolgen en in een enkel geval besloot men op eigen gezag een
embleem te laten aanmaken, zo ontstond o.a. het embleem Kapelmeester. Omdat de kosten voor
het vervaardigen van een dergelijk embleem voor het aantal mensen waarvoor het bedoeld was
erg hoog was (voor de zilveren uitvoering slechts één persoon) zocht men contact met
particulieren welke evt. bereid waren in de kosten mee te delen en het teveel aan emblemen
'over te nemen'.
Ook bleven er, in eerste instantie bestelde emblemen, 'op de schap' liggen omdat de DMKL
verzuimde de fabrikanten op de hoogte te stellen van een verandering van het oorspronkelijke
ontwerp. Ook deze emblemen kwamen op de markt (en via omwegen tóch binnen het Leger),
toen de fabrikanten 'opruiming' hielden.
Verder zijn er nog door particulieren, op aanvraag vanuit het leger, emblemen vervaardigd
wegens te organiseren prestatietochten of specifieke taken (o.a. de Ganizoensbrandweer).
Al met al is het voor de niet-ingewijde verzamelaar erg moeilijk en zelfs voor gevorderde
verzamelaars moeilijk de diverse emblemen/aanmaken te onderscheiden. Oók doordat er door
zelfs de meest ervaren verzamelaars een eigen draai aan het een en ander wordt gegeven. Dit
zelfs ná ruggespraak met Defensie (die óók niet altijd het naadje van de kous weet !).
Eigen ervaring en het 'aanvoelen' hoe-of het een en ander zit, kan een goede leidraad zijn een
mooie verzameling samen te stellen.
Dick Beumer - maart 2007

ENIGE UITLEG

Voor dit overzicht is uitgegaan van de serie van 88* emblemen welke per 1986 in één klap
verschenen met een officiële status.
Deze emblemen zijn toen allemaal vervaardigd door de firma van Dongen en allemaal zónder
klittenband.
De stof was ook voor alle emblemen gelijk en aangepast aan het toenmalige egaal groene
Gevechts-tenue (GVT).
Al snel doken er emblemen op in dezelfde uitvoering maar waarvan de stof qua kleur of
structuur kon afwijken, ook de achterkant is verschillend, waren die van v. Dongen allemaal
voorzien van grijs/zwart plakvilt waar doorheen de borduring te zien was, nu zag je ook
uitvoeringen waarbij het plakvilt later was aangebracht -geen zichtbare borduring- of er is 'n
laagje plastic aangebracht, soms is er helemaal niets achter gemaakt en kijk je direct tegen de
stof aan.
Ook de kleur van de rand kon afwijken van de stof, of was er 'n duidelijke afwijking in de
borduring zichtbaar, b.v. waren er contour-lijntjes in aangebracht, welke bij de eerste serie niet
waren aangebracht, in sommigen gevallen kwam dit de duidelijkheid van het embleem ten
goede.
In het formaat zat soms duidelijk verschil en de ronde hoekjes onderaan, die bij de uitvoering
van v. Dongen maar heel klein waren, werden door andere fabrikanten mooi duidelijk rond
gemaakt wat ook het embleem ten goede kwam.
Het is 'n bijna onmogelijke zaak nu nog uit te vinden of alles wat vervaardigd is ook wel
daadwerkelijk vervaardigd is met een opdracht van Defensie, er zijn natuurlijk toleranties die
mogen voorkomen en afwijken van het Standmodel. Dat wil nog niet zeggen dat 'n embleem
niet origineel is, ook al is het nog zo "slecht" afgewerkt of uitgevoerd.
Het is niet zo dat v. Dongen altijd de mooiste, de best vervaardigde, emblemen maakt.
Sommigen emblemen vervaardigd door de Duitse firma Bender komen soms duidelijk beter uit
de verf, en dat geld ook voor de emblemen vervaardigd door de firma Delta International.
De emblemen afgebeeld in dit boekwerk zijn 'n mixje van diverse fabrikanten, het was ook niet
de bedoeling élke variatie vast te leggen, enkel als er borduur- of kleurfouten zijn gemaakt zijn
deze naar mogelijkheid afgebeeld.
Wel is er voor gekozen om de emblemen die vanaf 1994 voorzien zijn van klittenband af te
beelden, duidelijk is dan te zien dat 'n embleem evolueert qua kleur, voorstelling en afmeting.
Alle de emblemen die er na 1986 zijn bijgekomen zijn op volgorde toegevoegd, vanaf 2002 is
het officiële model iets aangepast qua aanmaak, en wel is er een dikkere rand omheen gezet.
*Zonder de foute aanmaken die toen onmiddellijk door verbeterde versies zijn vervangen.

Noot:
Bij de gekleurde emblemen wordt de graad of het aantal maal dat het embleem behaald is door
kleur aangegeven.
B.v.:
bruin = 3e plaats / 1e maal
wit
= 2e plaats / 2e maal
geel = 1e plaats / 3e maal
Ook de status:
geel = Officier
wit
= Onderofficier
Ook de functie:
goud = Dokter / Predikant
zilver = Tandarts / Aalmoezenier
Of het Wapen:
goud = onbereden
zilver = bereden
(Brevet-emblemen worden in de meeste gevallen goudkleurig gedragen).
Verder door middel van letteraanduidingen.
B.v.:
K
LM
P

= Karabijn
= Licht Machinepistool
= Pistool

Tevens kan de kleur van het garen de metaalsoort van het metalen borstembleem weergeven.
B.v.:
bruin = brons
wit
= zilver
geel = goud
(maar dit gaat niet in álle gevallen op !)

Bij de zwarte uitvoeringen blijft dit achterwege.

INDELING

De emblemen zijn ingedeeld na volgorde van belangrijkheid zoals die binnen de KL gesteld
wordt.

Brevetemblemen :
Hiervoor is een uitgebreide scholing/training vereist; speciaal toegesneden op de specifieke
eisen waarvoor het Brevet is ingesteld.

Vaardigheidsemblemen :
Hiervoor dienen proeven van vaardigheid te worden afgelegd, welke meestal 'in het veld'
worden afgenomen.

Waarderingsemblemen :
Als blijk van waardering verstrekt embleem, meestal vergezeld van een beloning in natura.
Het kan enkel als groep worden behaald.

Herinneringsemblemen :
Deze geven een aanduiding weer van het deel te hebben uitmaakt van een specifieke
Eenheid/Onderdeel of een graad van geoefendheid te hebben bereikt.

Emblemen die later dan ’86 zijn ingesteld, zijn zonder deze “indeling” op volgorde qua datum
er achteraan geplaatst.

VOORBEELDEN ONOFFICIËLE AANMAKEN

In 1984 verschijnen er voor het eerst zwart geborduurde emblemen voor die bedoeld waren om
gedragen te worden op het toen nog egaal groene Gevechtstenue (GVT).
Dit waren Parawings* geborduurd op een rechthoekige of vijfhoekige pad, verder MLV's** in
diverse uitvoeringen op een schildvormige pad en de scherpschuttersspeld***.
Later kwamen daar nog bij het Brevet Militair Geneeskundige Vaardigheid, in zwarte maar ook
in gele (goud) en grijswitte (zilver) uitvoering.
Bovendien het ZMV embleem in rood/zwart en in zwart.
Niet helemaal duidelijk of in dit rijtje bedoeld, kwam er ook nog het embleem ex-Commando in
zwart/groen op een grote ronde pad.
Voor de Trui verscheen een gouden Scherpschuttersspeld op bruin voor de Trui-KL op zwart
voor de Trui-KMAR, hierop kon door middel van gekleurde letters aangegeven worden welke
proeven in welke klasse behaald waren.
Verder het Brevet Militair Geneeskundige Vaardigheid in Goud (Arts) en zilver (Tandarts) op
een bruine ondergrond en het ex-Commando embleem op lichtgroene ondergrond, alles
geborduurd op lakense stof.
Voor de commerciële markt werden er later ook emblemen op zandkleurige ondergrond (zomerwhipcort****) aangemaakt, o.a. MLV, ZMV en de Dokter en de Tandarts verschenen in zowel
zwarte als gekleurde versie’s.
Dit geheel kan onder de noemer “nep” in het onderste laatje worden opgeborgen.
Sommige Commandanten gaven toestemming tot dragen en zo kwam er 'n zweem van officieelzijn om de emblemen te hangen.
Defensie zag de bui al hangen en kwam snel zelf met een alternatief, er werden op een officiële
basis borstemblemen ingevoerd (1986).
De Firma van Dongen was al reeds actief op het onofficiële vlak en kreeg de eerste opdracht tot
vervaardigen van de eerste serie van een vastgesteld model.
De borstembleempjes hebben een grote vlucht genomen en zijn nu 'n gewaardeerd onderdeel
van het inmiddels gecamoufleerde Gevechtspak geworden.
*Kijk voor nog meer informatie over stoffen parawings, achterin dit overzicht.
**Ook voorzien van 'n kroontje = 10e X.
***Door middel van later toegevoegde letters kon het wapen(s) waarop de proef was
afgelegd worden aangeduid.
****Deze stof werd enkel in de tropen -b.v. bij de TRIS- gedragen of door de Mariniers.

Uiteindelijk verscheen er een eerste model dat men als een echte voorganger kan zien voor de
uiteindelijke borstemblemen.
Tevens was het toch weer een combinatie van een gekleurd embleem geborduurd op GVT-stof en
bedoeld voor het nieuwe egaal groene gevechtspak. Verder was het nog te groot, maar hield het al
alles in zich voor een echt borstembleem, zoals een mooie geborduurde rand, echter nog geen
klittenband.

(Oorspronkelijke) Draagwijze :

Brevetemblemen :
Kleur; rustend op de ondernaad van het opgezette linker schouderstuk Trui.
Zwart; midden op de linkerborst GVT.
Vaardigheidsemblemen :
Kleur; 1 cm onder de ondernaad van het opgezette linker schouderstuk Trui.
Zwart; midden op de linkerborstzak GVT.
Maximaal 4 emblemen (evt. 2x2)
Parawings;
Kleur; rustend op de ondernaad van het opgezette linker schouderstuk Trui of 1 cm boven een
evt. daar aangebracht Brevet.
Zwart; 1 cm midden boven linkerborstzak GVT of 1 cm boven een evt. daar aangebracht
Brevet.
Waarderingsemblemen :
Kleur; 1 cm onder de naad van het opgezette rechter schouderstuk Trui
Zwart; midden op de rechterborstzak GVT.
Herinneringsemblemen :
Kleur; rustend op de ondernaad van het opgezette rechter schouderstuk Trui
Zwart; midden op de rechterborst GVT.

Diversen:
Bij het fabriceren van de emblemen kwam de DMKL er achter dat sommigen niet goed uit de
verf kwamen wat betreft kleur of duidelijkheid. Daarom werd het betreffende embleem dan later
aangepast.
Daardoor ontstonden onbedoelde variëteiten van emblemen welke in sommige gevallen 'de
Troep' al bereikt hadden en daadwerkelijk gedragen zijn.
Verder maakten de fabrikanten soms (kleur)fouten in de emblemen welke niet altijd direct
herkend werden en daardoor in eerste instantie geleverd én gedragen zijn.

BREVETTEN

Hogere Stafbekwaamheid / Hogere Militaire Vorming
Een zestienpuntige Ster, in het midden opengewerkt en voorzien van een gekroonde Leeuw is
het embleem van de Hogere Stafbekwaamheid / Hogere Militaire Vorming
Hiervan zijn in eerste instantie gedrukte exemplaren vervaardigd die niet zijn ingevoerd.
Per 1986 kwamen er emblemen in goud geborduurd voor de Trui, en in zwart geborduurd voor
het GVT.
In 1994 kwam er een zwarte uitvoering voorzien van klittenband.
Noot: De KLu draagd een eigen versie van dit Brevet.

Hogere Technische Bekwaamheid / Technische Vorming
Een groot Tandrad, in het midden opengewerkt en voorzien van een gekroonde Leeuw is het
embleem van de Technische Bekwaamheid.
Per 1986 kwamen er emblemen in goud geborduurd voor de Trui, en in zwart geborduurd voor
het GVT.
In 1994 kwam er een zwarte uitvoering voorzien van klittenband.
Noot: De KLu draagd een eigen versie van dit Brevet.

Meer Uitgebreide Kennis v/h Militair Recht / Juridisch Brevet
Een in een cirkel uitgerolde Wetsrol waarbinnen een gekroonde Leeuw is geplaatst, is het
embleem van het Meer Uitgebreide Kennis v/h Militair Recht.
Per 1986 kwamen er emblemen in goud geborduurd voor de Trui, en in zwart geborduurd voor
het GVT.
In 1994 kwam er een zwarte uitvoering voorzien van klittenband.
Noot: De KLu draagd een eigen versie van dit Brevet.

Officier Accountant
Vier opengevouwen Papyrusbladeren waarbinnen een gekroonde Leeuw is geplaatst, is het
embleem van de Officier Accountant.
Per 1986 kwamen er emblemen in goud geborduurd voor de Trui, en in zwart geborduurd voor
het GVT.
In 1994 kwam er een zwarte uitvoering voorzien van klittenband.
Noot: De KLu draagd een eigen versie van dit Brevet.

Hogere Bekwaamheid Militaire Lichamelijke Opvoeding & Sport
Een gekroonde Leeuw geplaatst op twee gekruiste Zwaarden is het embleem van de Hogere
Bekwaamheid Militaire Lichamelijke Opvoeding & Sport.
Per 1986 kwamen er emblemen in goud geborduurd voor de Trui, en in zwart geborduurd voor
het GVT.
In 1994 kwam er een zwarte uitvoering voorzien van klittenband.
Noot: De KLu draagd een eigen versie van dit Brevet.

Hogere Economische Vorming
Een Bladerkrans waarbinnen een Mercurius-staf is geplaatst is het embleem voor de Hogere
Economische Vorming.
Per 1986 kwamen er emblemen in goud/zilver geborduurd voor de Trui, en in zwart geborduurd
voor het GVT.
In 1994 kwam er een zwarte uitvoering voorzien van klittenband.

Hogere Gedragswetenschappelijke Vorming
Een Bladerkrans waarbinnen een Gammateken is geplaatst is het embleem voor de Hogere
Gedragswetenschappelijke Vorming.
Per 1986 kwamen er emblemen in goud/zilver geborduurd voor de Trui, en in zwart geborduurd
voor het GVT.
In 1994 kwam er een zwarte uitvoering voorzien van klittenband.

Hogere Militair-Geneeskundige Bekwaamheid (Officier-Arts)
Een gekroonde Bladerkrans waarbinnen een Esculaap is geplaatst is het embleem van de Hogere
Militair-Geneeskundige Bekwaamheid (Officier-Arts)
Per 1986 kwamen er emblemen in goud geborduurd voor de Trui, en in zwart geborduurd voor
het GVT.
In 1994 kwam er een zwarte uitvoering voorzien van klittenband.

Hogere Militair-Geneeskundige Bekwaamheid (Officier-Tandarts)
Een gekroonde Bladerkrans waarbinnen een Esculaap is geplaatst is het embleem van de Hogere
Militair-Geneeskundige Bekwaamheid (Officier-Tandarts)
Per 1986 kwamen er emblemen in zilver geborduurd voor de Trui, en in zwart geborduurd voor
het GVT.
In 1994 kwam er een zwarte uitvoering voorzien van klittenband.

Hogere Militair-Geneeskundige Bekwaamheid (Officier-Dierenarts)
Een gekroonde Bladerkrans waarbinnen een Esculaap is geplaatst is het embleem van de Hogere
Militair-Geneeskundige Bekwaamheid (Officier-Dierenarts)
Per 1986 kwamen er emblemen in goud/zilver geborduurd voor de Trui, en in zwart geborduurd
voor het GVT.
In 1994 kwam er een zwarte uitvoering voorzien van klittenband.

Hogere Militair-Farmaceutische Bekwaamheid (Officier-Apotheker)
Een gekroonde Bladerkrans waarbinnen een Slang met een Gifbeker is geplaatst is het embleem
van de Hogere Militair-Farmaceutische Bekwaamheid (Officier-Apotheker)
Per 1986 kwamen er emblemen in goud geborduurd voor de Trui, en in zwart geborduurd voor
het GVT.
In 1994 kwam er een zwarte uitvoering voorzien van klittenband.

Kapelmeester / Dirigent &
Bezitters Diploma HAFABRA*
Een gekroonde Lyra is het embleem voor Kapelmeester**.
Per 1986 kwamen er emblemen in zilver en goud*** geborduurd voor de Trui, en in zwart
geborduurd voor het GVT.
Deze emblemen kwamen tot stand mede door 'n particulier initiatief.
In 1994 kwam er een zwarte uitvoering voorzien van klittenband.
*Harmonie/Fanfare/Brassband.
**Later ook gedragen door de Directeur c.q. Onderdirecteur Militaire Muziek.
***In zilver voor de Bereden Wapens.
In goud voor de overigen Wapens en Dienstvakken.

Instructeur Parachutist
Een op het Engelse model gebaseerde "wing" bestaande uit een Parachute met een paar
Vleugels en met drie elkaar overlappende Ringen, is het embleem voor Instructeur Parachutist.
Hiervan zijn in eerste instantie gedrukte exemplaren vervaardigd die niet zijn ingevoerd.
Per 1986 kwamen er emblemen in wit/blauw/goud geborduurd voor de Trui, en in zwart geborduurd voor het GVT.

Parachutist-Basis
(B-Wing)
Een op het Engelse model gebaseerde "wing" bestaande uit een Parachute met een paar
Vleugels, is het embleem voor Parachutist-Basis.
Per 1986 kwamen er emblemen in wit/blauw geborduurd voor de Trui, en in zwart geborduurd
voor het GVT.
Begin jaren '90 kwam er een zwarte uitvoering geborduurd op een rechthoekige pad van
camouflagestof (onofficieel).

Geoefend Parachutist
(A-Wing)
Een op het Engelse model gebaseerde "wing" bestaande uit een Parachute met een paar
Vleugels en met een vijfpuntige Ster, is het embleem voor Geoefend Parachutist.
Per 1986 kwamen er emblemen in wit/blauw/goud geborduurd voor de Trui, en in zwart geborduurd voor het GVT.
Begin jaren '90 kwam er een zwarte uitvoering geborduurd op een rechthoekige pad van
camouflagestof (onofficieel).

Leger-Luchtwaarnemer
Een gevleugeld rondje waarbinnen een Kapitale W is geplaatst in het embleem voor de LegerLuchtwaarnemer.
Per 1986 kwamen er emblemen in zilver/groen geborduurd voor de Trui, en in zwart geborduurd voor het GVT.

Militair Duiker
Een Duikerhelm geplaatst op een Klaar Anker is het embleem voor Militair Duiker
Per 1986 kwamen er emblemen in goud/zilver geborduurd voor de Trui, en in zwart geborduurd
voor het GVT.
De eerste versie van het zwarte embleem was verkeerd geborduurd en werd afgekeurd,
onmiddellijk werd er 'n verbeterde versie vervaardigd.
In 1994 kwam er een zwarte uitvoering voorzien van klittenband.

VAARDIGHEIDSEMBLEMEN

Aalmoezenier
"In Hoc Signo Vinces"* is het devies van de Christelijke Geestelijke Verzorging, en zo staat het
Kruis op het embleem van de Katholieke Geestelijke Verzorging.
De Aalmoezenier (Pastoor) is de Katholieke Verzorger
Per 1986 kwamen er een embleem in zilver geborduurd voor de Trui, en in zwart geborduurd
voor het GVT.
In 1994 kwam er een zwarte uitvoering voorzien van klittenband.
*"In dit Teken zult Gij Overwinnen"
Dit teken (een vlammend Kruis) zag de Romeinse Keizer Gregorius aan de hemel staan aan de
vooravond van een beslissende slag, na winnen ervan ging het Romeinse Rijk over naar het
Christendom.
Noot: De KLu draagd een eigen versie van dit embleem.

Veldpredikant
Hoewel van verschillende gezinde, is men verenigd onder het Kruis en staat dit dan óók op het
embleem van de Protestantse Geestelijke Verzorging.
De Veldpredikant(e) (Dominee) is de Protestantse Verzorger/Verzorgster.
Per 1986 kwamen er een embleem in goud geborduurd voor de Trui, en in zwart geborduurd
voor het GVT.
In 1994 kwam er een zwarte uitvoering voorzien van klittenband.
Noot: De KLu draagd een eigen versie van dit embleem.

Legerrabbijn
Mozes daalde af van de Berg Sinai en bracht de Tafelen der Wet mee, sindsdien zijn ze het
symbool van het Joodse geloof en staan ze ook afgebeeld op het embleem van de Joodse
Geestelijke Verzorging.
De Rabbijn is de Joodse Verzorger.
Per 1986 kwamen er een embleem in goud geborduurd voor de Trui, en in zwart geborduurd
voor het GVT.
In 1994 kwam er een zwarte uitvoering voorzien van klittenband.
Noot: De KLu draagd ook een eigen versie van dit embleem.

Humanistische Raadsman/Vrouwe
Een Ster geplaatst op een Bloem omgeven door Bladeren, dit teken moet de verbondenheid
tussen de Cosmos en de Aarde/Mens symboliseren en staat afgebeeld op het embleem van de
Humanistische Geestelijke Verzorging.
De Humanistisch Raadsman/Raadsvrouwe is de Humanistische Verzorger/ster.
Per 1986 kwamen er een embleem in goud geborduurd voor de Trui, en in zwart geborduurd
voor het GVT.
In 1994 kwam er een zwarte uitvoering voorzien van klittenband.

Algemeen Functiebekwaamheidsembleem
Een gekroonde Leeuw binnen een Bladerkrans is het embleem voor Algemene Functiebekwaamheid.
Hieronder vallen dus alle Functies waarvoor geen apart embleem is vastgesteld.
Per 1986 kwam er een embleem in goud geborduurd voor de Trui, en in zwart geborduurd voor
het GVT.
In 1994 kwam er een zwarte uitvoering met klittenband.

Luchtverdedigingssystemen
Een Vliegtuig dat geraakt word binnen een ovale Bladerkrans is het embleem voor
de Luchtverdediging
Per 1986 kwamen er emblemen in geel/rood geborduurd voor de Trui, en in zwart geborduurd
voor het GVT.
De eerste gekleurde versie werd afgekeurd wegens het model vliegtuig dat veel weg had van een
trainingsvliegtuig.

Pantserbestrijdingssystemen
Een Tank die geraakt word binnen een ovale Bladerkrans is het embleem voor Pantserbestrijding.
Per 1986 kwamen er emblemen in geel/rood geborduurd voor de Trui, en in zwart geborduurd
voor het GVT.

Algemene Vuursteunsystemen
Een ontploffende Granaat binnen een ovale Bladerkrans is het embleem voor Algemene
Vuursteun.
Per 1986 kwamen er emblemen in geel/rood geborduurd voor de Trui, en in zwart geborduurd
voor het GVT.
Abusievelijk werd er een embleem vervaardigd waarbij de kleuren onderling verwisseld waren,
welk onmiddellijk vervangen werd door een juiste uitvoering.

Kampioen-Scherpschutter
Een complete patroon waarop een stralenkrans is geplaatst is het teken van het KampioensScherpschutters-embleem, op de metalen uitvoering kan door middel van lamelletjes met
daarop 'n letter aangeven worden waarvoor de proef afgelegd is, op de stoffen uitvoering bleef
dit achterwege.
In eerste instatie werd 'n gedrukt embleem in zwart vervaardigd, deze werd niet ingevoerd.
Per 1986 kwamen er een embleem in bruin (brons) geborduurd voor de Trui, en in zwart geborduurd voor het GVT.
De stralenkrans op de bruine uitvoering resp. uitgevoerd in bruin (brons), wit (zilver) en geel
(goud), om de 3e, 2e en 1e plaats aan te geven.
Begin jaren '90 kwam er een zwarte uitvoering geborduurd op een pad van camouflagestof
(onofficieel).
Noot: Er zijn pogingen ondernomen om door geborduurde gekleurde lamelletjes het aantal
malen dat de proef is afgelegd uit te beelden: blauw 1e maal, wit 2e maal, rood 3e maal.
Deze dienden dan handmatig aangebracht te worden, het werd echter noot officieel.

Scherpschutter
Een complete patroon zondermeer is het teken van het Scherpschutters-embleem, op de metalen
uitvoering kan door middel van lamelletjes met daarop 'n letter aangeven worden waarvoor de
proef afgelegd is, op de stoffen uitvoering bleef dit achterwege.
Per 1986 kwamen er een embleem in bruin (brons) geborduurd voor de Trui, en in zwart geborduurd voor het GVT.
Abusievelijk zijn er ook een witte (zilver) en 'n gele (goud) uitvoering vervaardigd, wellicht om
de 3e, 2e en 1e plaats te kunnen uitbeelden, dit was niet de bedoeling en de beide emblemen
werden niet ingevoerd.
Begin jaren '90 kwam er een zwarte uitvoering geborduurd op een pad van camouflagestof
(onofficieel).
Noot: Er zijn pogingen ondernomen om door geborduurde gekleurde lamelletjes het aantal
malen dat de proef is afgelegd uit te beelden: blauw 1e maal, wit 2e maal, rood 3e maal.
Deze dienden dan handmatig aangebracht te worden, het werd echter noot officieel.

G = Geweer

Blauw = 1e keer

P

Wit

= Pistool

M = Mitrailleur
K = Karabijn
PM = Pistoolmitrailleur

= 2e keer

Rood = 3e keer

Schietwedstrijden "Harskamp”
Een Geweer "Garand" staat afgebeeld in een bladerkrans voorzien van een Banderol, dit is het
embleem voor de Schietwedstrijden "Harskamp".
Bij de metalen uitvoering word het jaartal waarin de wedstrijd gehouden werd op de kleine
banderol vermeld het woord –HARSKAMP*- op de grote Banderol, bij de stoffen uitvoering
bleef dit achterwege.
Per 1986 kwamen er emblemen in bruin (brons), wit (zilver) en geel (goud) geborduurd voor de
Trui, en in zwart geborduurd voor het GVT.
De kleur gaf aan op welke plaats men dat jaar geëindigd was, geel 1e-, wit 2e- en bruin 3e
plaats.
*Eerste metalen emblemen met het Infanterie-Moto –NULLI CEDO- (”Ik Wijk voor Niets”), dit
verander toen de speld ook voor KLU ging gelden.

Militair Schuttersembleem
Een Ster, zijnde het vooroorlogse voorbeeld, binnen een ovale bladerkrans is het Militaire
Schuttersembleem.
Per 1986 kwamen er emblemen in geel geborduurd voor de Trui, en in zwart* geborduurd voor
het GVT.
In eerste instantie werd er voor de Schutter FAL 'n gedrukt embleem vervaardigd, welke niet
werd ingevoerd.
Bij het metalen en het gekleurde stoffen embleem word het Wapen waarop men Schutter was
aangegeven door een letter(s), FAL**, G, K, PM, LM resp. P.
Voor het stoffen zwarte embleem was dit niet voorzien en i.e.i. verscheen er dan ook 'n
embleem zonder aanduiding, maar onofficieel kwamen die er na 'n tijdje toch.
*Zonder letteraanduiding.
**Niet ingevoerd, onmiddellijk vervangen door G(eweer).

Per 1998 verscheen er ook 'n versie op donkerblauwe ondergrond voorzien van
klittenband bedoeld voor het Burger Bewakingspersoneel (particulier initiatief)
Er verscheen een serie proefmodellen in diverse kleuren, waarvan de grijze
uiteindelijk werd gekozen.
Deze emblemen werden vervaardigd door de firma APS Soest in het officiële "v Dongen"model.
Enige tijd later verscheen er ook ’n grijze versie vervaardigd door v. Dongen.

Geoefend Handgranaatwerper
Een ontvlammende Handgranaat is het embleem voor Geoefend Handgranaatwerper.
Per 1986 kwamen er emblemen in bruin (brons), wit (zilver) en geel (goud) geborduurd voor de
Trui, en in zwart geborduurd voor het GVT.
De kleur gaf aan hoeveel maal men de proef had afgelegd, bruin 1e X , wit 2e X en geel 3e X.
Begin jaren '90 kwam er een zwarte uitvoering geborduurd op een pad van camouflagestof
(onofficieel).

Militaire Lichte Vaardigheidsproeven
Een monogram van de letters -MLV- geplaatst op twee gekruiste Zwaarden met 'n Bladerkrans
is het embleem voor de Militaire Lichte Vaardigheidsproeven.
Voor honderdduizenden Dienstplichtigen was dit het hoogst-haalbaarste iets dat zij trots op hun
uniform mochten dragen.
Op de metalen uitvoering van het embleem kan het aantal malen dat de proeven zijn afgelegd
middels 'n cijfer -2 t/m 9- c.q. 'n kroontje (10)* worden uitgebeeld, bij het stoffen embleem
bleef dit achterwege.
Per 1986 kwamen er een embleem in bruin (brons) geborduurd voor de Trui, en in zwart geborduurd voor het GVT.
Begin jaren '90 kwam er een zwarte uitvoering geborduurd op een pad van camouflagestof
(onofficieel).
*Boven 10 in 'n combinatie van cijfers -1 t/m 9- en 'n plaatje met 'n Romeins cijfer voor elke
volgende "10e" keer.

Militaire Lichte Vaardigheidsproeven plus Zwemproeven
Een monogram van de letters -MLV- geplaatst op twee gekruiste Zwaarden met 'n Bladerkrans
is het embleem voor de Militaire Lichte Vaardigheidsproeven.
Op de metalen uitvoering van het embleem kan het aantal malen dat de proeven zijn afgelegd
middels 'n cijfer -2 t/m 9- c.q. 'n kroontje (10)* worden uitgebeeld, bij het stoffen embleem
bleef dit achterwege.
In dit geval was het monogram in blauw uitgevoerd wat betekend dat men ook proeven te water
had afgelegd.
Per 1986 kwamen er een embleem in bruin (brons)/blauw geborduurd voor de Trui, en in zwart
geborduurd voor het GVT.
Abusievelijk werd er een embleem in geel/blauw vervaardigd, welke onmiddellijk werd
vervangen door een juiste uitvoering.
Later werd er ook nog abusievelijk een embleem in zwart/blauw vervaardigd welke werd
afgekeurd.
Begin jaren '90 kwam er een zwart/blauwe uitvoering geborduurd op een pad van
camouflagestof (onofficieel).
*Boven 10 in 'n combinatie van cijfers -1 t/m 9- en 'n plaatje met 'n Romeins cijfer voor
elke volgende "10e" keer.

Zware Militaire Vaardigheidsproeven
Een monogram van de letters -ZMV- geplaatst op twee gekruiste Zwaarden met 'n Bladerkrans
is het embleem voor de Zware Militaire Vaardigheidsproeven.
Op de metalen uitvoering van het embleem kan het aantal malen dat de proeven zijn afgelegd
middels 'n cijfer -2 t/m 9- c.q. 'n kroontje (10)* worden uitgebeeld, bij het stoffen embleem
bleef dit achterwege.
Per 1986 kwamen er een embleem in bruin (brons)/rood geborduurd voor de Trui, en in zwart
geborduurd voor het GVT.
Abusievelijk werd er een embleem in goud/rood vervaardigd, welke onmiddellijk werd
vervangen door een juiste uitvoering.
Later werden er ook nog abusievelijk emblemen vervaardigd in geheel bruin c.q. in bruin/
rood/zwart welke beiden werden afgekeurd.
Begin jaren '90 kwam er een zwarte uitvoering geborduurd op een pad van camouflagestof
(onofficieel).
*Boven 10 in 'n combinatie van cijfers -1 t/m 9- en 'n plaatje met 'n Romeins cijfer voor elke
volgende "10e" keer.

Militaire 24-uursrit
Een gevleugeld Wiel omgeven door 'n Bladerkrans en geplaatst op een opgericht Zwaard, is het
embleem voor de succesvolle deelnemers aan de Militaire 24-uursrit.
Bij de metalen uitvoering word het aantal malen dat deelgenomen wordt aangegeven door een
cijfer midden op het Wiel, bij de stoffen uitvoering blijft dit achterwege.
Per 1986 kwamen er een embleem in bruin (brons) geborduurd voor de Trui, en in zwart geborduurd voor het GVT.
Abusievelijk werd er 'n geel i.p.v. 'n bruin exemplaar vervaardigd, wat onmiddellijk werd
vervangen door een juiste uitvoering.

Uitmuntend Motorvoertuigbestuurder / Chauffeursspeld
Een gekroond Stuurwiel omgeven door de Orde van de Kousenband (riem) en waarin een
lauwertak gestoken is, is het embleem voor Uitmuntend Voertuigbestuurder.
Op de Kousenband staat de tekst -VOOR PLICHTBETRACHTING- geschreven.
In eerste instantie werd 'n gedrukt embleem in wit vervaardigd, deze werd niet ingevoerd.
Per 1986 kwamen er een embleem in wit (zilver) geborduurd voor de Trui, en in zwart geborduurd voor het GVT (hierop kwam de tekst niet voor).
Abusievelijk werd er 'n bruin i.p.v. 'n wit exemplaar vervaardigd, wat onmiddellijk werd
vervangen door een juiste uitvoering.

Diploma Eerste Hulp Bij Ongelukken
Het Officiële EHBO-teken is ook geadopteerd voor het Militaire personeel dat het diploma
behaald heeft.
Hiervan is in eerste instantie een gedrukt exemplaar vervaardigd die niet is ingevoerd.
Per 1986 kwamen er een embleem in rood/wit/blauw/geel geborduurd voor de Trui, en in zwart
geborduurd voor het GVT.
Noot: Per 1988 verscheen er ook 'n versie op donkerblauwe ondergrond voorzien van
klittenband bedoeld voor het Burger Bewakingspersoneel (particulier initiatief).
Per 1999 verscheen er een versie met een zwarte rand.

WAARDERINGSEMBLEMEN

Groepswaarderingsembleem
De Top van een Vaandel met daaronder een lauwerkrans vormt het embleem van het
Groepswaarderingsembleem.
Zoals de benaming al aangeeft kan dit embleem enkel groepsgewijs worden behaald.
Per 1986 kwamen er emblemen in goud geborduurd voor de Trui, en in zwart geborduurd voor
het GVT.
Abusievelijk werd er een embleem in bruin vervaardigd, welke onmiddellijk werd vervangen
door een juiste uitvoering.

HERINNERINGSEMBLEMEN

Ex-Commando
Een Springende Granaat geplaatst op twee gekruiste Commandomessen, is hét symbool voor de
Commando's, het geheel geplaatst op een groene Disk voorzien van 'n Banderol.
Op het metalen embleem staat op de banderol hun Motto NUNC AUT NUNQUAM (”Nu of
Nooit”) welke op het stoffen embleem achterwege is gelaten*.
Per 1986 kwamen er een embleem in goud/groen/zwart geborduurd voor de Trui, en in zwart
geborduurd voor het GVT.
De eerste versie van het zwarte embleem, was geheel zwart geborduurd en werd afgekeurd, de
tweede versie was geheel zwart op de banderol en de contouren op de granaat na en werd
opnieuw afgekeurd.
De derde versie was tenslotte zo als hij bedoeld was en werd goedgekeurd.
In 1994 kam er 'n zwarte uitvoering voorzien van klittenband, de eerste versie daarvan was
verkeerd geborduurd en werd afgekeurd, onmiddellijk werd er 'n verbeterde versie vervaardigd.
*Er zijn aanwijzingen dat er toch emblemen mét tekst zijn vervaardigd.

Ex-Milva
De dubbele Roos is hét symbool van de Milva's, de opgeheven Militaire Vrouwen Afdeling.
De roos is een samenvatting van de Engelse Huizen York (witte roos) en Lancaster (rode roos).
De Milva's, toen nog Vrouwenhulpkorps geheten, adopteerden dit symbool als herinnering aan
hun oprichting in Engeland gedurende de 2e Wereldoorlog.
Per 1986 kwam er een embleem in goud geborduurd voor de Trui, en in zwart geborduurd voor
het GVT.
In 1994 kwam er een zwarte uitvoering voorzien van klittenband.

AANVULLINGEN PER 1990
Vanaf hier staat de emblemen afgebeeld die er na 1990 zijn bijgekomen
zonder dat er een volgorde qua Brevet, Functie of Waardering etc. is gevolgd.

GVA* Duiken
- wit
Instructeur GVA Duiken - blauw
Een Ovaal gevormd uit de Beademingsapparatuur van een Duikuitrusting waarop geplaatst een
Duikersmes en Bril, vormt het embleem voor Sportduiker.
Bij het metalen embleem worden de diverse gradaties aangegeven middels een gekleurde
binnenzijde, bij de stoffen uitvoering blijft dit achterwege.
Per 1990 kwam er een embleem in zwart geborduurd voor het GVT.
Abusievelijk werd er ook een uitvoering in geel gemaakt bedoeld voor de Trui, welke later ook
nog in goud vervaardigd is.
In 1994 kwam er een zwarte uitvoering voorzien van klittenband.
*Grens verleggende activiteiten.

Rotsklimmer / Werken op hoogte – wit
Instructeur Klimtoren
- geel
Instructeur Werken op Hoogte - blauw
Instructeur Rotsklimmen
- rood
Een Ovaal gevormd uit een Abseiltouw waarbinnen een Klimhamer en Haken, vormt het
embleem voor Rotsklimmer.
Bij het metalen embleem worden de diverse gradaties aangegeven middels een gekleurde
binnenzijde, bij de stoffen uitvoering blijft dit achterwege.
Per 1990 kwam er een embleem in zwart geborduurd voor het GVT.
Abusievelijk werd er ook een uitvoering in geel gemaakt bedoeld voor de Trui, welke later ook
nog in goud vervaardigd is.
In 1994 kwam er een zwarte uitvoering voorzien van klittenband.

AANPASSINGEN 1994

Enige tijd na het invoeren van het camouflage-gevechtspak werden door de DMKL nieuwe
richtlijnen uitgezet i.v.m. het aantal emblemen dat nog toegestaan was en de manier waarop zij
bevestigd dienden te worden (d.i. door middel van klittenband).
Maar "de Troep" liet zich weinig gelegen liggen aan de nieuwe regels en droegen de hun
toekomende emblemen gewoon dóór.
Echte actie werd er door de DMKL en de verantwoordelijke Commandanten niet ondernomen
zodat er geen onderbreking in het dragen van de emblemen ontstond en praktisch alle emblemen
nu nóg gedragen worden.
De gekleurde emblemen verdwenen, door het nog mondjesmaat dragen van de Trui, wél
praktisch geheel uit beeld.
Een echte regeling, welke emblemen wél en welke niet van klittenband voorzien moesten
worden ontbreekt nog steeds en daardoor zijn er door de fabrikanten inmiddels al diverse
vergissingen begaan (en door de slechte controle van het DMKL er doorgeslipt) en zijn er
emblemen mét klittenband opgedoken die zó niet behoren te zijn !
Een vuistregel kan zijn:
I.
II.
III.
VI.

Alle Brevet-emblemen
De Geestelijke Verzorgingsemblemen
Enkele Vaardigheidsemblemen, o.a. Verpleegkundigen, MDD, Schipper en SportInstructeur.
Herinneringsemblemen.

Zijn nu voorzien van klittenband.
Ook de plaats, wáár het embleem op het uniform bevestigd diende te worden, verschoof door
het aanbrengen van klittenband in sommigen gevallen naar boven de linkerborstzak op het
aldaar reeds aangebrachte stukje contra-klittenband.
Door het ontbreken van een goede controle daarop, is het verkeerd dragen van emblemen nu
gemeengoed geworden.
Verder kregen een aantal emblemen een andere kwalificatie, zoals de Parawings, LegerLuchtwaarnemer en het Duiker-embleem, welke nu niet langer Brevet genoemd werden, maar
ondergebracht werden bij de Vaardigheidsemblemen (getwijfeld word of dit helemaal juist is !).
Abusievelijk zijn sommige emblemen ook nog in kleur aangemaakt bedoeld voor de Trui, vaak
werd dit op eigen naam van de fabrikant gedaan die dacht dat het zo hoorde. Hierbij zijn ook
weer vergissingen begaan en emblemen die –als je de lijn doortrekt- goudkleurig hadden
moeten zijn, in geel uitgevoerd.
Met het invoeren van het embleem voor Elektronische Oorlogsvoering, bleef dit verder
achterwege.
Vanaf het invoeren van het embleem ”Margriet”, zijn de emblemen uitgevoerd met een bredere/
dikkere rand om zo het omkrullen van de emblemen tegen te gaan.
Al met al is het allemaal wat onoverzichtelijk geworden en men zal de voorschriften goed
moeten interpreteren om de emblemen een juiste plaats/benaming te geven.

Militaire Verpleegkundige
Twee lichte vlakken en twee donkere vlakken vormen samen bijna 'n Kruis, gescheiden door de
tekst -VERPLEEGKUNDIGE-, dat is het symbool van de gediplomeerde Militaire Verpleger.
Het symbool komt eigenlijk uit de Civiele Verpleegkunde, maar is ook voor Militaire
Verpleegkunde geadopteerd.
Per 1996 kwamen er een embleem in zwart geborduurd voor de Trui het GVT.
Abusievelijk werd er ook een uitvoering in zilver/zwart gemaakt bedoeld voor de Trui.
Per 1998 kwam er een zwarte uitvoering voorzien van klittenband.

Schutter Lange Afstand
Een Patroon waarop de afkorting -SLA- binnen een bladerkrans is het embleem voor Schutter
Lange Afstand.
Dit zijn gespecialiseerde Scherpschutters ingedeeld bij het Korps Commandotroepen en de
Luchtmobiele Brigade.
Per 1996 kwamen er een embleem in zwart geborduurd voor het GVT.
Abusievelijk werd er ook een uitvoering in geel gemaakt bedoeld voor de Trui.

Munitietechnicus
Het vooroorlogse embleem voor Vuurwerker werd opnieuw gebruikt en zo werd de springende
Bom het embleem voor Munitietechnicus.
Per 1996 kwamen er een embleem in zwart geborduurd voor het GVT.
Abusievelijk werd er ook een uitvoering in geel gemaakt bedoeld voor de Trui.
Per 1998 kwam er een zwarte uitvoering voorzien van klittenband.

Militair Schipper
Een Stuurrad geplaatst op een Klaar Anker is het embleem voor Militair Schipper
In 1997 kwam er een embleem in zwart geborduurd voor het GVT.
Abusievelijk kwam er ook een embleem in goud geborduurd voor de Trui.

Maatschappelijke Dienst Defensie
Het Interservice embleem is het teken van de Maatschappelijke Dienst Defensie, het werd al als
Borstembleem gedragen voordat het 'n officieel Functie-embleem werd.
Per 1997 kwam er een embleem in zwart voor het GVT, voorzien van klittenband
Abusievelijk kwam er ook een embleem in goud geborduurd voor de Trui.

Sportinstructeur
Voordat het een officieel Organisatie-embleem werd, werd het embleem met de rennende
Figuur binnen een gekroonde krans welke geplaatst is op twee gekruiste Zwaarden, gedragen
door de Sportinstructeurs.
Per 1998 kwam er een embleem in zwart voor het GVT, voorzien van klittenband
Onofficieel verschenen er ook een geel en 'n wit* exemplaar bedoeld voor de trui.
*Geel bedoeld voor Officieren / Wit bedoeld voor Onderofficieren

Ex-Luchtmobiel
De Valk welke twee gekruiste zwaarden mee omhoog voert geplaatst op een rode Disc met
blauwe Rand, in hét embleem van de Luchtmobiele Brigade.
Op het metalen embleem staat op de rand het Motto Nec Temere - Nec Timire (”Nog
Roekeloos, nog Bevreest”) welke op het stoffen embleem achterwege is gelaten.
Per 1998 kwam er een embleem in zwart voor het GVT, voorzien van klittenband
Onofficieel verscheen er ook een gekleurd exemplaar bedoeld voor de trui.
Per 2000 kwam er 'n geheel nieuw, vereenvoudigd, zwart embleem waarbij de disk en de rand
niet meer aanwezig waren, en zonder klittenband.

Hogere Informatica Bekwaamheid
Een Bladerkrans waarbinnen een Kapitale I is geplaatst is het embleem voor de Hogere
Informatica Bekwaamheid.
Per 1998 kwam er een embleem in zwart geborduurd en voorzien van klittenband.
Abusievelijk kwam er ook een embleem in geel* geborduurd voor de Trui.
Later verscheen er ook 'n zwart embleem voorzien van klittenband.
*Er zijn aanwijzingen dat er ook een gouden uitvoering voorkomt.
Noot: In 2005 dook een embleem op dat de oorspronkelijke versie zou zijn geweest.
Het is een gekroonde bladerkrans waarbinnen een kapitale N geplaatst is, hij komt
voor in goud en zwart geborduurd, beide voorzien van klittenband.

Koudweer-Training
Een Rendier tegen een achtergrond van een Berg, is het embleem voor Koudweer-Training.
Oorspronkelijk was het embleem enkel voor de Mariniers van toepassing, nu ook voor het
Korps Commandotroepen en de Luchtmobiele Brigade.
Per 1998 kwam er een embleem in zwart geborduurd en voorzien van klittenband.
Abusievelijk kwam er ook een embleem in zwart/wit geborduurd voor de Trui.

Militaire Brandweer
Het oorspronkelijke Algemene Brandweerembleem werd ook van toepassing voor de Militaire
Brandweer.
Per 1998 kwam er een embleem in zwart geborduurd en voorzien van klittenband.
Abusievelijk kwam er ook een embleem in rood/geel geborduurd voor de Trui.
Per 2000 verscheen er een gekleurd embleem op zwarte achtergrond van een afwijkend model,
bedoeld voor zowel het GVT als de Trui

Elektronische Oorlogsvoering
Een krassende Kraai binnen een Bladerkrans voorzien van de afkorting -EW- is het embleem
voor Specialist Elektronische Oorlogsvoering.
Dit embleem was in eerste instantie een borstembleem voordat het een officieel
Vaardigheidsembleem werd.
In 1998 kwam er een embleem in zwart geborduurd voor het GVT.
Later ook een zwart embleem voorzien van klittenband.

Tactische Helikopter Groep
Het vooraanzicht van een Chinook-Helicopter geplaatst voor een paar opengespreide Vleugels,
is het embleem van de Tactische Helicopter Groep, verbonden aan de Luchtmobiele brigade.
Onder het embleem staan letters afgebeeld, HI, HHI, LPC resp. R/M.
Het embleem met de letters HI is bovendien gekroond.
In 1998 kwamen er emblemen in zwart geborduurd voor het GVT voorzien van klittenband.
HI

= Helicopter-Instructor

HHI

LPC

= Landingsplace Controller R/M

= Helicopter Help-Instructor
= Rigger/Marschaller

Apotheker-Assistent
Een dubbele Cirkel waarbinnen een Esculaap geflankeerd door twee kapitale A's is geplaatst is
het embleem van Assistenten in de Gezondheidszorg.
De beide A's maken duidelijk dat het hierbij gaat om Apothekers-Assistenten.
Bij het metalen embleem staat op de Cirkel de tekst -ASSISTENTEN - IN DE GEZONDHEIDSZORG- bij het stoffen embleem blijft dit achterwege.
Per 2000 kwam er een embleem in zwart voor het GVT, voorzien van klitteband
Per 2006 kwam er een embleem in het nieuwe officiële "v-Dongen"-model

Parachutist Vrije Val
(C-Wing)
Een op het Engelse model gebaseerde "wing" bestaande uit een "Matras"-Parachute met een
paar Vleugels en met een vijfpuntige Ster, is het embleem voor Parachutist Vrije Val.
Per 2003 kwam er een embleem in zwart geborduurd voor het GVT.
Abusievelijk kwam er ook 'n rood/wit gouden uitvoering bedoeld voor de Trui..

Parachutist Vrije Val-HAHO/HALO*
(D-Wing)
Een op het Engelse model gebaseerde "wing" bestaande uit een "Matras"-Parachute met een
paar Vleugels en met vijf kleine Sterretjes in V-vorm is het embleem voor Parachutist Vrije Val.
Per 2003 kwam er een embleem in zwart geborduurd voor het GVT.
Abusievelijk kwam er ook 'n rood/wit gouden uitvoering bedoeld voor de Trui.
*High Altitude - High Opening.
High Altitude - Lowe Opening.

Later verscheen er een vernieuwd model, hier zijn de Sterretjes in een halve boog aangebracht
waardoor er een uitstuiping aan de onderzijde van de Wing noodzakelijk werd.
Nog later verscheen er een versie met slechts 3 Sterretjes (onbekend waarom dit zo is).

Parachutist Vrije Val-HAHO/HALO*
(D-Wing)
Een op het Engelse model gebaseerde "wing" bestaande uit een "Matras"-Parachute met een
paar Vleugels en met vijf kleine Sterretjes in V-vorm is het embleem voor Parachutist Vrije Val.
Per 2003 kwam er een embleem in zwart geborduurd voor het GVT.
Abusievelijk kwam er ook 'n rood/wit gouden uitvoering bedoeld voor de Trui.
*High Altitude - High Opening.
High Altitude - Lowe Opening.

Later verscheen er een vernieuwd model, hier zijn de Sterretjes in een halve boog aangebracht
waardoor er een uitstuiping aan de onderzijde van de Wing noodzakelijk werd.
Nog later verscheen er een versie met slechts 3 Sterretjes (onbekend waarom dit zo is).

Margriet-Speld
Een Margrietje was het Symbool van de Hoop in de 2e Wereldoorlog, Prinses Margriet werd in
het vrije Canada geboren en gaf de moed om alles tot 'n goed einde te brengen.
Het Margrietje werd al tijdens de Oorlog gedragen en is continue op het Uniform gedragen
geweest door diegene die daarvoor gerechtigd waren.
Tegenwoordig wordt het gedragen -en word de traditie voortgezet- door de 11 MortierCie.
LumblBrig., Stoottroepen zijnde.
Per 2004 kwam er een embleem in zwart voor het GVT.

Militaire Vijfkamp
De Militaire Vijfkamp is de ZMV-Proeven gaan vervangen, het nieuwe embleem bestaat uit een
kapitale V geplaatst op twee gekruiste Zwaarden en omgeven door een Bladerkrans.
Per 2005 kwam er een embleem in zwart voor het GVT.

Toxid Agent Training
Twee Chemiebollen geplaatst op een open zeskant is het simpele embleem voor 'n gevaarlijk
job, de Toxid Agent is een persoon die met uiterst giftige middelen omgaat die dodelijk kunnen
zijn als slechts één druppel op de huid terecht komt.
Per 2005 kwam er een embleem in zwart voor het GVT.

Legerpandit
Het AUM-teken is het Hindoeïstische symbool voor de 3 tekens van:
A = Groot, Oneindig, Energie, Heelal
U = Universele Moederschoot, Lucht , Warmte
M = God, Zon, Kosmische Intelligentie
Daarom staat het ook afgebeeld op het embleem van de Hindoeïstische Geestelijke Verzorging.
De Pandit is de Hindoeïstische Verzorger.
In 2005 kwam er een embleem in zwart voor het GVT, voorzien van klittenband.

Tandarts-Assistent
Een dubbele Cirkel waarbinnen een Esculaap geflankeerd door een kapitale T en A is geplaatst
is het embleem van Assistenten in de Gezondheidszorg.
De T en de A maken duidelijk dat het hierbij gaat om Tandarts-Assistenten.
Bij het metalen embleem staat op de Cirkel de tekst -ASSISTENTEN - IN DE GEZONDHEIDSZORG- bij het stoffen embleem blijft dit achterwegen.
Per 2006 kwam er een embleem in het nieuwe officiele "v-Dongen"-model

Dokters-Assistent
Een dubbele Cirkel waarbinnen een Esculaap geflankeerd door een kapitale D en A is geplaatst
is het embleem van Assistenten in de Gezondheidszorg.
De D en de A maken duidelijk dat het hierbij gaat om Dokters-Assistenten.
Bij het metalen embleem staat op de Cirkel de tekst -ASSISTENTEN - IN DE GEZONDHEIDSZORG- bij het stoffen embleem blijft dit achterwege.
Per 2006 kwam er een embleem in het nieuwe officiele "v-Dongen"-model

Scherpschutter
Twee gekruiste geweren waarboven de letter -S- binnen een bladerkrans is het embleem voor
Scherpschutter.
Dit zijn gespecialiseerde Schutters ingedeeld bij het Korps Commandotroepen en de
Luchtmobiele Brigade.
Per 2006 kwamen er een embleem in zwart geborduurd voor het GVT.

Hogere Defensie Vorming
Een zestienpuntige Ster, in het midden opengewerkt en voorzien van vier naar alle winstreken
wijzende Zwaarden is het embleem van de Hogere Defensie Vorming
Dit embleem kwam in de plaats van het Brevet Hogere Stafbekwaamheid/Hogere Militaire
Vorming
Per 2006 kwamen er een embleem in zwart geborduurd voor het GVT.

DESERT-UITVOERINGEN

Met de uitzending naar Irak werd het z.g. Desert-camouflagepak massaal gedragen.
De in groen uitgevoerde Brevet-, etc. emblemen "kleurde" daar niet zo goed bij en in navolging
van sommige Eenheden die hun Onderdeels-borstemblemen aanpaste qua kleur, verschenen er
in 2004 ook Brevet-, etc. emblemen die op een zandkleurig ondergrond in bruin geborduurd
waren.
Dit was een mix van door 'n groep personen -b.v. Doktoren of Geestelijken- in eigen regie
bestelde emblemen c.q. een aantal proefvoorbeelden van de fabrikant, om te laten zien wat
mogelijk was.
Geen van de afgebeelde emblemen hebben een officiële status, maar voor een deel zijn ze zeker
gedragen.
Al eerder waren er Para-wings en de emblemen voor de Tactische Helikopter Groep Lumbl.
vervaardigd, ook deze zijn in eigen regie aangemaakt en gedragen, maar missen een officiële
status.
Hoewel deze emblemen veel beter "oogden" bij het Desert-camouflagepak, is er tot nog toe
geen officiële toestemming voor gegeven, maar werd het dragen ervan oogluikend toegestaan.

Enige opmerking inzake het dragen van deze emblemen door het Luchtmachtpersoneel;
Het luchtmachtpersoneel was altijd al gerechtigd een aantal van deze emblemen op de
daarvoor aangewezen plaatsen op de uniform(en) te dragen. Die plaatsen zijn gelijk aan die
van de Landmacht.
B.v. MLV, ZMV, Scherpschutterspeld(en), Chauffeurspeld, Dokter, Tandarts, Dierenarts en
Apotheker, zijn emblemen die in dezelfde uitvoering als bij de Landmacht óók voor de
Luchtmacht van toepassing waren/zijn.
Zag je deze emblemen in metaal al wél op de Dagelijkse-tenue gedragen worden, op het egale
Gevechts-tenue zag je de stoffen uitvoeringen praktisch niet. Dit veranderde toen het
Camouflage-gevechtspak óók voor de Luchtmacht van toepassing werd, nu zag je het dragen
ervan hand over hand toenemen hoewel niet in de mate als dat bij de Landmacht gebruikelijk
is.
Ook de later ingevoerde emblemen voor de Helikopter-instructeurs etc. en de Schutter 1e klas
emblemen, kunnen nu door het Luchtmachtpersoneel gedragen worden
In metaal waren er al emblemen die speciaal voor de Luchtmacht van een wing waren
voorzien, b.v. Generale Stafbekwaamheid, en de Brevetten voor Techniek, Juridische Dienst,
Accountant, Sportofficier. (Geestelijke verzorging hadden afwijkende emblemen*).
Andere waren volkomen gelijk aan die van de Landmacht, b.v. Dokter, Tandarts, Dierenarts,
Apotheker, Econoom en Psycholoog.
Inmiddels zijn er aangepaste versies van bepaalde emblemen gekomen specifiek bedoeld voor
de Luchtmacht, b.v. de Aalmoezenier, Dominee en Rabbijn (2e model), hebben nu emblemen
voorzien van een wing, verder is er een Brevet bijgekomen de Luchtverkeersleider en een
Functie-embleem de Ziekenverzorger.
Ook weer in metaalkleur voor op de Trui en –in verkleinde vorm- voor het Avond-tenue.
Hiervan zijn er in 2007 stoffen emblemen in GVT-uitvoering gekomen
*Rabbijn (1e model), Raadsman/vrouw en Pandit waren/zijn gelijk aan de Landmachtuitvoering, de Aalmoezenier en de Dominee hebben afwijkende emblemen.
Noot: Vliegerwings etc. zijn ook Brevetten, naast de metalen uitvoeringen zijn er nu ook
Stoffen exemplaren in grote en kleine uitvoering.
Hiervan waren er in het verleden al onofficiële versies vervaardigd, zowel in kleur
op zwarte ondergrond als in zwart op gvt-stof

AANVULLINGEN KONINKLIJKE LUCHTMACHT
Per 1999 zijn er een aantal aanpassingen aan bestaande emblemen en nieuwe/vernieuwde
emblemen ingevoerd bij de KLu.
Brevet- en Vaardigheidsemblemen werden nu (officieel) in grote c.q. verkleinde stoffen
uitvoering ingesteld.
Uitvoeringen zijn;
In kleur geborduurd op zwart/blauwe stof, op ware grote
In kleur geborduurd op blauwgrijze whipcord-stof, in verkleind model
(Nieuw)Ingevoerd zijn;
Een aantal z.g. 'Wings' voor nieuwe functies bij het vliegend personeel,
Boordvliegproefkundige (inmiddels weer vervangen door;)
Technisch Lid Vliegtuigbemannigen
Vliegerpsygoloog
Steward/Stewardess*
Luchtgewondenbegeleider**
Een aantal nieuwe borstemblemen voor grondpersoneel en vernieuwde emblemen voor de
Geestelijke Verzorging,
Luchtverkeersbeveiliging
Hogere Informatica Bekwaamheid (niet in verkleinde stoffen uitvoering)
Geneeskundige Bekwaamheid (niet in verkleind stoffen uitvoering)
Aalmoezenier
Veldpredikant(e)
Rabbijn (eerste model inmiddels vervangen door tweede model)
Raadsman/vrouw
Draagwijze;
De op zwarte stof geborduurde Wings/emblemen zijn bedoeld voor de Basis Trui (blauw), de op
blauwgrijze whipcord geborduurd Wings/emblemen zijn bedoeld voor het Klein Avondtenue(KA).
Alles geplaatst als overeenkomstige plaatsen op het Dagelijks Tenue(DT).
Tot dusver zijn twee fabrikanten met de vervaardiging ervan opgedragen, t.w.
Van Dongen, herkenbaar aan de bijna zwarte achtergrond van het grote embleem /
Delta International, herkenbaar aan de donkerblauwe achtergrond van het grote embleem
De kleine emblemen zijn in beide gevallen geborduurd op standaard-Klu. blauw/grijze
whipcord-stof, de uitvoering van Delta Int. heeft een lichtere (blauwe) rand.
Als uitgangspunt voor het bovenstaande is het -Handboek Presentatie KLU- uit 2001 genomen.
*/**Geen Officiersfunctie's, KA-tenue word dus niet gedragen
Noot: Onbekend waarom embleem Hogere Informatica Bekwaamheid niet in deze
uitvoering word gedragen

Hogere Stafbekwaamheid
Een zestien puntige Ster, in het midden opengewerkt en voorzien van een gekroonde Adelaar is
het embleem van de Hogere Stafbekwaamheid.
Per 1999 kwamen er emblemen in goud op donkerblauw geborduurd voor de Trui, en in goud
op blauwgrijs voor het Avondtenue, deze laatste zijn op 70% qua grote.
Per 2007 kwam er een zwart embleem op groen met klittenband voor op het GVT.
Alle emblemen zijn o.a. vervaardigd door de firma v. Dongen Breda

Technische Bekwaamheid
Een groot Tandrad, in het midden opengewerkt en voorzien van een gekroonde Adelaar is het
embleem van de Technische Bekwaamheid.
Per 1999 kwamen er emblemen in goud op donkerblauw geborduurd voor de Trui, en in goud
op blauwgrijs voor het Avondtenue, deze laatste zijn op 70% qua grote.
Per 2007 kwam er een zwart embleem op groen met klittenband voor op het GVT.
Alle emblemen zijn o.a. vervaardigd door de firma v. Dongen Breda

Meer Uitgebreide Kennis v/h Militair Recht
Een in een cirkel uitgerolde Wetsrol waarbinnen een gekroonde Adelaar is geplaatst, is het
embleem van de Meer Uitgebreide Kennis v/h Militair Recht.
Per 1999 kwamen er emblemen in goud op donkerblauw geborduurd voor de Trui, en in goud
op blauwgrijs voor het Avondtenue, deze laatste zijn op 70% qua grote.
Per 2007 kwam er een zwart embleem op groen met klittenband voor op het GVT.
Alle emblemen zijn o.a. vervaardigd door de firma v. Dongen Breda

Officier Accountant
Vier opengevouwen Papyrusbladeren waarbinnen een gekroonde Adelaar is geplaatst, is het
embleem van de Officier Accountant.
Per 1999 kwamen er emblemen in goud op donkerblauw geborduurd voor de Trui, en in goud
op blauwgrijs voor het Avondtenue, deze laatste zijn op 70% qua grote.
Per 2007 kwam er een zwart embleem op groen met klittenband voor op het GVT.
Alle emblemen zijn o.a. vervaardigd door de firma v. Dongen Breda

Hogere Bekwaamheid Militaire Lichamelijke Opvoeding & Sport
en gekroonde Adelaar geplaatst op twee gekruiste Zwaarden, is het embleem van de Hogere
Bekwaamheid Militaire Lichamelijke Opvoeding & Sport.
Per 1999 kwamen er emblemen in goud op donkerblauw geborduurd voor de Trui, en in goud
op blauwgrijs voor het Avondtenue, deze laatste zijn op 70% qua grote.
Per 2007 kwam er een zwart embleem op groen met klittenband voor op het GVT.
Alle emblemen zijn o.a. vervaardigd door de firma v. Dongen Breda

Hogere Economische Vorming
Een Bladerkrans waarbinnen een Mercuriusstaf is geplaatst, is het embleem voor de Hogere
Economische Vorming.
Per 1999 kwamen er emblemen in goud/zilver op donkerblauw geborduurd voor de Trui, en in
goud/zilver op blauwgrijs voor het Avondtenue, deze laatste zijn op 70% qua grote.
Beide emblemen zijn o.a. vervaardigd door de firma v. Dongen Breda.

Hogere Gedragswetenschappelijke Vorming
Een Bladerkrans waarbinnen een Gammateken is geplaatst, is het embleem voor de Hogere
Gedragswetenschappelijke Vorming.
Per 1999 kwamen er emblemen in goud/zilver op donkerblauw geborduurd voor de Trui, en in
goud/zilver op blauwgrijs voor het Avondtenue, deze laatste zijn op 70% qua grote.
Beide emblemen zijn o.a. vervaardigd door de firma v. Dongen Breda.

Luchtverkeersbeveiliger
Een Verkeerstoren waarvoor een gekroonde Adelaar in geplaatst, is het embleem van de
Luchtverkeersbeveiliger.
Per 1999 kwamen er emblemen in goud op donkerblauw geborduurd voor de Trui, en in goud
op blauwgrijs voor het Avondtenue, deze laatste zijn op 70% qua grote.
Per 2007 kwam er een zwart embleem op groen met klittenband voor op het GVT.
Alle emblemen zijn o.a. vervaardigd door de firma v. Dongen Breda.

Hogere Militair Geneeskundige Bekwaamheid (Officierarts)
Een gekroonde Bladerkrans waarbinnen een Esculaap is geplaatst, is het embleem van de
Hogere Militair Geneeskundige Bekwaamheid (Officierarts).
Per 1999 kwamen er emblemen in goud op donkerblauw geborduurd voor de Trui, en in goud
op blauwgrijs voor het Avondtenue, deze laatste zijn op 70% qua grote.
Beide emblemen zijn o.a. vervaardigd door de firma v. Dongen Breda.

Hogere Militair Geneeskundige Bekwaamheid (Officiertandarts)
Een gekroonde Bladerkrans waarbinnen een Esculaap is geplaatst, is het embleem van de
Hogere Militair Geneeskundige Bekwaamheid (Officiertandarts).
Per 1999 kwamen er emblemen in zilver op donkerblauw geborduurd voor de Trui, en in zilver
op blauwgrijs voor het Avondtenue, deze laatste zijn op 70% qua grote.
Beide emblemen zijn o.a. vervaardigd door de firma v. Dongen Breda.

Hogere Militair Geneeskundige Bekwaamheid (Officierdierenarts)
Een gekroonde Bladerkrans waarbinnen een Esculaap is geplaatst, is het embleem van de
Hogere Militair Geneeskundige Bekwaamheid (Officierdierenarts).
Per 1999 kwamen er emblemen in goud/zilver op donkerblauw geborduurd voor de Trui, en in
goud/zilver op blauwgrijs voor het Avondtenue, deze laatste zijn op 70% qua grote.
Beide emblemen zijn o.a. vervaardigd door de firma v. Dongen Breda.

Hogere Militair Farmaceutische Bekwaamheid (Officierapotheker)
Een gekroonde Bladerkrans waarbinnen een Slang met Giftbeker is geplaatst, is het embleem
van de Hogere Militair Farmaceutische Bekwaamheid (Officierapotheker).
Per 1999 kwamen er emblemen in goud op donkerblauw geborduurd voor de Trui, en in goud
op blauwgrijs voor het Avondtenue, deze laatste zijn op 70% qua grote.
Beide emblemen zijn o.a. vervaardigd door de firma v. Dongen Breda.

Parachutist Basis
Een op het Engelse model Gebaseerde "wing" bestaande uit een parachute met een paar
Vleugels, is het embleem voor Parachutist Basis.
Al in 1969 verscheen de grote uitvoering*, toen nog enkel bedoeld voor de Jas-DT, vanaf 1986
werd hij ook toegestaan op de trui.
Toen kwam er ook 'n verkleinde uitvoering (70 %) bedoeld voor het Geklede tenue, welke per
1999 ook voor het Avondtenue is toegestaan.
Beide emblemen zijn o.a. vervaardigd door de firma v. Dongen Breda.
*Enkel de uitvoering blauw/wit op zwarte ondergrond.

Geoefend Parachutist
Een op het Engelse model gebaseerde "wing" bestaande uit een parachute met een paar Vleugels
en voorzien van 'n gouden Ster, is het embleem voor Geoefend Parachutist.
Al in 1969 verscheen de grote uitvoering*, toen nog enkel bedoeld voor de Jas-DT, vanaf 1986
werd hij ook toegestaan op de trui.
Toen kwam er ook 'n verkleinde uitvoering (70%) bedoeld voor het Geklede tenue, welke per
1999 ook voor het Avondtenue is toegestaan.
Beide emblemen zijn o.a. vervaardigd door de firma v. Dongen Breda.
*Enkel de uitvoering blauw/wit/goud op zwarte ondergrond.

Aalmoezenier
Een kapitaal zilver Kruis waarop een smal blauw kruisje is geplaatst, is het embleem van de
Aalmoezenier (RK.) ingedeeld bij de Christelijke Geestelijke Verzorging.
In de jaren '80 kwam er een embleem op donkerblauw geborduurd voor de Trui.
Het embleem is vervaardigd door de firma v. Dongen Breda.
Noot: In 1999 werd het embleem vervangen door het huidig model.

Veldpredikant
Een kapitaal geel Kruis waarop een smal blauw kruisje is geplaatst, is het embleem van de
Veldpredikant (Prot.) ingedeeld bij de Christelijke Geestelijke Verzorging.
In de jaren '80 kwam er een embleem op donkerblauw geborduurd voor de Trui.
In eerste instantie werden de kleuren in het Kruis verwisseld, in een verbeterde aanmaakt werd
dit hersteld.
Beide emblemen zijn vervaardigd door de firma v. Dongen Breda.
Noot: In 1999 werd het embleem vervangen door het huidig model.

Aalmoezenier
Een kapitaal Kruis waarvoor een gekroonde Adelaar is geplaatst, is het embleem van de
Christelijke Geestelijke Verzorging.
Per 1999 kwamen er emblemen in zilver, bedoeld voor de Aalmoezenier (RK.), op donkerblauw
geborduurd voor de Trui, en in zilver op blauwgrijs voor het Avondtenue, deze laatste zijn op
70% qua grote.
Per 2007 kwam er een zwart embleem op groen met klittenband voor op het GVT.
Alle emblemen zijn o.a. vervaardigd door de firma v. Dongen Breda.

Veldpredikant
Een kapitaal Kruis waarvoor een gekroonde Adelaar is geplaatst, is het embleem van de
Christelijke Geestelijke Verzorging.
Per 1999 kwamen er emblemen in goud, bedoeld voor de Veldpredikant (Prot.), op
donkerblauw geborduurd voor de Trui, en in goud op blauwgrijs voor het Avondtenue, deze
laatste zijn op 70% qua grote.
Per 2007 kwam er een zwart embleem op groen met klittenband voor op het GVT.
Alle emblemen zijn o.a. vervaardigd door de firma v. Dongen Breda

Legerrabbijn
De Tafelen der Wet vormen het embleem van de Joodse Geestelijk Verzorging.
Per 1999 kwamen er emblemen in goud, bedoeld voor de Legerrabbijn, op donkerblauw
geborduurd voor de Trui, en in goud op blauwgrijs voor het Avondtenue, deze laatste zijn op
70% qua grote.
Dit embleem werd na 'n korte tijd vervangen door een versie waarbij een gekroonde Adelaar
voor de Tafelen der Wet geplaatst is.
Per 2007 kwam er van dit embleem een zwart embleem op groen met klittenband voor op het
GVT.
Alle emblemen zijn o.a. vervaardigd door de firma v. Dongen Breda

Humanistisch Raadman/Vrouwe
Een Ster geplaatst op een Bloem omgeven door Bladeren, is het embleem van de Humanistische
Geestelijke Verzorging.
Per 1999 kwamen er emblemen in goud, bedoeld voor de Raadsman/Vrouwe, op donkerblauw
geborduurd voor de Trui, en in goud op blauwgrijs voor het Avondtenue, deze laatste zijn op
70% qua grote.
Beide emblemen zijn o.a. vervaardigd door de firma v. Dongen Breda

Pandit
Een achttien puntige Ster waarbinnen het Aum-teken in geplaatst, is het embleem van de
Hindoestaanse Geestelijke Verzorging.
Per 2005 kwamen er emblemen in goud, bedoeld voor de Pandit, op donkerblauw geborduurd
voor de Trui, en in goud op blauwgrijs voor het Avondtenue, deze laatste zijn op 70% qua grote.
Beide emblemen zijn o.a. vervaardigd door de firma v. Dongen Breda
Noot: De Pandit's zijn op dit moment nog allemaal van de Landmacht, maar kunnen indien
nodig ook in een luchtmachtrol optreden.

Verpleegkundige
Een kapitale V waarbinnen een Esculaap is geplaatst, is het embleem voor Verpleegkundige.
Per 1999 kwam er een embleem in goud, bedoeld voor de Verpleger, op donkerblauw
geborduurd voor de Trui.
Er kwam geen verkleinde uitvoering, omdat het embleem niet door Officieren word gedragen
(geen Avondtenue).
Per 2007 kwam er een zwart embleem op groen met klittenband voor op het GVT.
Op de witte Verplegersjas word een ovale witte pat gedragen met het embleem in goud.
Alle emblemen zijn o.a. vervaardigd door de firma v. Dongen Breda

Uitvoeringen voor op het GVT:
Voor de specifieke Luchtmacht-uitvoering van bepaalde emblemen kwamen er per 2007
versie’s die bedoeld zijn voor op de GVT.
Alle zijn in zwart op een groene ondergrond.
Deze emblemen zijn vervaardigd door de firma v. Dongen Breda.

Luchtverkeersbeveiliger

Rabbijn (met wing)

Noot: Dit embleem wordt nu ook door de KL gedragen, in metaal en stof (enkel op de GVT).

Vlieger Klein Militair Brevet
Een Adelaar geplaatst op een blauwe Disc, is het embleem van het Klein Militair Brevet.
In de jaren '70 kwamen er een embleem in goud/blauw, bedoeld voor de Onderofficier/Officiervlieger, op donkerblauw geborduurd voor de Trui.
Het Brevet bedoeld voor het vliegen met schroefvliegtuigen en Helikopters, is vervallen wegens
dat er geen Onderofficiervliegers meer zijn, c.q. er geen (kleine) schroefvliegtuigen in het parate
deel van de KLU meer aanwezig zijn, en de Helikopters van tegenwoordig een geavanceerde
vliegtechniek behoeven.
Het embleem is o.a. vervaardigd door de firma v. Dongen Breda.

Geborduurde exemplaren komen al voor zolang er wings zijn, maar per 1999 kwamen er
emblemen volgens officiële richtlijnen en vastgestelde modellen.
Vlieger Groot Militair Brevet
Een Adelaar geplaatst op een oranje Disc, is het embleem van het Groot Militair Brevet.
Per 1999 kwamen er emblemen in goud/oranje, bedoeld voor de Officiervlieger, op donkerblauw geborduurd voor de Trui, en in goud/oranje op blauwgrijs voor het Avondtenue, deze
laatste zijn op 70% qua grote.
Beide emblemen zijn o.a. vervaardigd door de firma v. Dongen Breda.

Vlieger Groot Militair Brevet/Brevet Waarnemer
Een Adelaar geplaatst op een oranje Disc waaronder een bladerkrans met een kapitale W op
blauwe ondergrond is het embleem van het Groot Militair Brevet/Brevet Waarnemer.
Per 1999 kwamen er emblemen in goud/oranje/blauw, bedoeld voor de Officiervlieger/Waarnemer, op donkerblauw geborduurd voor de Trui, en in goud/oranje/blauw op
blauwgrijs voor het Avondtenue, deze laatste zijn op 70% qua grote.
Beide emblemen zijn o.a. vervaardigd door de firma v. Dongen Breda.

Officier-Waarnemer
Een Kapitale W geplaatst op een blauwe Disc, is het embleem van het Brevet Waarnemer.
Per 1999 kwamen er emblemen in goud/blauw, bedoeld voor de Officierwaarnemer, op donkerblauw geborduurd voor de Trui, en in goud/blauw op blauwgrijs voor het Avondtenue, deze
laatste zijn op 70% qua grote.
Beide emblemen zijn o.a. vervaardigd door de firma v. Dongen Breda

Vliegerarts
Een Esculaap geplaatst op een bladerkrans, is het embleem van het Brevet Vliegerarts
Per 1999 kwamen er emblemen in goud, bedoeld voor de Dokter/Tandarts, op donkerblauw
geborduurd voor de Trui, en in goud op blauwgrijs voor het Avondtenue, deze laatste zijn op
70% qua grote.
Beide emblemen zijn o.a. vervaardigd door de firma v. Dongen Breda

Boordmonteur
Een Propeller geplaatst op een bladerkrans, is het embleem van het Brevet Boordmonteur
Per 1999 kwamen er emblemen in goud, bedoeld voor de Monteur, op donkerblauw geborduurd
voor de Trui, en in goud op blauwgrijs voor het Avondtenue, deze laatste zijn op 70% qua grote.
Beide emblemen zijn o.a. vervaardigd door de firma v. Dongen Breda

Boordtelegrafist
Een Bliksemflits geplaatst op een bladerkrans, is het embleem van het Brevet Boordtelegrafist.
Per 1999 kwamen er emblemen in goud, bedoeld voor de Telegrafist, op donkerblauw
geborduurd voor de Trui, en in goud op blauwgrijs voor het Avondtenue, deze laatste zijn op
70% qua grote.
Beide emblemen zijn o.a. vervaardigd door de firma v. Dongen Breda

Luchtfotograaf
Een Fotocamera geplaatst op een bladerkrans, is het embleem van het Brevet luchtfotograaf.
Per 1999 kwamen er emblemen in goud, bedoeld voor de Fotograaf, op donkerblauw
geborduurd voor de Trui, en in goud op blauwgrijs voor het Avondtenue, deze laatste zijn op
70% qua grote.
Beide emblemen zijn o.a. vervaardigd door de firma v. Dongen Breda

(Assistent) Gevechtsleider
Een Deltavleugel geplaatst op een bladerkrans, is het embleem van het Brevet (Assistent)
Gevechtsleider*.
Per 1999 kwamen er emblemen in goud, bedoeld voor de Gevechtsleider, op donkerblauw
geborduurd voor de Trui, en in goud op blauwgrijs voor het Avondtenue, deze laatste zijn op
70% qua grote.
Beide emblemen zijn o.a. vervaardigd door de firma v. Dongen Breda
*aan boord AWACS.

Boordvliegproefkundige
Een naar binnen gekeerd Tandwiel is het embleem van het Brevet Boordvliegproefkundige*.
Per 1999 kwamen er emblemen in goud, bedoeld voor de Proefvliegkundige, op donkerblauw
geborduurd voor de Trui, en in goud op blauwgrijs voor het Avondtenue, deze laatste zijn op
70% qua grote.
Beide emblemen zijn o.a. vervaardigd door de firma v. Dongen Breda
*Inmiddels alweer vervangen.

Technisch Lid Vliegtuigbemanning
Een Adelaar geplaatst op een naar buiten gekeerd Tandrad is het Brevet voor het Technisch Lid
Vliegtuigbemanning.
Deze heeft de Boordvliegproefkundige vervangen.
Per 2000 kwamen er emblemen in goud, bedoeld voor de Technische leden, op donkerblauw
geborduurd voor de Trui, en in goud op blauwgrijs voor het Avondtenue, deze laatste zijn op
70% qua grote.
Beide emblemen zijn o.a. vervaardigd door de firma v. Dongen Breda

Vliegerpsycholoog
Een Letter uit het Griekse Alfabet geplaatst binnen een bladerkrans, is het embleem van het Brevet Vliegerpsycholoog
Per 2000 kwamen er emblemen in goud, bedoeld voor de Psycholoog, op donkerblauw
geborduurd voor de Trui, en in goud op blauwgrijs voor het Avondtenue, deze laatste zijn op
70% qua grote.
Beide emblemen zijn o.a. vervaardigd door de firma v. Dongen Breda

Stewards/Stewardessen
Een Sleutel gekruist met een Blad en een Veer geplaatst binnen een cirkel, is het embleem van
de Stewards/Stewardessen.
Per 2000 kwam er een embleem in goud, bedoeld voor de Stewards/Stewardessen*, enkel op
donkerblauw geborduurd voor de Trui**
Het embleem is o.a. vervaardigd door de firma v. Dongen Breda
*Aan boord Passagiersvliegtuig.
**Geen Officiers-functie, men draagt dus geen KA-tenue

Luchtgewondertransportbegeleider
Een kapitale V waarbinnen een Esculaap is geplaatst, is het embleem van de Luchtgewondentransportbegeleier.
Per 2000 kwamen er 'n embleem in goud, bedoeld voor de Begeleider, op blauwgrijs* geborduurd voor de Trui**.
Het embleem is o.a. vervaardigd door de firma v. Dongen Breda
*Waarschijnlijk foutief.
**Geen Officiers-functie, men draagt dus geen KA-tenue

Boordschutter
Twee gekruiste Patronen geplaatst op een bladerkrans, is het embleem van het Brevet
Boordschutter*
Per 2004 kwamen er 'n embleem in groen/zwart, bedoeld voor de Schutter, op legergroene stof
geborduurd voor het GVT.
Verder ‘n uitvoering in zandkleur voor het z.g. dessertcamouflagepak.
Beide emblemen zijn vervaardigd door de firma APS Soest (2007).
*Aan boord Chinookhelikopters.
Noot: Van 1954 tot 19XX werd het Brevet al eerder gevoerd.

ZIN EN ONZIN OVER DE STOFFEN PARAWINGS
Tot 1951 was de parawing zoals wij die nu kennen, nooit echt officieel vastgelegd.
Men droeg het op de Engelse wing geënte model, die in velerlei variaties vaak door kleermakers
werden vervaardigd of door borduurbedrijfjes werden aangeboden.
Ex-KNIL-ers en Commando’s etc. die in Nederlands-Indië hun wing behaald hadden, droegen
hun originele wing zolang mogelijk door, totdat hij te versleten raakte. Daarna werd er dan een
nieuwe vervaardigd zoveel mogelijk gelijk aan de oorspronkelijke. Dit lukte de ene kleermaker
beter dan de andere, dus er verschenen nog al wat variaties..
Een bekende handelaar uit Kerdichem liet in de jaren zeventig een groot aantal wings
vervaardigen welke op ”Indische” voorbeelden geënt waren, Deze waren van een keurige
kwaliteit handborduurwerk en komen voor op zwarte ondergrond en op een (te lichte) bruine
ondergrond, een aantal verschillende type’s –met en zonder Actie-sprong- ontstonden zo.
Ten onrechte werden deze aangezien voor de ”orginele” versie, dit gaf veel commotie onder de
verzamelaars. Uiteindelijk werd het duidelijk hoe of de vork in de steel zat, en nu worden zij
–wellicht onterecht, want het stond de gebrevetteerde natuurlijk vrij wáár hij zijn vervangende
wing aanschafte- als ”nep” bestempeld.
In 1951 volgde uiteindelijk een eerste regulering van de modellen, en zo ontstonden de
volgende en de inmiddels alweer deels vervallen type’s.
De volgende wings werden vastgesteld:
Hele Wing
brevet A
Wing met krans
met Actiesprong -enkel voor ex-KNIL’ers etc.- (veranderd in 1969).
Per 1963 kwam daar nog bij;
Halve Wing
brevet B (de eerste modellen zijn op bruine c.q. blauwe battle-dress
Deze verviel weer in 1969.
stof geborduurd, vaak handmatig).
De KL ging deze dragen op een bruine ondergrond, de KLU eerst op luchtmachtgrijs –tot 1979maar later op zwarte ondergrond, wat ook voor de Marechaussee–zwarte pak-, het Gekledetenue KL* en de Mariniers/KM van toepassing werd.
*Uitgezonderd groene Geklede-tenue Garde Jagers.
Per 1969 volgde een wijziging:
Hele Wing
brevet B
Wing met ster
brevet A
Wing met krans en ster
met Actiesprong –enkel voor ex-KNIL’ers etc. (krans i.e.i. groen).
Ofwel op bruine, dan wel op luchtmachtgrijs c.q. zwarte ondergrond geborduurd dus.
Maar er waren wat uitzonderingen;
Aangezien er in het kledingvoorschrift stond ”geborduurd op de kleur ondergrond waarop
de wing gedragen wordt” komen de wings ook op de volgende kleuren ondergrond voor
–allemaal op lakense stof-;
Op jagersgroen, voor het toen groene, Geklede-tenue van de Garde Jagers (enkele KNIL’ers
waren naar dit onderdeel overgegaan).
Op zandbeige, voor het inmiddels vervallen, Zomer-tenue officieren.
Voor de Mariniers zijn in de jaren ’80 een serie proefmodellen* vervaardigd waarbij de wings
in rood op een zwarte achtergrond zijn geborduurd.
*Enkel de hele Wing en de Wing met ster.

Enkel deze bovengenoemde hebben een officiële status gehad.
Door het verdwijnen van zowel het groene Geklede-tenue voor de Garde Jagers als het Zomertenue voor officieren, zijn de wings op jagersgroene c.q. beige ondergrond nu vervallen.
Maar de commercie rook geld en al spoedig verschenen er allerlei bij-maken en, aangezien men
de voorschriften niet goed kende, doken er uitvoeringen op die nooit zó bedoeld/gedragen zijn.
Al spoedig verschenen er;
Wing met krans
Wing met ster en krans
Geborduurd in zwart op groene GVT-stof
Deze kúnnen gewoon niet op het GVT-tenue gedragen zijn, beide waren allang vervallen toen
het dragen ervan op het GVT toegestaan werd.
Later verschenen er van deze ook nog uitvoeringen geborduurd op camouflagestof*, ook dit is
een wens van de heren handelaars die slechts op gewin uit zijn.
*De hele Wing en de Wing met ster kunnen wél op camouflagestof, deze worden oogluikend
toegestaan.
Wing met krans
Wing met ster en krans
Geborduurd op zandkleurige whipcord-stof
Dit zou dus bedoeld zijn voor het Zomer-tenue voor officieren, maar de originele zijn op
zandbeige lakense stof geborduurd, ook het verhaaltje ”voor de TRIS bedoeld” klopt niet, deze
droegen de wing(s) op bruine lakense stof.
Niet orgineel zijn dus;
Rode (proef) wings; hele Wing, Wing met ster en Wing met ster en krans op donkerblauwe vilt,
en bijna alle gekleurde wings geborduurd op bruin c.q. zwart vilt.
Een wing met ster en krans –Actie-wing dus- komt bij de Mariniers niet voor.
Al deze wings kunnen naar het rijk der fabelen en dus in de Gliko gedeponeerd worden.
De stof waarop de wings geborduurd horen te zijn is lakense stof, dat is dezelfde stof als
waarmee de kraagpatten bekleed zijn, vilt gaat naar een paar maal stomen stuk.
Wél zijn er wings vervaardigd én gedragen die handmatig verfraaid zijn met zilverdraad of b.v
met een ster van gouddraad, dit werd oogluikend toegestaan.
Toen het voor NAT0-militairen gebruik werd om –na het behalen ervan- elkaars swing te
dragen, kwamen er o.a. wings geborduurd op muisgrijze stof, deze zijn bedoeld voor het Duitse
DT.
Alle wings die na 1986 zijn ingevoerd –b.v. Instructeur- hebben niet zo’n beladen achtergrond
en er zijn geen vreemde variaties bekend.
Met het invoeren van het Tenue-2000 worden nu álle wings op zwarte ondergrond gedragen, de
bruine ondergrond is vervallen.

Model uit Ned-Indië 1945-1950

Model in Nederland 1951

Model vervaardigd door v. Gelder (Kerdigem) ’70er jaren

Model vervaardigd door v. Gelder (Kerdigem) ’70er jaren

Halve wing op Battle Dress stof (1963)

Model verfraaid met zilverdraad

Model verfraaid met zilver en gouddraad

Luxe model, geheel uit zilver/gouddraad

Bijzonder model geheel witte uitvoering op pat

Model op muisgrijze stof bedoeld voor Duitse DT

