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Penwijzingen zijn aangegeven in dit lettertype.
Vervallen teksten zijn in dit lettertype omgezet en doorgestreept
Bij wijzingen in schema’s zijn de letters pw toegevoegd.
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Het is verboden, de omschrijving van de bewegingen en verrichtingen uit dit reglement
met schriftelijke of mondelinge bepalingen uit
te breiden.
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VOORWOORD
a.

Dit voorschrift is een herziening van het ,,Voorlopig Exercitie Reglement
voor de Infanterie” (nr. 1592, 3e druk).

b.

In deze druk is getracht de exercitie te vereenvoudigen, teneinde de instructie te vergemakkelijken en een goede uitvoering te verzekeren.
Bovendien zijn de omschrijvingen van de verrichtingen, waar deze onvolledig waren, aangevuld.
De vereenvoudigingen betreffen voornamelijk:

c.

(1)

het tijdstip waarop tijdens de mars het uitvoeringscommando wordt
gegeven;

(2)

de bewegingen met het geweer welke, voor zover van toepassing,
zijn aangepast aan overeenkomstige bewegingen bij de schietopleiding;

(3)
(3)

het laten vervallen van schuins opmarcheren en zwenken;

(4)

het, voor zover mogelijk, op gelijke wijze doen uitvoeren van gelijksoortige bewegingen.

Daarentegen zijn bewegingen opgenomen welke bij andere opleidingsonderwerpen (voornamelijk schietopleiding) toch onderwezen moeten
worden.
Enige punten waarop de aandacht wordt gevestigd zijn:
(1)
(2)

d.

het laten vervallen van links en rechts opmarcheren zwenken en de
schuine mars;

De opeenvolgende bewegingen (m.u.v. de wendingen op de plaats)
geschieden in het tempo van de gewone pas, zonder rusttel.
De draaghouding met het geweer (de karabijn) is naast de houding
met het geweer (de karabijn) bij de voet, een belangrijke basishouding, vanuit welke houding veel bewegingen worden uitgevoerd.

De verschillende onderwerpen zijn in het algemeen opgenomen in de voor
de instructie meest gewenste volgorde; in enkele gevallen echter zijn
gelijksoortige verrichtingen in afwijking van de volgorde van instructie
onder één hoofd geplaatst. De instructeur is niet gehouden bij de instructie
de volgorde van het reglement te handhaven.
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VERKLARING DER TEKENS
regimentscommandant
bataljonscommandant
compagniescommandant
plaatsvervangend compagniescommandant
pelotonscommandant
compagnies sergeant-majoor
pelotonssergeant
groepscommandant

plaatsvervangend groepscommandant
enkele man
mitrailleurschutter
mitrailleurhelper
raketwerperschutter
raketwerperhelper
ordonnans
chauffeur
vrachtauto
personenauto

opvolgend groepscommandant is vervallen
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HOOFDSTUK I
ALGEMEEN
A. INLEIDING

1.

Algemeen
Teneinde de exercitiën met de vereiste juistheid te kunnen onderwijzen
en te doen uitvoeren, is het noodzakelijk dat officieren en kader de tekst
van de bewegingen en verrichtingen nauwkeurig kennen; er mag echter
niet worden gevergd dat de tekst woordelijk kan worden weergegeven.
Het kader moet alle opstellingen, bewegingen en verrichtingen uit dit
reglement kennen, voor zover zulks van belang is voor de door hen
beklede en de naast hogere rang; tevens moet dit personeel een algemene
kennis van hoofdstuk I hebben.

2.

Doel van de exercitiën
Het onderscheid tussen een leger, zoals het behoort te zijn, en een gewapende bende, bestaat hierin dat in het leger krijgstucht heerst. Een
gewapende bende zal, ook al is zij nog zo moedig, niet opgewassen zijn
tegen een leger, dat door zijn militaire orde in staat is tot weloverwogen
en methodisch optreden. I
Niet de bewapening maakt de hoofdkracht uit van een leger, doch de
discipline. Daarvan hangt vrijwel alles af: de geoefendheid, het
vermogen om in onderling verband op te treden, alsook het vermogen
om ondanks de schokkende invloeden van het gevechtsveld zijn plicht te
volbrengen. Het is immers onmogelijk de troep op afdoende wijze te
oefenen zonder discipline. Evenmin is, zonder discipline, technisch juist
manoeuvreren en vechten mogelijk en nog minder zal de soldaat in staat
zijn, onder de genoemde invloeden en onder de grootste ontberingen, de
gegeven bevelen op te volgen, als hij niet geleerd heeft, een bevel onder
alle omstandigheden uit te voeren, alleen reeds omdat het een bevel is.
Het aankweken van dit bij een leger meest noodzakelijke en meest
onmisbare element is het doel van de exercitiën. Bij alle oefeningen
moet de discipline op de voorgrond staan, doch de exercitiën zijn een
disciplineoefening op zichzelf. Dit zijn zij echter alleen dan, wanneer
van de man alle inspanning en alle toewijding worden geëist.
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B. ALGEMENE BEPALINGEN; REGELS VOOR DE INSTRUCTIE

(in alfabetische volgorde)
3.
a.
b.
c.
d.

4.

Aanmarcheren
Onder aanmarcheren wordt verstaan het maken van een aanmarcheerpas:
bij het uit de stilstaande houding voorwaarts gaan in de gewone pas, ook
bij het verzamelen en inrukken;
bij het voorwaarts gaan na het markeren van de pas;
wanneer tijdens de mars tot een andere pas wordt overgegaan (m.u.v.
looppas en langzame pas);
na een wending in de mars.
De aanmarcheerpas bestaat uit een pas van de helft van de normale lengte;
de voet blijft dicht bij de grond en wordt krachtig neergezet. De man zet
zich af op de voet die achterblijft en brengt tegelijkertijd het bovenlichaam
rechtstandig naar voren.
Aanschouwelijk voorstellen
Het onderricht moet zoveel mogelijk aanschouwelijk worden gegeven;
voordoen heeft meer uitwerking dan een uitsluitend mondelinge uitleg.

5.

Aanwijzingen
Voor zover bewegingen moeten worden verricht, waarvoor geen
commando's zijn voorgeschreven, geschieden deze op aanwijzingen die op
luide, bevelende en levendige toon worden gegeven.
Te velde en bij marcheren in rust (punt 23) worden in de regel aanwijzingen
gebezigd (b.v. ,,Voorwaarts”, ,,Volgen”, ,,Halt houden”).
In het algemeen moeten de aanwijzingen in soortgelijke bewoordingen als
het overeenkomstige commando worden gegeven.

6.

Afdeling
Bij het doen aannemen van de houding door en het doen halt houden van
een organieke eenheid (groep, peloton, compagnie, enz.) wordt als (eerste)
waarschuwingscommando de aanduiding van deze eenheid gebruikt
(b.v. ,,Groep = geeft = acht”). Bij een niet-organieke eenheid wordt als
(eerste) waarschuwingscommando ,,Afdeling” gebruikt.
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7.

Commando's
Alle commando's moeten op luide, bevelende en levendige toon en met
nauwkeurigheid worden uitgesproken. Een slap uitgesproken commando
leidt tof slapheid in de uitvoering en ondermijnt de tucht.
Bij het geven van het commando moet de instructeur (commandant) in de
houding staan (tijdens de mars, in de houding lopen).

8.

Duur van de exercitiën
Aangezien de exercitiën stipte nauwkeurigheid en grote inspanning van de
man eisen, mogen zij niet van lange duur zijn: het beginsel dient te zijn:
kort, maar krachtig. Tijdens de exercitie moet naar afwisseling worden
gestreefd. Langdurig stilstaan bij koude moet worden vermeden.

9.

Gedragingen en houding tijdens de exercitie
Tijdens de exercitie is het maken van overbodige, niet voorgeschreven
bewegingen, evenals spreken en roken, verboden, tenzij in dit reglement
uitdrukkelijk anders is bepaald. Dit is mede van toepassing op aantreden en
verzamelen.
Tenzij in dit reglement uitdrukkelijk anders is bepaald, blijven bij de
uitvoering van de verschillende bewegingen en verrichtingen, de delen van
het lichaam en de bewapening die niet bij de uitvoering van deze
bewegingen of verrichtingen betrokken zijn, als in de houding.

10. Herstellen
Is het bij de exercitie nodig dat een beweging wordt overgedaan, en is tot
het doen terugkeren in de vorige houding of opstelling geen commando
voorgeschreven, dan wordt : ,,Herstellen” gecommandeerd.
Dit geschiedt eveneens, wanneer een waarschuwingscommando reeds is
gegeven en dit, b.v. wanneer het niet door allen correct is uitgevoerd, niet
door het bijbehorende uitvoeringscommando wordt gevolgd.

11. De houding
Wanneer in dit reglement van de houding wordt gesproken, wordt de
houding als na uitvoering van het co: ,,Geeft = acht” bedoeld.
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12. Houding van de instructeur
De instructeur moet, door zijn opgewekt optreden, door het inzetten van
zijn gehele persoonlijkheid, door kernachtige commando's en door een
onberispelijk tenue en uiterlijk voorkomen, de troep bezielen tot de beste
prestaties.
13. In- en uittreden bij ceremoniën

a.
b.
c.

Bij stilstaande militaire ceremoniën (hierbij inbegrepen appels, inspecties,
e.d. welke in formatie worden afgenomen) en in de gevallen in dit
reglement aangegeven, geschieden het in- en uittreden, alsmede het
verplaatsen van ondercommandanten, op de volgende wijze:
Er wordt uitsluitend gemarcheerd volgens richtingen, evenwijdig aan of
loodrecht op het front van de eenheid.
Wanneer van richting moet worden veranderd, wordt halt gehouden en
rechts (links) = om gemaakt.
Bij het uittreden geschiedt het opmarcheren in laatste instantie volgens een
lijn, loodrecht op het front, en lopende naar de plaats, waar uiteindelijk
moet worden halt gehouden.
Betrokkenen begeven zich, alvorens langs deze lijn op te marcheren, langs
de kortste weg 1) naar een zodanig punt op deze lijn dat zij zich
ononderbroken kunnen verplaatsen.

14. Inhouden van de pas na verandering van richting
Bij verandering van richting moet het gedeelte van de eenheid dat de
richtingverandering heeft voltooid, de pas inhouden, teneinde te voorkomen
dat de lengte van de formatie toeneemt; dit inhouden van de pas duurt tot de
gehele formatie de richtingverandering heeft beëindigd.
Onder inhouden van de pas wordt verstaan dat het tempo van de pas
ongewijzigd blijft, doch dat de paslengte naar behoefte wordt verkleind.
Het vorenstaande is van toepassing bij richtingverandering tijdens de mars
of bij richtingverandering onmiddellijk na aanmarcheren uit de stilstaande
houding.
1) Met ,,kortste weg” wordt bedoeld de kortste weg die kan worden gevolgd,
rekening houdende met het gestelde onder ,,a” en ,,b” van dit punt en uiteraard
zonder formaties te doorschrijden.
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15. Karabijnexercitie l)
De exercitie met de karabijn is, in algemene zin, zoals voorgeschreven voor
het geweer; de verschillen in de uitvoering zijn in dit reglement aangegeven.
Zowel bij de geweer- als bij de karabijnexercitie wordt het
uitvoeringscommando ,,Geweer” gebezigd.
16. Neerzetten van de voeten
Bij de verrichtingen op de plaats worden de voeten, bij het op de grond
komen, krachtig neergezet; de voetzool raakt het eerst de grond,
onmiddellijk daarna de hak, zonder afzonderlijk hoorbaar te zijn. Dit geldt
eveneens voor de aanmarcheerpas.
Tijdens de mars en bij het markeren van de pas worden, tenzij in dit
reglement uitdrukkelijk anders is voorgeschreven, de voeten op normale
wijze, zonder stampen, neergezet.
17. Omvatten van de draagriem
Moet bij de handgrepen met het geweer of de karabijn, de lade worden
omvat, dan wordt de (gestrekte) draagriem mede omvat.
18. Oplichten van het geweer (de karabijn) bij verplaatsing
Moet uit de houding met het geweer (de karabijn) bij de voet, op het
uitvoeringscommando, een verplaatsing van de voeten geschieden, dan
wordt op het waarschuwingscommando het wapen rechtstandig twee
vingerbreedten van de grond gelicht; na de uitvoering van de beweging
wordt het weer neergezet.
19. Organieke bewapening
Ten dienste van die oefeningen, waarbij de organieke bewapening wordt
medegevoerd, zijn in dit reglement ook voorschriften voor het hanteren van
bedoelde bewapening gegeven.
Bij de exercitie en militaire ceremoniën zijn de groepswapenen (mitrailleur,
raketwerper, enz.) in de regel niet ingedeeld (zie ook het voorlopig
Reglement op de Eerbewijzen en het Ceremonieel bij de KL); zijn deze
wapenen wel ingedeeld - b.v. bij marsen, dan wel defilé’s op oorlogssterkte
dan moet hiermede bij het geven van commando's rekening worden
gehouden.
1) Officieren bewapend met karabijn verrichten geen handgrepen met dit wapen.
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20. Plaats van de commandant
Tenzij anders is bepaald is de commandant van een zelfstandige afdeling
niet aan een vaste plaats gebonden; hij bevindt zich daar, waar hij zijn
afdeling het beste kan overzien en leiden.
21. Plaats van de instructeur
De instructeur bevindt zich op enige afstand van zijn klas en wel zodanig
dat hij een goed overzicht heeft en toch de details kan zien; bovendien
moeten zijn commando's goed verstaanbaar zijn.
22. Richting en verband
Tenzij anders wordt bevolen, zijn tijdens de exercitiën de richting en het
verband naar rechts.
Bij de in dit reglement voorkomende formaties is er eveneens van uitgegaan
dat ,,richting en verband” naar rechts zijn.
23. ,,Rust” tijdens de mars
Tijdens de mars kan het commando ,,Rust” worden gegeven. Hierbij blijft
een ieder in de pas marcheren, blijft gedekt achter zijn voorman en houdt
ongeveer de voorgeschreven afstand daarvan, zodat de lengte van de
colonne niet toeneemt.
De man behoeft niet in de houding te lopen.
Slechts na toestemming van de commandant is het toegestaan, te spreken te
zingen, te roken, uit de pas te marcheren, uit de veldfles te drinken, voedsel
te gebruiken en het gelid te verlaten.
Geschreeuw en uitroepen zijn steeds verboden.
De draagwijze der wapenen wordt alleen op bevel van de commandant
veranderd.
24. Slordige uitvoering
Iedere neiging tot slordige uitvoering van de exercitiën moet door de
instructeur terstond worden tegengegaan. Omgekeerd moet de commandant,
resp. instructeur, het geven van commando's, waarvan de correcte
uitvoering door bepaalde omstandigheden onmogelijk is vermijden. In een
dergelijk geval moet gebruik gemaakt worden van aanwijzingen.
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25. Tempo van bewegingen
Bij de verrichtingen met het geweer (de karabijn) en de sabel, alsmede bij
de verrichtingen op de plaats geschieden de opeenvolgende bewegingen
(d.w.z. de bewegingen die niet afzonderlijk gecommandeerd worden) in het
tempo van de gewone pas. 1).
Teneinde het juiste tempo aan te geven telt men bij de instructie ,,linksrechts”, ,,links-rechts”, enz. zoals dit bij de mars geschiedt. Op de tellen,,links” en ,,rechts” vangen de opeenvolgende bewegingen aan (zie ook
punt 28).
Onder bewegingen bij verrichtingen op de plaats dient mede te worden
verstaan het maken van een aanmarcheerpas bij verzamelen. Een uitzondering vormen de bewegingen bij de wendingen op de plaats en het
inrukken, welke met een rusttel geschieden. Op de tellen ,,links” vangen de
opeenvolgende bewegingen aan, de tellen ,,rechts” zijn de rusttellen.
Verrichtingen die in meer dan een beweging worden uitgevoerd moeten
eerst langzaam en daarna in het voorgeschreven tempo worden beoefend.
26. Tenue
a.

De exercitietenue
Deze is met binnenhelm, koppel en enkelstukken. De met het geweer
bewapenden dragen steeds de bajonet. De commandant kan bepalen dat de
overige uitrusting wordt gedragen, waarbij de mogelijkheid tot correcte
uitvoering van de exercitie in het oog moet worden gehouden.
De troep moet bij exercitiën in gelijk en correct tenue gekleed zijn; het
uiterlijk, voorkomen van een ieder moet zeer goed zijn verzorgd.

b.

Tenue in orde brengen
Een man die bij een inspectie het bevel krijgt, zijn tenue in orde te brengen,
maakt een halve pas voorwaarts en neemt de rusthouding aan. Wanneer zijn
tenue in orde is, neemt hij de houding aan en stelt zich weer in het gelid op.

In het tempo van de gewone pas muv knielen, het liggen en het opzetten en
afzetten van de bajonet, waarbij geen gelijktijdigheid vereist is.

1)
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27. Uitvoeringscommando bij bewegingen in de mars
Bij bewegingen in de mars, alsmede bij het halt houden, worden steeds de
uitvoeringscommando's gegeven, als de linkervoet op de grond staat (met
uitzondering van ,,Links uit de flank = mars"). De instructeur zal hiervoor
het ogenblik kiezen, waarop het rechterbeen het linker passeert; hij is vrij,
dit ogenblik iets vroeger of iets later te nemen, al naar gelang de
geoefendheid van de manschappen.
Na het uitvoeringscommando moet het rechterbeen steeds op de normale
manier en in het oorspronkelijke tempo worden neergezet, waarna met het
linkerbeen de nieuwe beweging wordt aangevangen.
28. Uitvoering van bewegingen
Bij de exercitie-verrichtingen moeten, tenzij in dit reglement anders is
bepaald, de bewegingen waaruit deze verrichtingen zijn samengesteld, met
behoud van het voorgeschreven tempo, op zich zelf snel en krachtig worden
uitgevoerd. Hierdoor wordt een stramme uitvoering van de
exercitie bevorderd.
29. Verbeteren van fouten
a.
b.
c.
d.
e.

De instructeur moet in staat zijn,' fouten op te merken; hij moet deze
dadelijk doen verbeteren. Zolang men de fouten niet kan opmerken, is men
geen instructeur.
Van de ene verrichting mag niet tot een andere worden overgegaan,
voordat de eerste zonder fouten is uitgevoerd;.
De instructeur moet zich beperken tot ter zake dienende opmerkingen.
Indien slechts één man (of enkele manschappen) een fout maakt (maken),
mag de instructeur zijn opmerkingen niet richten tot de afdeling als geheel.
De instructeur moet leerlingen die door geringe bevattelijkheid of
onhandigheid bij de instructie ten achter zijn gebleven, niet kwalijk
bejegenen, of bespottelijk maken, doch hen afzonderlijk door een
hulpinstructeur laten bijwerken.

30. Waarschuwings- en uitvoeringscommando's
Het reglement onderscheidt twee soorten commando's, en wel waarschuwings- en uitvoeringscommando's. Bestaat een commando uit deze
beide gedeelten, dan zijn deze in de tekst door twee liggende streepjes
gescheiden; het laatste commando is steeds het uitvoeringscommando.
De commando's zijn in de tekst cursief gedrukt.
Bepaalde commando's bevatten meer dan één waarschuwingscommando.
Tijdens het marcheren moet het waarschuwingscommando zo mogelijk in
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de cadans van de pas worden uitgesproken (zie punt 27 voor het geven van
commando's tijdens de mars).
De laatste lettergreep van het waarschuwingscommando moet enigszins
worden aangehouden. Indien op het waarschuwingscommando reeds
handelingen moeten worden verricht, moet het laatste gedeelte van het
waarschuwingscommando kort en met nadruk worden uitgesproken en
wordt het eerste gedeelte enigszins gerekt b.v. het commando: ,,Afdeling =
geeft = acht”; dit laatste geldt ook voor commando's die tegelijk
waarschuwings- en uitvoeringscommando zijn b.v. bij het commando:
,,Knielen”.
Het uitvoeringscommando wordt kort en met nadruk uitgesproken.
Tussen een waarschuwingscommando en het bijbehorende uitvoeringscommando moet voldoende tijd worden gelaten en mogen geen
verklaringen of aanwijzingen worden gegeven of opmerkingen worden
gemaakt L (zie ook onder punt 10, ,,Herstellen”).
C. DRAAGWIJZE VAN DE WAPENEN

31. Geweer en karabijn 1)
Met het geweer (de karabijn) bewapend, draagt de man dit wapen op de
linkerschouder; de draagriem moet gestrekt zijn. Bij het geweer is de
onderste gesp drie vingerbreedten boven de musketonhaak.
Bij het marcheren in rust wordt het wapen gewoonlijk - op aanwijzing van
de commandant - aan de rechterschouder gedragen, de rechterhand aan de
riem, de kolf naar beneden; ter afwisseling kan de commandant de wapenen
ook op een andere wijze laten dragen.
32. Mitrailleur
Met de mitrailleur bewapend, draagt de man dit wapen horizontaal op de
linkerschouder, waarbij hij met de linkerhand de kolf omvat houdt; de
spangreep is naar boven gekeerd.
Bij het marcheren in rust kan het wapen - op aanwijzing van de commandant - over de linker- of rechterschouder worden gedragen, op de wijze
die de man het gemakkelijkst vindt.
Bij marsen doet de pelotonscommandant de mitrailleurs bij toerbeurt door
de geweerschutters dragen; de mitrailleurschutters dragen dan zolang een
geweer.
1) Officieren bewapend met karabijn dragen dit wapen aan de rechterschouder.
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33. Pistoolmitrailleur
Met de pistoolmitrailleur bewapend, draagt de man dit wapen aan de
linkerschouder, met de kolf naar beneden en de beugelkrop naar links.
De draagriem is zoveel mogelijk ingekort, de linkerhand is aan de riem. Bij
het marcheren in rust kan het wapen - op aanwijzing van de commandant op andere wijze worden gedragen.
34. Pistool
Met het pistool bewapend, draagt de man dit wapen in de tas, aan de
linkerzijde van het lichaam, even voor de heup. Het pistoolkoord wordt om
de hals, onder de kraag gedragen. Is de man met patroontassen uitgerust,
dan draagt hij het pistool onmiddellijk links van de linkertas.
35. Raketwerper
Met de raketwerper bewapend, draagt de man dit wapen in de vervoerstelling aan de rechterschouder, met de beugelkrop aan de onderzijde.
Bij het marcheren in rust kan het wapen - op aanwijzing van de
commandant - op andere wijze worden gedragen.
36. Bajonet
Met de bajonet bewapend, draagt de man dit wapen, wanneer het niet op het
geweer is geplaatst, in de schede aan de koppel, aan de linkerzijde van het
lichaam, even achter de heup; wordt de pionierschop gedragen, dan bevindt
de bajonetschede zich onmiddellijk daarvoor. Het gat van de stootplaat is
naar achteren gekeerd.
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HOOFDSTUK II
DE VOORBEREIDENDE EXERCITIE
37. De houding
a.

Co: ,,Afdeling = geeft = acht”
(1) De uitgangshouding is de ,,rusthouding”. In de rusthouding staan de
voeten 30 cm van .elkaar en onder een hoek van 30" buitenwaarts gericht.
Hoofd, armen en romp mogen enigszins worden bewogen, de voeten echter
niet. Zacht spreken is toegestaan, tenzij dit wordt verboden.
(2) Op het eerste waarschuwingscommando ,,Afdeling” gaan de
manschappen in de houding ,,Op de plaats = rust” (fig. 1) staan. Hiertoe
worden de beide armen achter tegen de rug gebracht, de rug van de
rechterhand in de paIn1 van de linker-, de rechterduim over de linker-, de
armen en aaneengesloten vingers zoveel mogelijk gestrekt. De man staat
rechtop en onbeweeglijk stil, het lichaamsgewicht gelijkelijk over beide
voeten verdeeld; hij ziet recht voor zich uit. Spreken is verboden.
(3) Op het tweede waarschuwingscommando ,,Geeft” blijven de
manschappen onbeweeglijk staan.
(4) Op het uitvoeringscommando ,,Acht” wordt de linkervoet 20 cm
opgeheven en krachtig naast de rechtervoet geplaatst; tegelijkertijd wordt de
houding aangenomen (fig. 2).
(5) In de houding staat de man stil en ziet recht voor zich uit; de hielen zijn
tegen elkaar en in de lijn van het gelid, elke voet onder een hoek van 30o
buitenwaarts gericht, de knieën gestrekt, het lichaam rechtop en het
lichaamsgewicht over beide voeten verdeeld. De schouders zijn niet,
opgetrokken en een weinig naar achteren gebogen; de borst wordt vooruit
gebracht, zonder de lendenen te buigen. De armen zijn omlaag gestrekt en
tegen het lichaam aangesloten, de tot vuisten gebalde handen zijn in het
verlengde van de onderarm, met de duim op de naad van de broek, de
vingers tegen de dij. De hals is gestrekt, het hoofd is rechtop en mag niet
vooruit steken; de adem wordt niet ingehouden.
( 6 ) Daar de houding van grote waarde is voor de tucht, mag deze niet
worden gecommandeerd, wanneer door omstandigheden een correcte
uitvoering niet mogelijk is.
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Fig. 1a. ,,Op de plaats = rust”
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Fig. 1b. ,,Op de plaats = rust”
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Fig. 2a. De houding
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Fig. 2b. De houding
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b.

Co: ,,Op de plaats = rust”
De uitgangshouding is de houding. De linkervoet wordt 20 cm opgeheven
en met een korte, krachtige beweging 30 cm naar links verplaatst;
tegelijkertijd wordt de houding ,,Op de plaats = rust” aangenomen (fig. 1).

c.

CO: ,,Rust”
De uitgangshouding is de houding ,,Op de plaats = rust”. Op dit commando
wordt de ,,rusthouding” aangenomen.

38. Opstelling van een afdeling (ter grootte van ± een groep)
a.

In linie
In deze opstelling zijn de manschappen naast elkander geplaatst, met een
onderlinge tussenruimte van één armlengte. Bij het gestrekt zijwaarts heffen
van de rechterarm moeten de knokkels van de tot vuist gemaakte hand juist
de bovenarm van de nevenman raken. De rug van de hand is hierbij naar
boven gekeerd (zie ook fig. 8).

b.

In linie met verkorte tussenruimten
Deze opstelling is overeenkomstig de linie, met dien verstande dat de
verkorte tussenruimten worden verkregen, doordat de manschappen de tot
vuist gebalde rechterhand, met de rug naar voren gekeerd, juist boven de
heup plaatsen, waarbij de rechterelleboog in de lijn van het gelid wordt
gebracht, zodat deze de linkerarm van de nevenman raakt (zie ook fig. 10).

c.

In colonne
In deze opstelling zijn de manschappen achter elkaar geplaatst, met een
onderlinge afstand van één meter, gemeten van rug tot borst.
Opmerkingen:
(1) De hiervoren genoemde opstellingen worden respectievelijk ingenomen op
de aanwijzingen: ,,Aantreden in linie”, ,,Aantreden in linie met verkorte
tussenruimten”, ,,Aantreden in colonne” .
(2) Wanneer de man zich in het gelid voegt, gaat hij, nadat hij de richting heeft
genomen, ,,op de plaats = rust” staan.
(3) Tenzij dit uit een oogpunt van instructie ongewenst is, stellen de manschappen zich op volgens grootte (de grootste rechts, resp. voorop).
(4) Alvorens tot het beoefenen van het aantreden over te gaan, moet de
instructeur de manschappen, op aanwijzing, man voor man op de plaats stellen
die zij moeten innemen.
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39. Wendingen op de plaats
Het onderricht in de wendingen op de plaats geschiedt aanvankelijk door de
opeenvolgende verrichtingen afzonderlijk op tel te laten uitvoeren.
Vervolgens moeten de manschappen zelf hardop tellend, de verschillende
bewegingen verrichten. Bij alle wendingen op de plaats blijven hoofd, romp
en armen, als in de houding. Het bovenlichaam volgt ongedwongen de
bewegingen van de voeten. Gelet moet worden op het juist plaatsen van de
hielen.
a

Co: ,,rechts = om”
(1) 1 e B e w e g i n g - Op het uitvoeringscommando maakt de man, draaiend
op de rechterhiel en linkertenen, een kwartslag naar rechts, waarbij hij de
linkerhiel en rechtertenen oplicht. Beide knieën blijven gestrekt. Na de
voltooiing van deze beweging staat de rechtervoet plat op de grond; de
linkerhiel is vrij van de grond. Het lichaamsgewicht rust op de rechtervoet
(fig. 3).
(2) 2 e B e w e g i n g - De man plaatst de linkervoet, door deze 20 cm op te
heffen, met een korte, krachtige beweging naast de rechtervoet, als in de
houding.

b

Co: ,,Links = om”
Als voren, doch lees voor ,,rechts”, ,,links” en omgekeerd.

c.

CO: ,,Rechtsom = keert”
(1) 1 e B e w e g i n g - Op het uitvoeringscommando maakt de man,
draaiend op de rechterhiel en linkertenen, een halve slag naar rechts,
waarbij hij de linkerhiel en rechtertenen oplicht. Beide knieën blijven
gestrekt. Na de voltooiing van deze beweging staat de rechtervoet plat op de
grond; de linkerhiel is vrij van de grond. Het lichaamsgewicht rust op de
rechtervoet (fig. 4).
(2) 2 e B e w e g i n g - De man plaatst de linkervoet, door deze 20 cm op te
heffen, met een korte, krachtige beweging naast de rechtervoet, als, in de
houding.
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Fig. 3. “Rechts = om”(Eerste beweging)
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Fig. 4. ,,Rechtsom = keert” (Eerste beweging)
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d.

Co: ,,Ingerukt = mars”
Het inrukken geschiedt uit de linie-opstelling.
(1)
Op het waarschuwingscommando
manschappen de militaire groet (punt 41).

,,Ingerukt”

brengen

de

(2)
Uitvoeringscommando ,,Mars”:
- 1e Beweging: De manschappen brengen de rechterhand terug als in de
houding.
- 2e en 3e Beweging: De manschappen maken rechtsomkeert.
- 4e Beweging: De manschappen maken een aanmarcheerpas en gaan
daarna uiteen.
Opmerking: Na het waarschuwingscommando beantwoordt de instructeur
de groet; vóór het uitvoeringscommando beëindigt hij de groet.
40. Marcheren
De instructeur moet uit de natuurlijke gang van de man de militaire pas
ontwikkelen.
Bij het eerste onderricht laat hij de manschappen in een grote cirkel, op
enige meters afstand van elkaar, lopen. Hij tracht zo spoedig mogelijk de
oorzaken van de fouten op te sporen en deze te herstellen.
Hij ziet toe dat:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h

het hoofd en de romp rechtop worden gehouden;
de schouders niet worden gedraaid;
de armen gestrekt blijven, niet vóór, doch naast het lichaam, evenwijdig aan
de marsrichting worden bewogen en behoorlijk voorwaarts en achterwaarts
worden gezwaaid;
de benen op natuurlijke wijze van de heupen uit naar voren worden
gebracht;
de knieën niet te hoog worden opgetild;
de hiel van de achterste voet van de grond komt, juist voordat de voorste
voet wordt neergezet;
de voeten niet over de grond schuifelen; dit wordt voorkomen, door de
benen in de knie voldoende te buigen;
het lichaam geen schokkende beweging krijgt.
De instructeur zal spoedig trachten te bereiken, dat met passen,
overeenkomstig de lengte en in de tijdmaat van de gewone pas (lengte 83
cm, 120 per minuut, zie punt 48), wordt gemarcheerd.
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41. Groet van de ongewapende militair
a.

b.

De ongewapende militair kijkt degene, aan wie hij de groet brengt, met
opgeheven hoofd en open blik aan, waarbij hij zonodig het hoofd met een
snelle beweging naar de meerdere wendt.
De rechterbovenarm wordt snel zijwaarts en horizontaal gebracht.
Tegelijkertijd wordt de vlakke rechterhand die zich in het verlengde van de
onderarm bevindt, met gestrekte, aaneengesloten vingers, vlug ter
rechterzijde van het voorhoofd tegen de rand van het hoofddeksel gebracht.
De duim is aangesloten. De vlakke rechterhand (met naar voren gekeerde
handpalm) en de gebogen rechterarm bevinden zich in één verticaal vlak
(fig. 5).
De linkerarm komt, wanneer de militair te voet is, gedurende de groet als in
de houding.
Bij het beëindigen van de groet strekt de militair zijn rechterarm vlug
omlaag en kijkt weer recht voor zich uit.
De ongewapende militair die een voorwerp in of met de rechterhand draagt,
neemt alvorens de groet te brengen dit voorwerp over in de linkerhand.
Wanneer het niet mogelijk is, dit voorwerp in de linkerhand over te nemen,
wordt de beweging met de rechterhand achterwege gelaten.

42. Beoefenen van de groet
a.

Stilstaande
De afdeling staat opgesteld in linie. Allen brengen de militaire groet op het
commando ,,Brengt = groet”. Op het commando ,,In de houding = staat”
wordt vlug de houding hernomen. Door veelvuldig herhalen, het geen op tel
kan geschieden, wordt verkregen dat de man de bewegingen automatisch
uitvoert. De instructeur waakt daarbij tegen zelfs de geringste fouten of
slordigheden en let erop dat hoofd en romp van de man rechtop blijven.

b.

Marcherende
De instructeur laat de manschappen langs zich heen marcheren, zowel van
links als van rechts komende, eerst man voor man, later met tweeën
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Fig. 5. Groet van de ongewapende militair
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en met drieën. Zij moeten hem op niet te korte afstand passeren, daar het
zijwaarts draaien van het hoofd anders niet tot zijn recht komt. Hij plaatst
links en rechts van zich een merkteken dat aangeeft, waar de manschappen
met de groet aanvangen en waar deze wordt beëindigd. Hij geeft voorts aan,
tot hoever zij moeten doormarcheren; aldaar aangekomen stellen zij zich op
de plaats rust. Commando's voor het groeten zijn hierbij niet nodig; voor
zover nodig, geschiedt een en ander op aanwijzingen.
De instructeur let er in het bijzonder op dat:
(1) het hoofd op de voorgeschreven wijze naar rechts (links) wordt gedraaid,
zodat de soldaat hem aanziet;
(2) de linkerarm gestrekt en stil wordt gehouden.
Opmerking: Eveneens moet worden beoefend, hoe de groet wordt gebracht
door een man die een voorwerp draagt.

43. Melden en overreiken van berichten, enz. 1)
a.

Melden
Op twee passen afstand tegenover de meerdere gekomen, neemt de man de
houding aan en brengt de militaire groet. Vervolgens noemt hij duidelijk
verstaanbaar zijn rang/stand en naam, b.v. ,,Soldaat A”, ,,Grenadier B”.
Geeft de meerdere hem te kennen dat het onderhoud is afgelopen, dan groet
de man wederom, maakt rechtsom-keert en verwijdert zich.
Opmerking: Bij de beoefening van het melden wordt gebruik gemaakt van de
aanwijzing: ,,Melden” en het commando ,,Ingerukt = mars”.

b.

Overreiken van berichten
Moet de man een bericht overreiken, dan meldt hij zich eerst, neemt,
vervolgens het stuk over in zijn rechterhand en reikt het de meerdere aan.
Vervolgens maakt hij twee passen achterwaarts en wacht in de houding
verdere bevelen af.
Ontvangt hij een stuk, dan maakt hij zonodig twee passen voorwaarts,
neemt het stuk met de rechterhand in ontvangst en neemt het over in de

1) Zie ook voorschrift nr 1590, Voorlopig reglement op de eerbewijzen en het
ceremonieel bij de KL.
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linkerhand; daarna brengt hij de groet, maakt rechtsom-keert op de plaats en
verwijdert zich.
44. Present melden
Wanneer de naam van een man wordt afgeroepen (b.v. bij het afnemen van
appel) meldt deze zich present. Hiertoe neemt hij de houding aan, indien hij
niet reeds in de houding staat, en roept duidelijk verstaanbaar, doch zonder
te schreeuwen ,,Present”.
45. Uittreden
Het doen uittreden van een man moet bij voorkeur geschieden, wanneer
de troep in de rusthouding staat.
a.

Co: ,, (rang/stand en naam) = Uittreden”
Op het waarschuwingscommando ,,(rang/stand en naam)” meldt de
man zich present (punt 44). Op het uitvoeringscommando ,,Uittreden”,
marcheert hij, wanneer de afdeling in linie staat opgesteld, naar de meerdere
die het commando heeft gegeven en meldt zich (punt 43).
Staat de afdeling in colonne opgesteld, dan maakt de man, alvorens af te
marcheren, rechts- of linksom, afhankelijk van de plaats van de meerdere.

b.

Co: ,,Intreden”
Op dit commando brengt de man de militaire groet, maakt rechtsomkeert en
marcheert vervolgens naar zijn plaats in het gelid; op deze plaats
aangekomen houdt hij halt, maakt rechtsom-keert, resp. rechts (links) = om
en stelt zich weer op in de oorspronkelijke houding.
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HOOFDSTUK III
DE ONGEWAPENDE EXERCITIE MET DE GROEP,
A. OPSTELLEN EN RICHTEN VAN DE ONGEWAPENDE GROEP

46. Opstellen van de groep
a.

Dit geschiedt overeenkomstig punt 38, met dien verstande dat de
groepscommandant bij de opstelling in linie, op de rechtervleugel en bij de
opstelling in colonne, voorop staat; de plaatsvervangend groepscommandant staat bij de opstelling in linie op de linkervleugel en bij de opstelling in
colonne achteraan (fign 6 en 7).
pw
↓
Fig. 6. Opstelling van de groep in linie
pw
←
Fig. 7. Opstelling van de groep in colonne

b.

Treedt de groepscommandant bij de groepsexercitie op als instructeur, dan
neemt de plaatsvervangend groepscommandant (indien ingedeeld) de
oorspronkelijke plaats van de groepscommandant in.

47. Richten
a.

Co: ,,Naar rechts (links) = richten”
De manschappen staan opgesteld in linie.
Uitgezonderd de rechter(linker)vleugelman, wenden allen het hoofd en de
ogen naar rechts (links). Uitgezonderd de rechtervleugelman heffen allen
snel de rechterarm zijwaarts horizontaal, met de rug van de tot vuist gebalde
hand naar boven gekeerd. Daarna verplaatsen zij zich (naar links, rechts,
voor- of achterwaarts) tot zij in staat zijn met de knokkels van de tot vuist
gemaakte hand de bovenarm van hun nevenman te raken en zij de linker
(rechter) wang van de tweede man rechts (links) van hen nog juist kunnen
zien (fig. 8). De schouders worden in front gehouden. Het naar rechts (links)
gedraaide hoofd wordt rechtstandig gehouden.
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Fig. 9. Groep in linie (Juist gericht)
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De instructeur beoordeelt de richting en plaatst zich daartoe 3 passen
zijwaarts van en maakt front naar de rechter(linker)vleugel. De groep is
juist gericht, wanneer de hielen van de manschappen in één lijn staan
(fig. 9).
Opmerking: Wanneer bij het zijwaarts strekken van de arm de tussenruimte niet
voldoende is, wordt de arm achter de nevenman langs gestrekt, totdat de juiste
tussenruimte is verkregen. Er moet op worden gelet dat het lichaam uitsluitend
door verplaatsing van de voeten (niet schuifelen) beweegt.

b.

Co: ,,Hoofd = front”
De instructeur geeft dit commando, wanneer de groep gericht staat. De
manschappen nemen op dit commando de houding wederom aan, door snel
de geheven arm omlaag te brengen en tegelijkertijd het hoofd en de
ogen naar voren te wenden.

c.

Co: ,,Met verkorte tussenruimte naar rechts (links) = richten”
De uitvoering is als onder ,,a”, met dien verstande dat de manschappen de
tot vuist gebalde rechterhand (met de rug naar voren gekeerd) juist boven de
heup plaatsen en daarbij de rechterelleboog in de lijn van het gelid brengen;
daarna plaatsen zij zich in de juiste richting, tot zij in staat zijn, met de
elleboog de linkerarm van hun nevenman te raken (fig. 10). Op het
co: ,,Hoofd = front” wordt wederom snel de houding aangenomen.
Opmerking: Het richten wordt toegepast, telkens wanneer de groep de richting
heeft verloren.
Het is echter verboden te laten richten, met het doel de groep (afdeling) over een
bepaalde afstand te verplaatsen en hiertoe de rechter (linker) vleugelman een
nieuwe opstellingsplaats te geven. Een dergelijke verplaatsing moet geschieden,
door het hiertoe noodzakelijke aantal passen te doen uitvoeren of wel de groep
(afdeling) de gewenste afstand te laten marcheren.
B. DE MARS

48. Passen
Lengte en tempo van de pas
Men onderscheidt de volgende soorten passen:
Lengte
(a) De gewone pas
83 cm l)

Tempo
120 per min

l) Uitgezonderd bij het defileren. Alsdan heeft de gewone pas de lengte van de
paradepas, ingaande op het commando ,,Om te defileren = voorwaarts = mars".
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(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

De paradepas
De langzame pas
De looppas
De verkorte pas
De pas achterwaarts
De pas zijwaarts

75 cm
83 cm
100 cm
55 cm
55 cm
30 cm

120 per min
65 per min
180 per min
70 per min
70 per min
70 per min

49. Bewegingen in de mars
a.

De uitvoering van de bewegingen in de mars (incl. het halt houden) wordt
steeds begonnen met het linkerbeen (m.u.v. ,,Links uit de flank=mars”) .
De uitvoeringscommando's worden steeds gegeven, wanneer de linkervoet
op de grond staat (punt 27).

b.

Moet uit een van de verschillende wijzen van marcheren worden
overgegaan tot de gewone pas, dan geschiedt dit op het co: ,,Gewone pas =
mars”. Hierbij wordt (behalve bij de looppas), nadat de rechtervoet op de
grond is gekomen, aanmarcherende met de linkervoet, in de gewone pas
overgegaan.

50. Gewone pas
a.

Co: ,,Voorwaarts = mars”
Het aanmarcheren vangt aan met het linkerbeen dat gestrekt een pas van de
helft van de normale lengte voorwaarts maakt; de voet blijft dicht bij de
grond. Het linkerbeen wordt bij het aanmarcheren krachtig neergezet
(aanmarcheerpas). Gelijktijdig wordt de rechterarm voorwaarts en de
linkerarm achterwaarts gezwaaid, om het evenwicht te behouden.
Tijdens het marcheren blijven hoofd en romp als in de houding. Het
evenwicht blijft bewaard door het zwaaien met de armen. De handen komen
daarbij voorwaarts tot de hoogte van de koppel; achterwaarts komen de
armen tot onder een hoek van 30o met het lichaam. De vuisten blijven
gebald, als in de houding; de duimen zijn aan de voorzijde, de rug van de
hand is naar buiten gekeerd. De armen blijven gestrekt; dit wordt bevorderd,
door bij het voorwaarts opzwaaien van de armen, de duimen van de gebalde
vuisten krachtig omlaag te drukken.
De benen worden op natuurlijke wijze van de heupen uit naar voren
gebracht en bij het naar voren komen in de knie voldoende gebogen om de
voet vrij van de grond te krijgen, zodat schuifelen wordt voorkomen.
Het lichaam mag geen schokkende beweging krijgen.
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Opmerkingen:
(1) De man, belast met de richting, moet een punt vóór zich in het oog houden
en recht daarop aanmarcheren. De recruten moeten bij toerbeurt optreden als
man, belast met de richting (bij het marcheren in colonne de voorste man, bij
het marcheren in linie de rechtervleugelman).
(2) Bij de gewone pas worden 120 passen per 100 meter en per minuut gemaakt.
Ter controle hierop moeten op de exercitieterreinen afstanden van 100 meter
worden uitgezet. Voorts wordt ter controle van de looppas een afstand van 180
meter uitgezet. Waar in dit reglement de pas als maat voor een afstand is
genoemd, worden passen van 83 cm bedoeld. 1

b.

Co: ,,Groep = halt"
Nadat de rechtervoet op de grond gekomen is, wordt met de linkervoet nog
een halve pas gemaakt en wordt de rechtervoet met een krachtige, versnelde
beweging naast de linker- geplaatst, als in de houding. Daarna stellen de
manschappen zich op, als in de houding.
Het vorenstaande is eveneens van toepassing op het halt houden, wanneer
op een andere wijze (m.u.v. de looppas) wordt gemarcheerd.

51. Paradepas
a.

Co: ,,Paradepas = mars”
Dit commando wordt gegeven om een afdeling uit de gewone pas te doen
overgaan in de paradepas. Nadat de rechtervoet op de grond is gekomen
wordt, aanmarcherende met de linkervoet, overgegaan in de paradepas.
Hierbij worden de armen gestrekt tot horizontaal opgezwaaid en worden de
voeten krachtig en plat neergezet.
Overigens is de uitvoering als bij de gewone pas.

b.

Co: ,,Paradepas = voorwaarts = mars”
Dit commando wordt gegeven, als uit de stilstaande houding direct in
paradepas voorwaarts moet worden gegaan.

52. Langzame pas
a.

Co: ,, Langzame pas = mars”
Dit commando wordt gegeven om een afdeling uit de gewone pas te doen
overgaan in de langzame pas. Nadat de rechtervoet op de grond is gekomen
wordt, aanvangende met de linkervoet, overgegaan in de langzame pas.
Hierbij wordt tijdens de voorwaartse beweging het been,
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wanneer dit juist het andere been is gepasseerd, een ogenblik stilgehouden
en vervolgens opnieuw naar voren gebracht. De punt van de voet is naar
beneden gericht en blijft dicht bij de grond.
De armen en de handen worden tegen het lichaam gehouden als in de
houding.
b.

Co: ,,Langzame pas = voorwaarts = mars”
Dit commando wordt gegeven, als uit de stilstaande houding in langzame
pas voorwaarts moet worden gegaan.
Opmerking: Er moet op worden gelet dat de manschappen ten gevolge van het
langzame tempo en het stilhouden van de armen, niet gaan waggelen.

53. Looppas
a.

Co: ,,Looppas = mars”
Dit commando wordt gegeven om uit de gewone pas in looppas over te
gaan.
Nadat de rechtervoet op de grond is gekomen wordt, aanvangende met de
linkervoet, op de tenen en met soepele gang, voorwaarts gegaan in de
looppas.
Het lichaam wordt een weinig voorover gebogen, zonder een ronde rug te
maken. Het gewicht van het gehele lichaam wordt zonder inspanning naar
voren gebracht, door het met de achterste voet vooruit te drukken.
Het hoofd is in het verlengde van de romp. De schouders blijven loodrecht
op de marsrichting.
De voeten worden recht naar voren verplaatst en worden bij iedere pas
voldoende hoog van de grond gelicht. De heup-, knie- en enkelgewrichten
bewegen zich ongedwongen.
De armen worden in de ellebogen gebogen, zodanig dat de onderarm een
hoek van ongeveer 60-90o met de bovenarm maken. De handen zijn licht
gesloten. De rug van de handen is naar buiten gekeerd. De armen bewegen
zich voldoende vrij van het lichaam, zodat de borst zich zonder
belemmering kan uitzetten.

b.

Co: ,,Gewone pas = mars”
Dit commando wordt gegeven, wanneer in de gewone pas moet worden
doorgemarcheerd.
Nadat de rechtervoet op de grond gekomen is, worden, aanvangende met de
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linkervoet, twee passen in langzamer tempo gemaakt; daarna wordt,
eveneens beginnende met de linkervoet, in de gewone pas aangemarcheerd.
c.

Co: ,,Looppas = voorwaarts = mars”
Het commando wordt gegeven, als uit de stilstaande houding in looppas
voorwaarts moet worden gegaan.
Opmerking: Het commando ,,Groep (peloton, enz.) = halt” wordt aan een
eenheid in de looppas niet gegeven.

54. Pas achterwaarts en verkorte pas voorwaarts
a.

Co: ,, . . . . . . passen achterwaarts = mars”
Beginnende met de linkervoet, wordt het genoemde aantal passen (lengte
55 cm) recht naar achteren gemaakt. De armen blijven tegen het lichaam
gestrekt.
Nadat de laatste pas is gemaakt, wordt de rechter (linker) voet met een
krachtige beweging naast de linker-(rechter) geplaatst als in de houding.
Het aantal te commanderen passen is ten hoogste vier.

b. Co: ,, . . . . . . verkorte passen voorwaarts = mars”
Uitvoering als onder ,,a”, met dien verstande dat het genoemde aantal
verkorte passen voorwaarts wordt gemaakt.
Het aantal te commanderen passen is ten hoogste vier; met de verkorte pas
wordt niet gemarcheerd.
55. Pas zijwaarts
Co: ,, . . . . . . passen naar rechts (links) = mars”
De rechter (linker) voet wordt over een lengte van 30 cm naar rechts (links)
verplaatst, waarna de linker(rechter)voet 20 cm wordt opgeheven en
krachtig naast de rechter(1inker)voet wordt geplaatst, als in de houding.
Het aantal te commanderen passen is ten hoogste vier.
56. Markeren van de pas
a. Co: ,,Markeert de pas = mars”
Nadat de rechtervoet op de grond is gekomen, wordt met de linkervoet een
verkorte pas gemaakt. Daarna worden, aanvangende met de rechter-
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Fig. 11. Markeren van de pas
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voet, zonder voorwaarts te gaan, in de tijdmaat van de gewone pas de
voeten om de beurt opgeheven, de tenen naar beneden gericht en 20 cm van
de grond. De knieën worden daarbij in voorwaartse richting omhoog
gebracht, de armen tegen het lichaam gestrekt, de romp rechtop en stil
gehouden (fig. 11).
b.

Co: ,,Voorwaarts = mars”
Op dit commando wordt, nadat de rechtervoet op de grond gekomen is,
aanmarcherende met het linkerbeen, voorwaarts gegaan.

c.

Co: ,,Groep = halt”
Op dit commando wordt, nadat de rechtervoet op de grond gekomen is, de
linkervoet met een krachtige beweging neergezet. Daarna wordt de
rechtervoet met een versnelde beweging naast de linkervoet geplaatst, als in
de houding.

57. Veranderen van de pas
Co: ,,Verandert de pas = mars”
Nadat de rechtervoet op de grond gekomen is, wordt h e t de linkervoet een
verkorte pas gemaakt. Vervolgens wordt, in de tijdsduur van één pas, eerst
de rechtervoet krachtig op de grond geplaatst - de holte tegen de linkerhiel en vervolgens met de linkervoet doorgemarcheerd. Wanneer na het
uitvoeringscomrnando de linkervoet op de grond komt, is de rechterarm
vóór; deze blijft in genoemde stand, tot de beweging van het veranderen
van de pas is voltooid. Wordt daarop met de rechtervoet doorgemarcheerd,
dan wordt deze arm weer achterwaarts gezwaaid. Op overeenkomstige
wijze wordt de linkerarm in achterwaartse richting stilgehouden.
Opmerking: Dit commando wordt alleen gegeven tijdens de gewone pas.

58. Wendingen in de mars
a.

Algemeen
Moet op een uitvoeringscommanslo een wending in de mars worden gemaakt, dan geschieden de bewegingen met de voeten in het tempo van de
gewone pas.
De wendingen in de mars worden niet gecommandeerd tijdens de looppas,
de langzame pas en de paradepas.
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b.

Co: ,,Rechtsomkeert = mars”
Dit commando wordt uitsluitend gebruikt tijdens de mars.
Nadat de rechtervoet op de grond gekomen is, markeren de manschappen de
pas driemaal (links, rechts, links), waarbij zij onderwijl een halve slag ter
plaatse wenden; na de tweede markeerpas staat de rechtervoet in het nieuwe
front. Vervolgens wordt met het rechterbeen in het nieuwe front
aangemarcheerd. Gedurende de drie markeerpassen van de wending worden
de armen gestrekt langs het lichaam gehouden, als in de houding.

c.

Co: ,,Rechts (links) uit de flank = mars”
Dit commando wordt uitsluitend gebruikt tijdens de mars. Het uitvoeringscommando wordt gegeven, wanneer de linker(rechter)voet op de grond staat.
Nadat de rechter(1inker)voet op de grond gekomen is, wordt de
linker(rechter)voet met een verkorte pas neergezet; de punt van de voet is
daarbij naar binnen gericht. De romp wordt een kwart draai naar rechts
(links) gewend. Met het rechter(linker)been wordt in de nieuwe richting
(loodrecht op de oorspronkelijke) aangemarcheerd.
Gedurende de wending worden de armen gestrekt langs het lichaam
gehouden, als in de houding.
Opmerking: Het commando: ,,Links uit de flank = mars” is het enige
commando, waarbij het uitvoeringscommando wordt gegeven, wanneer de
rechtervoet op de grond staat.

59. Veranderen van richting tijdens de mars
a.

Rechthoekig van richting veranderen
(1) Co: ,,Hoofd der colonne rechts (links) = mars” - De man aan het hoofd
van de colonne verandert tijdens het marcheren rechthoekig van richting,
door met verkleinde passen een korte bocht te maken. De overigen volgen,
op het wendingspunt gekomen, deze beweging.
(2) Co: ,,Hoofd der colonne rechts (links) = voorwaarts = mars”Dit commando wordt gebruikt, als de richtingverandering onmiddellijk na
het aanmarcheren uit de stilstaande houding moet aanvangen.

b.

Minder dan rechthoekig van richting veranderen l
(1) Co: ,,Hoofd der colonne rechts (links) = opmarcheren naar . . . . . . . . . . .
= mars - In het commando wordt het punt aangegeven, waarheen moet
worden opgemarcheerd.
(2) Co: ,,Hoofd der colonne rechts (links) = opmarcheren naar . . . . . . . . . .
= voorwaarts = mars” -Dit commando wordt gebruikt, als de richting-
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verandering onmiddellijk na het aanmarcheren uit de stilstaande houding
moet aanvangen.
c.

Tweemaal rechthoekig van richting veranderen
(1)
Co: ,,Tweemaal hoofd der colonne rechts (links) = mars” – Dit
commmando wordt gebruikt als achtereenvolgens tweemaal rechthoekig
van richting moet worden veranderd.
(2) Co: ,,Tweemaal hoofd der colonne rechts (links) = voorwaarts =
mars” - Dit commando wordt gebruikt, als het tweemaal van richting,
veranderen onmiddellijk na het aanmarcheren uit de stilstaande houding
moet aanvangen.

60. Hoofd rechts (links) tijdens de mars l
a.

Co: ,,Hoofd = rechts (links)”
Nadat de rechtervoet op de grond is gekomen, wenden de manschappen,
met uitzondering van de man belast met het houden van de richting,
gelijktijdig met het neerzetten van de linkervoet, het hoofd met een snelle
beweging zover mogelijk naar rechts (links). Zij zien daarbij de persoon
voor wie het eerbewijs wordt gebracht, zodra deze in hun gezichtslijn
gekomen is, aan tot op het ogenblik, waarop zij hem passeren. Zij blijven
het hoofd in de aangenomen stand houden en blijven naar rechts (links)
kijken, tot het onder ,,b” genoemde commando is gegeven.

b.

Co: ,,Hoofd = front”
Nadat de rechtervoet op de grond gekomen is, brengen de manschappen het
hoofd, gelijktijdig met het neerzetten van de linkervoet, vlug in de
oorspronkelijke stand terug.
Opmerking:
(1) Tijdens dit eerbewijs mag de pas niet worden versneld en mag de wijze van
marcheren niet worden veranderd.
(2) Er moet op worden gelet dat het naar rechts (links) gewende hoofd niet
voor- of achterover helt.
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C. OVERIGE VERRICHTINGEN DOOR DE ONGERWAPENDE GROEP

61. Verzamelen
a.

De uitgangshouding is de rusthouding.
In linie
(1) E e r s t e c o : ,,Verzamelen in linie = rechter (linker) vleugelman. . . . . . . .
(korte aanduiding van de plaats) = front . . . . . . . . . . . ”Op het
woord ,,linie”, nemen de manschappen de houding ,,Op de plaats = rust”
aan.
(2) T w e e d e c o : ,,Rechter (linker) vleugelman (naam) = voor”. De
genoemde man neemt op dit commando de houding aan en marcheert naar
de aangewezen plaats, houdt halt in het aangegeven front en gaat op de
plaats rust staan.
(3) D e r d e c o : ,,Verzamelen”. Allen nemen hierop de houding aan en
marcheren, met uitzondering van de voornoemde vleugelman, naar hun
plaats in de nieuwe opstelling, houden halt en richten.
De rechter(1inker)vleugelman beoordeelt of de groep gericht staat. Hiertoe
draait hij, op het moment dat zijn nevenman richting neemt, hoofd en ogen
naar links (rechts). Wanneer de groep gericht is, maakt hij ,,Hoofd = front”
en stelt zich vervolgens ,,Op de plaats = rust”. Hierna maakt de
nevenman ,,Hoofd = front” en gaat vervolgens ,,Op de plaats = rust” staan.
De overige manschappen voeren, bij opvolging, aanvangende van rechts
(links), eveneens deze beweging uit.

b.

In linie met verkorte tussenruimten
Moet worden verzameld in linie met verkorte tussenruimten, dan luidt het
3e co: ,,Met verkorte tussenruimte = verzamelen”. De uitvoering is
overigens als beschreven onder ,,a”.

c.

In colonne
(1) E e r s t e c o : ,,Verzamelen in colonne = voorste man (korte aan- U
duiding van de plaats) = front . . . . . . . .”. De manschappen handelen als
beschreven onder ,,a (l)”.
(2) T w e e d e c o : ,,Voorste man (naam) = voor”. Deze man handelt
overeenkomstig het gestelde onder ,,a, (2)”, t.a.v. de vleugelman.
(3) D e r d e c o : ,,Verzamelen”. Allen nemen hierop de houding aan en
marcheren, met uitzondering van voornoemde voorste man, naar hun
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plaats in de nieuwe opstelling, houden halt en stellen zich op, waarbij ieder
zich dekt achter zijn voorman en van deze de voorgeschreven afstand van
één meter neemt. Wanneer de voorste man aanneemt dat allen gericht zijn
gaat hij op de plaats rust staan. De overigen voeren hierna, bij opvolging,
van voren naar achteren, eveneens deze beweging uit.
62. Hoofd rechts (links) tijdens inspecties
Bij inspecties wordt aan de te inspecteren troepen het commando:
,,Hoofd = rechts (links)” gegeven. Dit geschiedt, zodra de inspecteur de
rechter (linker) vleugel nadert.
Op het uitvoeringscommando wenden allen het hoofd met een snelle
beweging zo ver mogelijk naar rechts (links). Zodra de inspecteur in hun
gezichtslijn is gekomen, volgen de manschappen hem met de ogen, door het
hoofd van rechts (links) naar links (rechts) te wenden, tot de
houding ,,Hoofd = front” bereikt is; daarna wordt het hoofd stilgehouden en
kijkt de man recht voor zich uit. l
Opmerking: Onder inspecties worden hier tevens verstaan, inspecties over
kazerne- en garnizoenswachten door kazerne- resp. garnizoenscommandanten
en hogere autoriteiten.
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HOOFDSTUK IV
DE GEWAPENDE EXERCITIE MET DE GROEP
A. HOUDINGEN, OPSTELLEN VAN DE GEWAPENDE GROEP

63. Houding met het geweer bij de voet
a.

Co: ,,Groep = geeft = acht”
(1) De uitgangshouding is de rusthouding. Deze houding is, zoals
beschreven in punt 37, met inachtneming van het volgende:
De kolf van het geweer staat naast en tegen de rechtervoet, de teen van de
kolf is in één lijn met de punten van de voeten. De rechterarm is gestrekt en
de rechterhand omvat het geweer aan het boveneinde van de voorste
handbeschermer, zodat het geweer naar voren helt.
(2) Op het eerste waarschuwingscommando ,,Groep” gaan de manschappen
in de houding ,,Op de plaats = rust” staan, zoals beschreven in punt 37, met
inachtneming van het volgende (fig. 12):
De rechterhand wordt met een glijdende beweging van het boveneinde naar
het ondereinde van de voorste handbeschermer verplaatst, waardoor het
geweer iets minder naar voren helt. De rechterhand omvat de handbeschermer, met de gestrekte duim links en de gestrekte, aaneengesloten
vingers rechts.
De rechterarm blijft gestrekt. De linkerarm komt als in de houding.
(3) Op het tweede waarschuwingscommando ,,Geeft” blijven de manschappen onbeweeglijk staan.
(4) Op het uitvoeringscommando ,,Acht” wordt de linkervoet 20 cm
opgeheven en krachtig naast de rechtervoet geplaatst. Tegelijkertijd wordt
het geweer naast het lichaam gebracht, zodanig dat de voet van de kolf
geheel op de grond rust, en wordt de houding aangenomen. De houding is
zoals beschreven in punt 37, met inachtneming van het volgende (fig. 13) :
De voet van de kolf rust geheel op de grond, naast en tegen de rechtervoet,
met de teen van de kolf in één lijn met de punten van de voeten.
Het geweer mag niet naar rechts of links overhellen.
De rechterhand omvat het wapen aan de onderzijde van de voorste hand-
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beschermer; de duim van deze hand is tegen de dij, de overige vingers zijn
gestrekt en aaneengesloten.
De rechterarm is zoveel mogelijk gestrekt.
b.

Co: ,,Op de plaats = rust”
De uitgangshouding is de houding met het geweer bij de voet. De linkervoet wordt 20 cm opgeheven en met een korte, krachtige beweging 30 cm
naar links verplaatst. Tegelijkertijd wordt de monding van de loop van het
geweer met de gestrekte arm naar voren gebracht en wordt de houding
,,Op de plaats = rust” aangenomen (fig. 12). ,

c.

Co: ,,Rust”
De uitgangshouding is de houding ,,Op de plaats = rust”.
Op dit commando wordt de rechterhand met een glijdende beweging van
het ondereinde van de voorste handbeschermer naar het boveneinde daarvan
gebracht, terwijl de rusthouding wordt aangenomen.

64. Houding met de karabijn bij de voet (fig. 14)
De te bezigen commando's en de uitvoering hiervan, zijn zoals
voorgeschreven in punt 63, met inachtneming van het volgende:
a.
b.
c.
d.

In de rusthouding omvat de rechterhand de bovenzijde van de loop, ter
hoogte van de vizierkorrel, de duim links tegen de linkerbeschermvleugel,
de overige vingers gestrekt en aaneengesloten.
Bij het overgaan van de rusthouding tot de houding ,,Op de plaats = Rust”,
wordt de rechterhand met een glijdende beweging van het boveneinde van
de loop tot om de bajonethaft gebracht (fig. 15).
Bij het overgaan van de houding ,,Op de plaats = rust” tot de rusthouding,
wordt de rechterhand met een glijdende beweging naar het boveneinde van
de loop, ter hoogte van de vizierkorrel gebracht.
De houder is, behoudens bij wachtdiensten en ceremoniën, niet op het
wapen geplaatst.

65. Houding, wanneer bewapend met de mitrailleur (fig. 16)
De op de in punt 63 genoemde commando's te verrichten handelingen zijn
zoals voorgeschreven voor ongewapenden, met inachtneming van het
volgende:
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Fig. 12a. ,,Op de plaats = rust” (met geweer bewapend)
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Fig. 12b. ,,Op de plaats = rust” (met geweer bewapend)
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Fig.13a. Houding met het geweer bij de voet
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Fig. 13b. Houding met het geweer bij de voet
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Fig. 14a. Houding met de karabijn bij de voet
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Fig. 14b. Houding met de karabijn bij de voet
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Fig. 15a. ,,Op de plaats = rust” (met karabijn bewapend)
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Fig. 15b. ,,Op de plaats = rust” (met karabijn bewapend)
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De mitrailleur wordt horizontaal op de linkerschouder gedragen, met de
spangreep naar boven. De linkerhand omvat de voet van de kolf in ondergreep, de duim links tegen de kolf, de overige vingers aaneengesloten om
de kolfplaat. Het magazijn is niet op het wapen geplaatst.
In de rusthouding mag het wapen op de voorsteunen rechts naast de man op
de grond worden geplaatst, met de loop naar voren en de handgreep in de
lijn van het gelid.
In de houding ,,Op de plaats = rust” blijft de rechterhand als in de houding.
Opmerking: Alvorens de troep de houding te doen aannemen, geeft de
commandant de aanwijzing ,,Mitrailleur overnemen”, waarop de mitrailleurschutter de mitrailleur op de linkerschouder brengt op de wijze als hiervoren
beschreven.

66. Houding, wanneer bewapend met de pistoolmitrailleur (fig. 17)
De op de in punt 63 genoemde commando's te verrichten handelingen zijn
zoals voorgeschreven voor ongewapenden, met inachtneming van het
volgende:
De pistoolmitrailleur wordt aan de linkerschouder gedragen, de kolf omlaag,
de beugelkrop naar links. De draagriem wordt zover mogelijk ingekort. De
houder is niet op het wapen geplaatst.
In de houding en in de houding ,,Op de plaats = rust” wordt de riem met de
linkerhand zodanig omvat, dat de linkeronderarm horizontaal is. De
bovenarm is tegen het wapen gedrukt. De linkervuist bevindt zich nagenoeg
recht boven de punt van de linkervoet; de gestrekte linkerduim rust op de
linkerwijsvinger.
In de rusthouding mag de riem worden losgelaten. In de houding ,,Op de
plaats = rust” blijft de rechterarm als in de houding.
67. Houding, wanneer bewapend met het pistool (fig. 18)
De op de in punt 63 genoemde commando's te verrichten handelingen zijn
zoals voorgeschreven voor ongewapenden, met inachtneming van het
volgende:
Het pistool wordt in de tas aan de koppel gedragen, aan de linkerzijde van
het lichaam, even voor de heup.
De linkerhand rust tegen de tas, met de duim om het voorste gedeelte
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Fig. 16. Houding, wanneer bewapend met mitrailleur
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Fig. 17. Houding, wanneer bewapend met pistoolmitrailleur
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Fig. 18. Houding, wanneer bewapend met pistool
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van de bovenzijde; de vingers van deze hand omvatten de tas met de
knokkels naar voren gericht. De linkeronderarm is in het verlengde van de
hand.
In de houding ,,Op de plaats = rust” blijft de rechterarm als in de houding.
In de rusthouding mag de tas worden losgelaten.
68. Houding, wanneer bewapend met de raketwerper
De op de in punt 63 genoemde commando’s te verrichten handelingen zijn
zoals voorgeschreven voor ongewapenden, met inachtneming van het
volgende:
De raketwerper wordt in de vervoerstelling aan de rechterschouder
gedragen, met de beugelkrop aan de onderzijde.
In de houding en in de houding ,,Op de plaats = rust” wordt de draagriem
met de rechterhand zodanig omvat dat de rechteronderarm horizontaal is; de
gebogen rechterarm is tegen het wapen gedrukt; de rechtervuist bevindt zich
nagenoeg boven de punt van de rechtervoet; de gestrekte rechterduim rust
op de rechterwijsvinger.
In de rusthouding mag de draagriem worden losgelaten.
In de houding ,,Op de plaats = rust” blijft de linkerarm als in de houding.
69. Houding met het geweer (de karabijn) aan de schouder (fig. 19)
De op de in punt 63 genoemde commando's te verrichten handelingen zijn
zoals voorgeschreven voor ongewapenden, met inachtneming van het
volgende:
Het geweer (de karabijn) wordt aan de rechterschouder gedragen, het wapen
rechtstandig, de kolf omlaag. De houder is behoudens bij wachtdiensten en
ceremoniën niet op de karabijn geplaatst. In de houding en in de
houding ,,Op de plaats = rust" wordt de draagriem met de rechterhand
zodanig omvat dat de rechteronderarm horizontaal is; de gebogen rechterarm is tegen het wapen gedrukt; de rechtervuist bevindt zich nagenoeg recht
boven de punt van de rechtervoet; de gestrekte rechterduim rust op de
rechterwijsvinger.
In de rusthouding mag de draagriem worden losgelaten.
In de houding ,,Op de plaats = rust” blijft de linkerarm als in de houding.
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Fig. 19a. Houding met het geweer aan de schouder
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Fig. 19b. Houding met het geweer aan de schouder
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70. Draaghouding
a.

Geweer in draaghouding
De uitgangshouding is de houding met het geweer bij de voet.
(1) Co: ,,In draaghouding = geweer”
- E e r s t e b e w e g i n g : Het geweer wordt met de rechterhand ±. 10 cm
vóór en evenwijdig met het lichaam gebracht, de beugelkrop naar
beneden, zodanig, dat de loop een hoek van 45o met de grond maakt; de
monding van de loop is links boven. Tegelijkertijd omvat de linkerhand
het geweer in ondergreep in het balanspunt. De aaneengesloten vingers
van deze hand bevinden zich rechts, de duim links van het wapen. De
linkerelleboog is tegen het lichaam gedrukt (fig. 20).
- T w e e d e b e w e g i n g : De rechterhand omvat de greep. De rechteronderarm is ongedwongen omlaag doch vrij van het lichaam (fig. 21 ) .
(2).Co: ,,Zet af = geweer”
- E e r s t e b e w e g i n g : De rechterhand omvat het wapen in bovengreep aan
het ondereinde van de voorste handbeschermer (fig. 20).
- T w e e d e b e w e g i n g : Het geweer wordt met de rechterhand langs de
kortste weg omlaag gebracht, tot de kolf even boven de grond en rechts
van de punt van de rechtervoet is. De aaneengesloten vingers van de
gestrekte linkerhand worden tegen het boveneinde van de loop geplaatst;
de linkerduim is aangesloten, de rug van de hand naar voren gekeerd
(fig. 22).
- D e r d e b e w e g i n g : Het geweer wordt met de rechterhand zonder stoten
bij de voet geplaatst, als in de houding met het geweer bij de voet.
Tegelijkertijd wordt de linkerarm teruggebracht als in de houding.

b.

Karabijn in draaghouding (fig. 23)
De uitgangshouding is de houding met de karabijn bij de voet.
(1) Co: ,,In draaghouding = geweer”
- De op dit commando te verrichten handelingen zijn, zoals
voorgeschreven voor het geweer (punt 70a, (1)) , met dien verstande dat
bij de eerste beweging de linkerhand het wapen in ondergreep omvat juist
vóór de ligplaats voor de houder, in plaats van in het balanspunt.
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Fig. 20. ,,In draaghouding = geweer” (Eerste beweging)
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Fig, 21. ,,In draaghouding = geweer” (Tweede beweging)
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Fig. 22. ,,Zet af = geweer”(Tweede beweging)
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Fig. 23. Karabijn in draaghouding
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( 2 ) Co: ,,Zet af = geweer”
- De op dit commando te verrichten handelingen zijn, zoals voorgeschreven voor het geweer (punt 70a, (2) ), met dien verstande dat bij de
eerste beweging de rechterhand het wapen in bovengreep omvat ter
hoogte van de bajonethaft, in plaats van aan het ondereinde van de
voorste handbeschermer.
71. Knielende houding 1)
a.

Knielende houding met het geweer
De uitgangshouding is de draaghouding.
( 1 ) Co: ,,Knielen”
- E e r s t e b e w e g i n g : De linkervoet wordt, op de hiel draaiend, in front
gebracht.
- T w e e d e b e w e g i n g : De rechtervoet wordt ongeveer een voetlengte
achter de hiel van de linker- geplaatst, zodanig dat hij loodrecht op het
oorspronkelijke front staat; de punt van deze voet komt daarbij ongeveer
in het verlengde van de linkervoet (fig. 24).
- D e r d e b e w e g i n g : De man zakt door in de knieën, plaatst de
rechterknie op de grond en gaat op de rechterhiel zitten, het bovenlijf
rechtop, het linkeronderbeen nagenoeg verticaal.
De man kijkt vooruit in het oorspronkelijke front. Het geweer wordt met
de kolfplaat tegen de binnenzijde van de rechterdij geplaatst. De
linkerhand verschuift van het balanspunt langs de lade naar voren.
De linkeronderarm is horizontaal. De linkerelleboog rust op het
linkerdijbeen (fig. 25).
( 2 ) Co: ,,Opstaan”
- E e r s t e b e w e g i n g : De man staat op, door de benen te strekken.
Tegelijkertijd verschuift de linkerhand naar het balanspunt. De romp
blijft rechtop. Het geweer komt als in de draaghouding.
- T w e e d e b e w e g i n g : De rechtervoet wordt naast de linker- geplaatst,
als in de uitgangshouding.
- D e r d e b e w e g i n g : De linkervoet wordt, op de hiel draaiend, als in de
houding geplaatst.

1) Waarbij geen gelijktijdigheid van uitvoering is vereist.
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Fig. 24. ,,Knielen” (Tweede beweging)
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Fig. 25. ,,Knielen” (Derde beweging)
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b. Knielende houding met de karabijn
De commando's en de uitvoering daarvan zijn zoals voorgeschreven voor de
knielende houding met het geweer, met dien verstande dat de karabijn juist
voor de ligplaats van de houder wordt omvat, in plaats van in het balanspunt.
72. Liggende houding 1)
a.

Liggende houding met het geweer
De uitgangshouding is de draaghouding.
(1) Co: ,,Liggen”
- E e r s t e b e w e g i n g : De rechtervoet wordt ongeveer 50 cm naar rechts
verplaatst. De man buigt door in de knieën, tot deze op de grond komen.
Tegelijkertijd glijdt de rechterhand langs de kolf omlaag en omvat deze
bij de hiel, de aaneengesloten vingers voor, de duim achter, de pink langs
de zijkant van de kolfplaat (fig. 26).
- T w e e d e b e w e g i n g : De man laat zich voorover vallen; hiertoe wordt
de rechterarm gestrekt; de hiel van de kolf wordt zover mogelijk naar
voren op de grond geplaatst (fig. 27). Vervolgens wordt de linkerarm
zoveel mogelijk gestrekt, waarna op de linkerelleboog wordt gesteund.
- D e r d e b e w e g i n g : Het geweer wordt met de rechterhand in de greep
omvat. Het rechterbeen wordt in het verlengde van de rechterzijde van
het lichaam gebracht. Het linkerbeen wordt naar links geplaatst.
De voeten worden met de binnenzijde tegen de grond gedrukt. De
linkeronderarm rust op de grond. De linkerhand ondersteunt het geweer,
zodanig dat de monding van de loop vrij van de grond blijft.
De rechterelleboog van de man en de teen van de kolf van het geweer
rusten op de grond; de hiel van de kolf is onder de oksel. De man ziet
vooruit en het geweer wijst in het oorspronkelijke front (bevindt zich dus
in één lijn met de rechterzijde van het lichaam en het rechterbeen)
(fig. 28).
(2) Co: ,,Opstaan”
- E e r s t e b e w e g i n g : De rechterhand wordt, met de vingers aaneengesloten en naar voren gericht, onder de rechterschouder op de grond

1) Waarbij geen gelijktijdigheid van uitvoering is vereist.
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Fig. 26. ,,Liggen” (Eerste beweging)
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geplaatst. Met de linkerhand wordt het geweer zover naar achteren
gebracht dat het staartstuk onder de oksel komt.
- T w e e d e b e w e g i n g : Door het strekken van de rechterarm wordt het
lichaam opgedrukt. Tegelijkertijd wordt het linkerbeen opgetrokken en
met de voetzool op de grond onder het lichaam gebracht.
Het geweer - dat in het balanspunt met de linkerhand is omvat – komt
onder het lichaam, vrij van de grond. De man kijkt recht vooruit.
- D e r d e b e w e g i n g : De man richt zich op, door het linkerbeen te
strekken; de linkervoet blijft daarbij op zijn plaats. De rechterhand omvat
de greep. De rechtervoet wordt tegen de linker- geplaatst, als in de
houding en de man stelt zich weer op met het geweer in draaghouding.
b.

Liggende houding met de karabijn
De uitgangshouding is de draaghouding.
(1) Co: ,,Liggen”
- E e r s t e b e w e g i n g : De rechtervoet wordt ongeveer 50 cm naar rechts
verplaatst. De man buigt door in de knieën, tot deze op de grond komen.
Tegelijkertijd laat de linkerhand de karabijn los en wordt de monding van
de loop in front gebracht.
- T w e e d e b e w e g i n g : De man laat zich voorover vallen. Hiertoe wordt
de linkerarm gestrekt en de linkerhand zo ver mogelijk naar voren op de
grond geplaatst (fig. 29). De rechterelleboog wordt op de grond geplaatst.
Daarna zakt het lichaam door en steunt dit op de rechterelleboog.
Vervolgens wordt de linkerelleboog op de grond geplaatst en omvat de
linkerhand de karabijn vóór het balanspunt.
- D e r d e b e w e g i n g : Het rechterbeen wordt in het verlengde van de
rechterzijde van het lichaam gebracht. Wet linkerbeen wordt naar links
geplaatst. De voeten worden met de binnenzijde tegen de grond gedrukt.
De linkeronderarm rust op de grond, de linkerhand ondersteunt de
karabijn zodanig dat de monding van de loop vrij van de grond blijft. De
rechterelleboog van de man en de teen van de kolf rusten op de grond; de
hiel van de kolf is onder de oksel. De man ziet vooruit en de karabijn
wijst in het oorspronkelijke front (bevindt zich dus in één lijn met de
rechterzijde van het lichaam en het rechterbeen).
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(2) Co: ,,Opstaan”
- E e r s t e b e w e g i n g : De rechterhand wordt, met de vingers
aaneengesloten en naar voren gericht, onder de rechterschouder geplaatst.
Met de linkerhand wordt de karabijn zover naar achteren gebracht dat het
staartstuk onder de oksel komt.
- T w e e d e b e w e g i n g : Door het strekken van de rechterarm wordt het
lichaam opgedrukt; tegelijkertijd wordt het linkerbeen opgetrokken en,
met de voetzool op de grond, onder het lichaam gebracht. De karabijn,
die juist vóór de ligplaats voor de houder door de linkerhand is omvat,
komt vrij van de grond, onder het lichaam. De man kijkt naar voren.
- D e r d e b e w e g i n g : De man richt zich op, door het linkerbeen te strekken; daarbij blijft de linkervoet op zijn plaats. De rechterhand omvat de
greep. De rechtervoet wordt tegen de linker- geplaatst, als in de houding
en de man stelt zich weer op met de karabijn in draaghouding.
73. Gevechtshouding (fig. 30)
De uitgangshouding is de draaghouding.
a.

Co: ,,Gevechtshouding”
De man maakt met het linkerbeen een halve pas schuin links voorwaarts,
zodanig dat de punt van de linkervoet recht vooruit wijst. Hij buigt daarbij
de knieën een weinig en brengt het lichaam een weinig voorover. De lijn
van de heupen blijft horizontaal. Tegelijkertijd wordt met de linkerarm de
monding van de loop van het geweer recht naar voren gebracht, zodanig dat
deze een weinig naar boven gericht is. De linkerhand verschuift hierbij van
het balanspunt tot even onder de middelste kordonbeugel en omvat het
geweer zodanig dat de palm van deze hand tegen de linkerzijde van het
wapen rust. De linkerarm is een weinig gebogen. Het achtereinde van de
kolf rust tegen de rechterheup. De binnenzijde van de rechteronderarm
drukt tegen het bovenste gedeelte van de kolf. De rechterhand omvat het
wapen in de greep, zodanig dat de wijsvinger vrij blijft van de beugelkrop.
Het geweer mag niet naar links of rechts overhellen. Het lichaam is in
evenwicht. De man kijkt in front.
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Fig. 30. Gevechtshouding
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Co: ,,In draaghouding = geweer”
De man plaatst de linkervoet naast de rechter-, als in de houding.
Tegelijkertijd schuift de linkerhand terug naar het balanspunt en stelt de
man zich weer op met het geweer in draaghouding.
74. Opstellen van de gewapende groep
Dit geschiedt overeenkomstig punt 38 en punt 46, met inachtneming van het
volgende:
a.

Algemeen
Wanneer de mitrailleur is ingedeeld, bevindt de schutter zich rechts van,
resp. vóór de helper; de helper bevindt zich rechts van, resp. vóór de
plaatsvervangend groepscommandant (fig. 31).

Fig. 31. Opstelling van de groep met ingedeelde mitrailleur
b.

Met het geweer (de karabijn) bij de voet (fig. 32).
De rechterhand omvat het wapen, als in de houding met het geweer de
karabijn) bij de voet. Het wapen wordt rechtstandig gedragen, met de kolf
twee vingerbreedten van de grond.
Op de plaats aangekomen, neemt de man de juiste richting en tussenruimte
(c.q. afstand). Het wapen wordt daarna met de kolf op de grond geplaatst,
als in de houding met het geweer (de karabijn) bij de voet. Vervolgens
stellen de manschappen zich op de plaats rust. Wordt aangetreden in linie,
resp. in linie met verkorte tussenruimte, dan wordt de tussenruimte
verkregen door middel van de linkerarm, resp. linkerelleboog, en wordt
aangesloten tegen de vuist, resp. de elleboog van de rechternevenman.

c.

De met mitrailleur bewapende
De mitrailleur wordt over de linkerschouder gedragen als in de houding. Bij
het aantreden in linie, resp. in linie met verkorte tussenruimte, wordt
aangesloten tegen de vuist, resp. de elleboog van de rechternevenman. De
rechterarm blijft als in de houding.
Opmerking: De helper stelt zich in dit geval op de juiste plaats op, door de
tussenruimte te schatten.
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d.

Met de pistoolmitrailleur bewapend
(1) De uitvoering is, zoals beschreven voor ongewapenden. De linkerhand
blijft aan de draagriem.
(2) Zijn in een groep of afdeling die met het geweer (de karabijn) bewapend
is, tevens een of meer militairen bewapend met de pistoolmitrailleur
ingedeeld, dan omvatten de laatsten de draagriem met de rechterhand, direct
boven de linkerhand, en nemen met de linkerarm de juiste tussenruimte.

e.

Met het pistool bewapend
(l) De uitvoering is, zoals beschreven voor ongewapenden. De linkerhand
blijft aan de tas.
(2) Zijn in een groep of afdeling die met het geweer (de karabijn) bewapend
is, tevens een of meer militairen bewapend met het pistool ingedeeld, dan
nemen de laatsten met de linkerarm de juiste tussenruimte, waartoe zij
tijdelijk de linkerhand van de pistooltas nemen. De rechterarm blijft als in
de houding.

f.

De met raketwerper bewapende
Een met de raketwerper bewapende man stelt zich op, overeenkomstig het
gestelde onder ,,b”, met dien verstande dat de raketwerper aan de
rechterschouder wordt gedragen, als in de houding. De rechterhand blijft
aan de riem.

g.

Met het geweer (de karabijn) aan de schouder
In dit geval geschiedt het opstellen overeenkomstig het gestelde onder ,,b”,
met dien verstande dat het geweer (de karabijn) aan de rechterschouder
wordt gedragen, waarbij de rechterhand aan de draagriem blijft.
B. HANDGREPEN

75. Over de schouder nemen van het geweer (de karabijn)
a.

Co: ,,Over = geweer”
De uitgangshouding is de houding met het geweer (de karabijn) bij de voet.
(1) E er s t e e n t w e e d e b e w e g i n g - Als de eerste en tweede beweging
van het co ,,In draaghouding = geweer” (fig. 20 en 21).
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Fig. 33. ,,Over = geweer” (Derde beweging)
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Fig. 34. ,,Over = geweer” (Vierde beweging)

91

Inclusief penwijzingen. © J.H.B. Kremers)

(

DIENSTGEHEIM

(2) D e r d e b e w e g i n g - Het wapen wordt plat op de linkerschouder
geplaatst, met de spangreep naar boven. Met de linkerhand wordt, wanneer
het wapen tegen de linkerschouder komt, de voet van de kolf omvat,de
duim links, de eerste twee leden van de overige vingers op het plat van de
kolf. De linkerelleboog wordt tegen het lichaam gedrukt; de linkeronderarm
is horizontaal. De loop is loodrecht op de lijn van de schouders (fig. 33).
(3) V i e r d e b e w e g i n g - De rechterarm wordt met een vlugge beweging
teruggebracht, als in de houding. Het wapen mag hierbij niet worden
bewogen (fig. 34).
b.

Co: ,,Zet af = geweer”
(1) E e r s t e b e w e g i n g - Het wapen wordt met de rechterhand in de greep
omvat (fig. 33).
(2) T w e e d e b e w e g i n g - Het wapen wordt met de rechterhand
teruggebracht in de draaghouding. Tegelijkertijd omvat de linkerhand het
wapen, zoals voor deze houding is voorgeschreven (fig. 2 1 ) .
(3) D e r d e , v i e r d e e n v i j f d e b e w e g i n g -Als de eerste, tweede en
derde beweging van het afzetten van het wapen uit de draaghouding
(punt 70a, (2) ) (fign. 20 en 22).

76. In de arm nemen van het geweer (de karabijn)
De uitgangshouding is de houding met het geweer (de karabijn) bij de voet.
a.

Co: ,,In de arm = geweer”
(1) E e r s t e b e w e g i n g - Het wapen wordt met de rechterhand rechtstandig
zover omhoog gebracht dat deze hand zich ter hoogte van de kin bevindt.
Tegelijkertijd wordt het wapen met de linkerhand ter hoogte van de
schouder omvat, waarbij de linkerarm tegen het lichaam wordt gedrukt (fig.
35).
(2) T w e e d e b e w e g i n g - De voet van de kolf wordt met de rechter-hand
omvat; de vingers van de hand zijn aaneengesloten; de duim bevindt zich
aan de voorzijde van de teen van de kolf. De rechterarm is gestrekt (fig. 36).
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Fig. 35. ,,In de arm = geweer” (Eerste beweging)
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Fig. 36. ,,In de arm = geweer” (Tweede beweging)
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Fig. 37. ,,In de arm = geweer” (Derde beweging)
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(3) D e r d e b e w e g i n g - De linkerarm en -hand worden met een vlugge
beweging horizontaal gebracht. Tegelijkertijd worden de vingers en de
duim van deze hand gestrekt, waarbij de top van de duim tegen de
linkerzijde en de vingers aaneengesloten tegen de voorzijde van het wapen
worden gehouden (fig. 37).
b.

Co: ,,Zet af = geweer”
(1) E e r s t e b e w e g i n g - Het geweer (de karabijn) wordt met de linkerhand
weer ter hoogte van de schouder omvat, waarbij de linkerarm tegen het
lichaam wordt gebracht (fig. 36).
(2) T w e e d e b e w e g i n g - Het wapen wordt met de rechterhand ter hoogte
van de kin omvat (fig. 35).
(3) D e r d e b e w e g i n g - Het wapen wordt met de rechterhand rechtstandig
omlaag gebracht, tot de kolf twee vingerbreedte boven de grond, rechts van
de punt van de rechtervoet gekomen is. De aaneengesloten vingers van de
gestrekte linkerhand worden tegen de bovenkant van de loop geplaatst; de
duim van deze hand is aangesloten, de rug van de hand naar voren gekeerd
(fig. 22).
(4) V i e r d e b e w e g i n g - Het wapen wordt met de rechterhand, zonder
stoten, bij de voet geplaatst als in de houding met het geweer (de karabijn)
bij de voet. Tegelijkertijd wordt de linkerarm teruggebracht als in de
houding.

77. Presenteren van het geweer (de karabijn)
De uitgangshouding is de houding met het geweer (de karabijn) bij de voet.
a.

Co: ,,Presenteert = geweer”
(1) E e r s t e b e w e g i n g - Het wapen wordt met de rechterhand rechtstandig
een handbreedte voor het midden van het lichaam gebracht, met de
beugelkrop naar voren, zodanig dat de vizierkorrel ter hoogte van de ogen
komt. Tegelijkertijd wordt het wapen met de linkerhand omvat, zodanig dat
de linkeronderarm horizontaal is, de duim omhoog en tegen de lade en de
linkerbovenarm tegen het lichaam (fig. 38).
(2) T w e e d e b e w e g i n g - De rechterhand wordt aan de kolf gebracht,
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Fig. 38. ,,Presenteert = geweer” (Eerste beweging)
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Fig. 39. ,,Presenteert = geweer”(Tweede beweging)
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zodanig dat de arm zoveel mogelijk gestrekt is; de gestrekte aaneengesloten
vingers van deze hand rusten aan de rechterzijde en de gestrekte duim aan
de linkerzijde tegen de kolf. Het wapen mag hierbij niet worden bewogen
(fig. 39).
b.

Co: ,,Zet af = geweer”
(1) E e r s t e b e w e g i n g –Het wapen wordt met de rechterhand aan de
onderzijde van de voorste handbeschermer, resp. ter hoogte van de
bajonethaft, omvat; daarbij mag het wapen niet worden bewogen (fig. 39).
(2) T w e e d e b e w e g i n g - Het wapen wordt met de rechterhand naar rechts
en omlaag gebracht, tot de kolf even boven de grond, rechts van de punt van
de rechtervoet gekomen is. De aaneengesloten vingers van de gestrekte
linkerhand worden tegen de bovenkant van de loop geplaatst; de duim van
deze hand is aangesloten, de rug van de hand naar voren gekeerd (fig. 22).
(3) D e r d e b e w e g i n g - Het wapen wordt met de rechterhand, zonder
stoten, bij de voet geplaatst, als in de houding met het geweer (de karabijn)
bij de voet. Tegelijkertijd wordt de linkerhand teruggebracht als in de
houding.

78. Inspecteren van het geweer
De uitgangshouding is de houding met het geweer bij de voet.
a.

Co: ,,Voor inspectie = geweer”
(1) E e r s t e e n t w e e d e b e w e g i n g - Als de eerste en tweede beweging
bij ,,In draaghouding = geweer” (fign 20 en 21).
(2) D e r d e b e w e g i n g - De spangreep wordt met de rechterduim met
kracht naar achteren gebracht.
(3) V i e r d e b e w e g i n g - De greep wordt met de rechterhand omvat.
Tegelijkertijd wordt de rustpal met de rechter wijsvinger naar achteren
gebracht en stelt de man zich op als in de draaghouding.

b.

Nadat zijn geweer is geïnspecteerd, wacht de man tot de inspecterende
meerdere één man verder gekomen is. Daarna sluit hij de loop op de
volgende wijze:
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De aaneengesloten vingers van de rechterhand worden rechts tegen het
staartstuk geplaatst, waarbij de pinkmuis de spangreep tegenhoudt. De
pinkmuis drukt de spangreep iets naar achteren. Met de duim van deze hand
wordt de aanbrenger ingedrukt. De rechterhand wordt snel naar voren en
naar rechts gebracht. Vervolgens wordt de rustpal met de rug van de
rechterwijsvinger naar voren gebracht en wordt de slagveer ontspannen.
Daarna neemt de man de draaghouding aan.
Wanneer de inspecterende meerdere weer een man verder gekomen is,
wordt het geweer weer bij de voet gebracht op de wijze als voorgeschreven
bij het geweer in draaghouding. Daarna gaat de man op de plaats rust staan.

De laatste man wiens wapen geïnspecteerd wordt verricht deze bewegingen
en verrichtingen achter elkaar.
79. Inspecteren van de loop van het geweer
De uitgangshouding is de houding ,,Voor inspectie geweer”.
a.

Co: ,,Voor inspectie = loop”
(1) E e r s t e b e w e g i n g - De linkervoet wordt, op de hiel draaiend, tegen de
rechtervoet geplaatst. Vervolgens wordt de rechtervoet in het nieuwe front
± 50cm zijwaarts verplaatst. Het hoofd en de schouders blijven in het
oorspronkelijke front. Tegelijkertijd wordt, door middel van de linkerarm,
het geweer een kwart slag naar voren gedraaid, zodanig dat de monding
naar voren en op ooghoogte komt, en de kolfplaat tegen de rechterlies rust.
De rechterelleboog is vrij van het lichaam (fig. 40).
(2) T w e e d e b e w e g i n g - De aaneengesloten vingers van de rechterhand
worden rechts tegen het staartstuk geplaatst, waarbij de pinkmuis tegen de
spangreep rust. De top van de duim van deze hand wordt tegen de voorzijde
van het schuifstuk van de aanbrenger geplaatst, met de nagel naar voren
(fig. 41).

b.

Nadat de loop van zijn wapen is geïnspecteerd, wacht de man tot de
inspecterende meerdere één man verder is gekomen. Daarna sluit hij de
loop, brengt de rustpal naar voren op de wijze zoals beschreven bij ,,Voor
inspectie = geweer” en ontspant het wapen. Vervolgens wordt de rechtervoet tegen de linker- geplaatst en wordt het geweer in de draaghouding
teruggebracht. Tenslotte wordt de linkervoet, op de hiel draaiend, teruggebracht als in de houding.
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Fig. 40. ,,Voor inspectie = loop” (Eerste beweging)
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Fig. 41. ,,Voor inspectie = loop” (Tweede beweging)
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Wanneer de inspecterende meerdere weer één man verder gekomen is,
wordt het geweer bij de voet gebracht op de wijze zoals voorgeschreven bij
het geweer in draaghouding. Daarna gaat de man op de plaats rust staan.
De laatste man, van wie de loop van het wapen is geïnspecteerd, verricht
deze bewegingen en verrichtingen achter elkaar.
80. Inspecteren van de karabijn
De uitgangshouding is de houding met de karabijn bij de voet.
a.

Co: ,,Voor inspectie = geweer”
Dit commando wordt alleen gegeven, wanneer geen houder op het wapen is
geplaatst.
(1 ) E e r st e b e w e g i n g - Als de eerste beweging van ,,In draaghouding =
geweer”.
(2) T w e e d e b e w e g i n g - Als de tweede beweging van ,,In draaghouding
= geweer”, met dien verstande dat, wanneer de rechterhand de greep omvat,
tegelijkertijd de rustpal met de rechterwijsvinger op veilig wordt gesteld,
door deze pal omlaag en naar voren te drukken.
(3) D e r d e b e w e g i n g - De spangreep wordt met de rechterwijsvinger
krachtig naar achteren gebracht, waarna met de rechterduim de sluitpal
wordt ingedrukt.
(4) V i e r d e b e w e g i n g - De greep wordt weer met de rechterhand omvat
en de man staat dus weer als in de draaghouding.

b.

Nadat zijn karabijn is geïnspecteerd, wacht de man tot de inspecterende
meerdere één man verder gekomen is. Daarna drukt hij de spangreep met de
rechtenwijsvinger iets naar achteren en laat hem vervolgens los, zodat de
afsluiter naar voren schiet. Met de rechterhand wordt weer de greep omvat.
Met de rechtenwijsvinger wordt vervolgens de rustpal op vuren gezet, door
deze omlaag en naar achteren te brengen, waarna de trekker met de
rechterwijsvinger wordt overgehaald en de rustpal weer op veilig wordt
gezet. Daarna neemt de man de draaghouding aan. Wanneer de
inspecterende meerdere weer één man verder gekomen is, wordt de karabijn
bij de voet gebracht, op de wijze als voorgeschreven bij de karabijn in
draaghouding. Daarna gaat de man op de plaats rust staan.
De laatste man, van wie het wapen is geïnspecteerd, verricht deze
bewegingen en verrichtingen achter elkaar.
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81. Inspecteren van de loop van de karabijn
De uitgangshouding is de houding ,,Voor inspectie = geweer”.
a.

Co: ,,Voor inspectie = loop”
(1) E e r s t e b e w e g i n g - De linkervoet wordt, op de hiel draaiend, tegen
de rechtervoet geplaatst. Vervolgens wordt de rechtervoet in het nieuwe
front ± 50cm zijwaarts verplaatst; het hoofd en de schouders blijven in het
oorspronkelijke front. Tegelijkertijd wordt de karabijn een ' kwartslag naar
voren gedraaid, zodanig dat de monding naar voren en ter hoogte van de
ogen komt, en de kolfplaat tegen de rechterlies rust.
De rechterelleboog is vrij van het lichaam.
(2) T w e e d e b e w e g i n g - De duim van de rechterhand wordt, met de
nagel naar voren, vóór en tegen de afsluiter geplaatst; de overige vingers
rusten tegen de rechterzijde van de lade (drie vingers vóór, de pink achter
de spangreep).

b.

Nadat de loop van zijn karabijn geïnspecteerd is, wacht de man tot de
inspecterende meerdere een man verder gekomen is. Daarna sluit hij de
loop, drukt af en zet de rustpal op veilig op de wijze zoals beschreven in
punt 80b. Vervolgens plaatst hij de rechtervoet tegen de linker- en brengt de
karabijn terug in de draaghouding. Tenslotte wordt de linkervoet, op de hiel
draaiend, teruggebracht als in de houding. Wanneer de inspecterende
meerdere weer één man verder is gekomen, wordt de karabijn bij de voet
gebracht op de wijze als voorgeschreven bij de karabijn in draaghouding
(punt 70b). Daarna gaat de man op de plaats rust staan.
De laatste man, van wie de loop van het wapen is geïnspecteerd, verricht
deze bewegingen en verrichtingen achter elkaar.

82. Inspecteren van het pistool
De uitgangshouding is de houding met het pistool in de tas.
a.

Co: ,,Voor inspectie = pistool”
Met de linkerhand wordt de tas geopend. Daarna wordt met de rechterhand
de greep omvat, het pistool uit de tas getrokken en ter hoogte van, en
ongeveer 15 cm voor de rechterschouder gebracht. De loop is naar voren en
naar boven gericht, zodanig dat deze een hoek van ongeveer 30o met het
lichaam maakt. De rechterbovenarm is tegen het lichaam; de
rechterwijsvinger is gestrekt langs de beugelkrop.
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Door de rechterpols enigszins te draaien, wordt de onderzijde van de greep
een weinig naar links gewend. Met de rechterduim wordt de houderpal
ingedrukt, waarna met de duim en de wijsvinger van de linkerhand de
houder wordt uitgenomen (fig. 42).
Vervolgens wordt de houder, met de aanbrenger naar beneden, tussen de
koppel gestoken, even rechts van de sluiting. Daarna wordt, door draaien
van de rechterpols, het pistool weer in de oorspronkelijke stand
teruggebracht; tijdens deze beweging verandert de richting van de loop niet.
Tenslotte wordt de tweede houder uit de tas genomen en op gelijke wijze
als de eerste houder, links daarvan tussen de koppel gestoken. De top van
de rechterduim wordt onder tegen de sledepal geplaatst; daarbij kan zonodig
de stand van de vingers om de greep enigszins worden gewijzigd. De
groeven van de slede worden tussen de muis en de aaneengesloten vingers
van de linkerhand geklemd, de vingers rechts. Daarna wordt de slede
volledig naar achteren geduwd en wordt met de rechterduim de sledepal
omhoog gedrukt (fig. 43); tijdens deze beweging verandert de richting van
de loop niet.
Met de linkerhand worden de houders uit de koppel genomen, door de
gestrekte duim van links achter de houders te schuiven en zo de houders
tussen de duim en de gestrekte hand te klemmen. Daarna worden de
houders op de geopende linkerhand gehouden, met de aanbrengers naar
rechts. De linkerelleboog wordt tegen de zij gedrukt; de linkeronderarm is
horizontaal en naar voren gericht (fig. 44).
b.

Nadat zijn pistool geïnspecteerd is, wacht de man tot de inspecterende
meerdere één man verder gekomen is. Daarna plaatst hij de houders weer
tussen de koppel, zoals hiervoren beschreven. Vervolgens klemt hij de
groeven van de slede weer tussen muis en aaneengesloten vingers van de
linkerhand, drukt de slede iets naar achteren en laat deze vervolgens
langzaam naar voren gaan. De eerste houder wordt uit de koppel genomen
en in de greep geplaatst; daartoe wordt de laatste weer een weinig naar links
gewend als hiervoren beschreven, waarna de tweede houder weer in de tas
wordt geplaatst. Hierna komt de linkerarm als in de houding met pistool. De
man drukt op de trekker.
Wanneer de inspecterende meerdere weer één man verder gekomen is,
wordt met de linkerhand de klep van de tas opgelicht en wordt het pistool in
de tas gestoken, waarna deze wordt gesloten.
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Fig. 42. ,,Voor inspectie = pistool” (Uitnemen van de houder)
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Fig. 43 ,,Voor inspectie = pistool” (Achteruit duwen van de slede)
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Fig. 44. .,Voor inspectie = pistool”
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Vervolgens komen de armen terug als in de houding met het pistool
bewapend, waarna de man op de plaats rust gaat staan.
De laatste man, van wie de loop van het wapen is geïnspecteerd, verricht
deze bewegingen en verrichtingen achter elkaar.
Opmerkingen:
(1) Behalve het hiervoren gestelde, worden met het pistool geen handgrepen
verricht.
(2) De bewegingen uit te voeren bij het inspecteren van het pistool, zijn niet
zodanig dat zij in het tempo van de andere exercitiehandelingen kunnen worden
uitgevoerd. Wanneer dus pistoolbewapenden voorkomen in een afdeling die
overigens met het geweer (de karabijn) bewapend is, moet het
commando ,,Voor inspectie = pistool” apart worden gegeven.

83. Opzetten en afzetten van de bajonet (zie ook punt 25)
De uitgangshouding is de houding met het geweer bij de voet.
a.

Co: ,,Bajonet = op”
(1) E e r s t e b e w e g i n g - Het geweer wordt met de rechterhand langs de
kortste weg tussen de voeten geplaatst, met de hiel van de kolf tegen de
aaneengesloten hielen van de voeten, en wordt vastgeklemd tussen de
knieën die hiertoe licht worden gebogen.
(2) T w e e d e b e w e g i n g - Met de linkerhand wordt de bovenzijde van de
schede in bovengreep omvat. Met de rechterhand wordt de greep van de
bajonet omvat, zodanig dat de duim tegen de achterzijde van de greep rust
en het eerste lid van de gebogen wijsvinger tegen de bajonetpal.
Tijdens deze beweging kijkt de man recht vooruit.
(3) D e r d e b e w e g i n g - Met de rechterwijsvinger wordt de bajonet pal
ingedrukt. De bajonet wordt uit de schede getrokken en met de kling naar
boven gedraaid, zodanig dat het gat van de stootplaat naar achteren gekeerd
is. Tegelijkertijd wordt de rechterduim tegen de achterzijde van de kling
geplaatst, juist boven de stootplaat en wordt met de linkerhand het
boveneinde van de voorste handbeschermer omvat.
(4) V i e r d e b e w e g i n g -De man kijkt naar demonding van de loop en
plaatst de bajonet.
(5) V i j f d e b e w e g i n g - Met de rechterhand wordt het geweer aan het
ondereinde van de voorste handbeschermer omvat, waarna het wapen langs
de kortste weg bij de rechtervoet wordt geplaatst. Tegelijkertijd wordt de
houding met het geweer bij de voet wederom aangenomen.
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b.

Co: ,,Bajonet = af”
Wanneer dit commando moet worden gegeven aan een afdeling die uit meer
dan één gelid bestaat, doet de commandant eerst de gelederen openen.
(1) E e r s t e b e w e g i n g . - Als de eerste beweging van ,,a”.
(2) T w e e d e b e w e g i n g . - Met de linkerhand wordt het bovenste gedeelte
van de voorste handbeschermer omvat, waarbij het voorste gedeelte van de
wijsvinger om de teen van de greep van de bajonet wordt gebogen. Met de
rechterhand wordt de greep van de bajonet omvat, waarbij de punt van de
sterk gebogen wijsvinger tegen de bajonetpal rust en de duim tegen de
achterzijde van de kling wordt geplaatst, juist boven de stootplaat, zodanig
dat de man de monding van de loop kan zien.
(3) D e r d e b e w e g i n g . - Met de rechterwijsvinger wordt de bajonetpal
ingedrukt en wordt de bajonet afgenomen (geleid door de linkerwijsvinger).
Hierna wordt de rechterduim verplaatst tot tegen de achterzijde van de
greep van de bajonet.
(4) V i e r d e b ew e g i n g - Met de linkerhand wordt de bovenzijde van de
schede in bovengreep omvat. Met de rechterhand wordt de bajonet in de
schede gebracht, zodanig dat het gat van de stootplaat naar achteren gericht
is; de man kijkt hierbij naar de schede. De bajonet wordt met de palm van
de rechterhand doorgedrukt, tot een klik wordt gehoord.
(5) V i j f d e b e w e g i n g –Als het gestelde onder ,,a (5)”.

c.

Het op- en afzetten geschiedt niet in een voorgeschreven tempo, doch wordt
individueel uitgevoerd.

84. Dragen van het geweer (de karabijn)
Deze houding dient voor het dragen van het geweer (de karabijn) bij de
looppas.
a.

Co: ,,Draagt = geweer”
(1) De uitgangshouding is de houding met h e t geweer (de karabijn) bij de
voet - Het wapen wordt, door de rechterarm licht te buigen, naar voren en
naar boven geworpen, en met de rechterhand in het balanspunt, resp. even
voor de ligplaats voor de houder, opgevangen. Hierna wordt het direct
horizontaal naast het lichaam gebracht, waarbij de rechterarm wordt
gestrekt.
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( 2 ) D e u i t g a n g s h o u d i n g i s d e h o u d i n g me t h e t g e w e e r ( d e
karabijn) over de schouder:
- E e r s t e b e w e g i n g : Het wapen wordt met de rechterhand in het balanspunt, resp. even voor de ligplaats voor de houder, omvat.
- T w e e d e b e w e g i n g : Het wapen wordt met de rechterhand langs de
kortste weg horizontaal langs de rechterzijde van het lichaam gebracht;
daarbij wordt de rechterarm gestrekt. Tegelijkertijd komt de linkerarm als in
de houding.
b.

Co: ,,Zet af = geweer”
(1) E e r s t e b e w e g i n g . - Door het buigen van de rechterarm en de pols
wordt de monding van de loop omhoog gebracht. Daarna wordt het wapen
met de rechterhand aan de onderzijde van de voorste handbeschermer, resp.
ter hoogte van de bajonethaft, opgevangen, zodanig dat de kolf een
handbreedte boven de grond komt.
(2) T w e e d e b e w e g i n g . - Het wapen wordt met de rechterhand zonder
stoten, bij de voet geplaatst, als in de houding met het geweer, resp. de
karabijn bij de voet.

85. Handgrepen met de overige vuurwapenen
Met de overige vuurwapenen worden geen handgrepen verricht.
C. OVERIGE VERRICHTINGEN DOOR DE GEWAPENDE GROEP

86. Richten
Het richten van de gewapende groep geschiedt, als voorgeschreven in punt
47, met inachtneming van het volgende:
a.

Met het geweer (de karabijn), de mitrailleur of de pistoolmitrailleur
bewapend
De uitgangshouding is in dit geval de houding met het geweer (de karabijn)
of de mitrailleur over de schouder, resp. de houding met de pistoolmitrailleur aan de linkerschouder.

b.

Met de raketwerper bewapend, of met het geweer, resp. de karabijn, ,
aan de schouder
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(1) Op het co: ,,Naar rechts (links) = richten” wordt, tegelijkertijd met het
naar rechts (links) draaien van hoofd en ogen, met de linkerhand snel de
riem omvat, juist boven de rechterhand. Onmiddellijk daarna wordt de
rechterarm snel horizontaal geheven.
(2) Op het co: ,,Hoofd = front” wordt, tegelijkertijd met het naar voren
wenden van hoofd en ogen, met de rechterhand snel de riem omvat, juist
onder de linkerhand. .Onmiddellijk daarna wordt de linkerarm snel
teruggebracht als in de houding.
87. Wendingen op de plaats
De wendingen op de plaats worden door gewapenden uitgevoerd, zoals
voorgeschreven voor ongewapenden (punt 39), met inachtneming van het
volgende:
a.

Het wapen blijft onbeweeglijk ten opzichte van het lichaam, met dien
verstande dat, wanneer wendingen worden verricht in de houding met het
geweer bij de voet, wordt gehandeld overeenkomstig punt 18.

b.

Bij het gewapend inrukken wordt de militaire groet uitsluitend gebracht
wanneer:
(1) de man met het pistool bewapend is; de groet wordt dan gebracht zoals
voorgeschreven voor ongewapenden;
(2) het geweer (de karabijn) over de schouder wordt gedragen; de groet
wordt dan gebracht, zoals beschreven in punt 91a.

88. Passen, marcheren, bewegingen in de mars
Voor de gewapende groep is de uitvoering van de passen en bewegingen
in de mars zoals voorgeschreven voor ongewapenden (punten 48 t/m 61)
met inachtneming van het volgende:
a

Het wapen blijft onbeweeglijk ten opzichte van het lichaam, met dien
verstande dat bij de pas achterwaarts, de pas voorwaarts en de pas zijwaarts,
uit de houding met het geweer bij de voet wordt gehandeld overeenkomstig
punt 18.

b.

De houdingen waarin kan worden gemarcheerd zijn de volgende:
(1) De houding met het geweer (de karabijn) over de schouder (punt 75)
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(2) De houding met de pistoolmitrailleur aan de linkerschouder (punt 66).
(3) De houding met de raketwerper of het geweer (de karabijn) aan de
rechterschouder (resp. de punten 68 en 69).
(4) De houding met de mitrailleur over de linkerschouder (punt 65).
(5) De houding, bewapend met het pistool (punt 67).
c.

Waar tijdens de mars het doorzwaaien van de armen is voorgeschreven,
geschiedt dit uitsluitend met de arm die zich niet aan het wapen, of enig
toebehoren hiervan, bevindt.

d.

Ongewapenden die medemarcheren in een overigens gewapende groep,
zwaaien uitsluitend de rechterarm op. De linkerhand rust, onder het midden
van de linkerborstzak, tegen de koppel met de duim aan de bovenzijde en
geheel achter de koppel gestoken. De uiteinden van de overige vingers van
de linkerhand worden aan de onderzijde van en achter de koppel gestoken,
de knokkels naar voren gericht.
Vorenbedoelde houding wordt aangenomen op het waarschuwingscommando ,,Voorwaarts".
In de houding en in de houding ,,op de plaats = rust", is de houding van de
linkerarm als voorgeschreven in punt 37.

89. Verzamelen
Het verzamelen geschiedt zoals voorgeschreven voor ongewapenden (punt
61), met inachtneming van het volgende:
a.

Op het commando ,,Rechter(linker)vleugelman, resp. voorste man (naam) =
voor”, neemt genoemde man de houding aan, neemt het geweer (de
karabijn) over de schouder, marcheert naar de aangegeven plaats, houdt halt
in het aangegeven front, zet het geweer (de karabijn) af en gaat op de plaats
rust staan.

b.

Op het commando ,,Verzamelen” nemen allen de houding aan, nemen het
geweer (de karabijn) over de schouder en marcheren, met uitzondering van
de vleugelman, resp. voorste man, naar hun plaats in de nieuwe opstelling.
Wanneer de groep gericht is, zet de rechter(1inker)vleugelman (na ,,Hoofd
= front” te hebben gemaakt), resp. de voorste man, het geweer (de karabijn)
af en gaat vervolgens op de plaats rust staan. De overige manschappen
voeren hierna, bij opvolging aanvangende van . rechts (links), resp. van
voren naar achteren, eveneens deze bewegingen uit, d.m.v. dat de eerste
beweging (,,Hoofd = front”) samenvalt met de vijfde beweging van het
afzetten van het geweer (de karabijn) van de rechter (linker) nevenman resp.
voorman.
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90. Afhangen en omhangen van de uitrusting
a.

Algemeen
Het commando ,,Afhangen” wordt alleen gegeven, wanneer de groep in
colonne is opgesteld, met het geweer (de karabijn) bij de voet.

b.

Co: ,,Afhangen”
(1) Het geweer (de karabijn of pistoolmitrailleur) wordt, geklemd tussen de
knieën, met de kolf op de grond geplaatst. De mitrailleurschutter plaatst zijn
wapen rechts naast zich op de voorsteunen, met het draaghandvat ter hoogte
van zijn rechterbeen.
De raketwerperschutter legt zijn wapen in vervoerstelling rechts naast zich
neer, met het vizier naar boven en ter hoogte van zijn rechterbeen.
(2) De gevechtstas wordt losgehaakt en ongeveer midden tussen de man en
zijn voorman op de grond gelegd, de opening van de man afgekeerd, de
klep naar boven.
(3) De overige uitrusting wordt afgehangen, waarbij de patroontassen, met
de achterzijden tegen elkaar, op elkaar tegen de bodem van de gevechtstas
worden gelegd, de kleppen naar rechts en in één lijn met de rechterzijde van
de gevechtstas. De dubbelgevouwen koppel wordt over de gevechtstas
gelegd, waarbij de steel van de pionierschop en de bajonetschede naar links
wijzen. De bodem van de aan de koppel gehechte veldfles is eveneens naar
links gekeerd (fig. 45).
(4) Het geweer (de karabijn) wordt nu diagonaalsgewijze over de
gevechtstas gelegd, zodanig dat de kolf zich rechts achter bevindt en op de
grond steunt. De spangreep bevindt zich nagenoeg boven de
rechterbenedenhoek van de gevechtstas en is naar boven gericht.
(5) De pistoolmitrailleur wordt op analoge wijze als het geweer over de
uitrusting gelegd.
(6) De met het pistool bewapenden handelen, voor zover van toepassing, op
soortgelijke wijze als de met het geweer bewapenden, met dien verstande
dat het pistool in de tas aan de koppel blijft.
(7) De helm wordt door de met het geweer, de karabijn of de
pistoolmitrailleur bewapenden afgezet en over het staartstuk geplaatst,
waarbij de binnenrand van de helm tegen de spangreep rust (fig. 46).
De met het pistool, de mitrailleur of de raketwerper bewapenden plaatsen de
helm midden op de gevechtstas.
(8) Nadat is afgehangen, neemt een ieder wederom de houding aan.
Vervolgens commandeert de instructeur ,,Links (rechts) = om” en laat de
manschappen inrukken.
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c.

Omhangen
Voor het omhangen worden onderstaande commando's gebruikt:
(1) Co: ,,Bij de uitrusting” - Op dit commando stelt de man zich in de
houding achter zijn uitrusting op, zodanig dat hij ongeveer midden tussen
zijn uitrusting en die van de man achter hem staat; de achterste man stelt
zich op gelijke afstand als de anderen achter zijn uitrusting op.
(2) Co: ,,Omhangen” - Op dit commando handelt de man in omgekeerde
volgorde als omschreven in punt 90 b (1), zodat hij uiteindelijk weer staat
opgesteld in de houding met het geweer bij de voet.
De koppel en de daaraan bevestigde uitrusting wordt, bij het omhangen, met
de rechterhand (duim rechts, overige vingers links) opgelicht bij het achter
de bovenste patroontas uitstekende rechterdeel van de sluiting.
De gevechtstas wordt, bij het omhangen, met de rechterhand opgelicht aan
de rechterhoekriem.
D. GROETEN, MELDEN EN UITTREDEN DOOR GEWAPENDEN

91. De groet door de gewapende militair
a.

Met het geweer (de karabijn) over de linkerschouder
De rechterhand wordt met een snelle beweging, langs de kortste weg, op de
kolf gelegd, de duim en de vingers gestrekt, de hand in het verlengde van de
onderarm, de elleboog in een rechte hoek, de onderarm horizontaal.
Overigens wordt gehandeld als voorgeschreven voor ongewapenden
(fig. 47).

b.

Met het geweer (de karabijn)of de raketwerper aan de rechterschouder
De militaire groet wordt gebracht, als voorgeschreven voor ongewapenden.

met dien verstande dat de beweging met de rechterarm achterwege wordt
gelaten en de rechterhand aan de draagriem blijft
c.

Met de mitrailleur over de linkerschouder
De militaire groet wordt gebracht, als voorgeschreven voor ongewapenden,
met dien verstande dat de beweging met de rechterarm achterwege wordt
gelaten en de linkerhand aan de kolf blijft.
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Fig. 47. De groet (geweer over de schouder)

118

Inclusief penwijzingen. © J.H.B. Kremers)

(

DIENSTGEHEIM

d.

Met de pistoolmitrailleur aan de linkerschouder
De militaire groet wordt gebracht, als voorgeschreven voor ongewapenden.
De linkerhand blijft aan de draagriem.

e.

Met het geweer (de karabijn) op de rug of bewapend met het pistool
De militaire groet wordt gebracht, als voorgeschreven voor ongewapenden,
met dien verstande dat de met het pistool bewapende de linkerhand aan de
tas houdt.

f.

Met de raketwerper aan de rechterschouder
De militaire groet wordt gebracht, als voorgeschreven voor ongewapenenden, met dien verstande, dat de beweging met de rechterarm
achterwege wordt gelaten en de rechterhand aan de draagriem blijft.
Opmerking: Voor de instructie in het brengen van de groet, alsmede voor de
commando's, wordt verwezen naar punt 42.
Voor de regels betreffende het groeten wordt verwezen naar het voorlopig

reglement op de Eerbewijzen en het Ceremonieel bij de KL.
92. Melden en overreiken van berichten
a.

Melden (zie ook het voorlopig reglement op de Eerbewijzen en het
Ceremonieel bij de KL).
Dit geschiedt, als voorgeschreven voor ongewapenden, met in achtneming
van het gestelde in punt 91, voor wat betreft de uitvoering van de groet.
Met het geweer (de karabijn) bewapend, draagt de militair dit over de
schouder of op de rug (zie ook het voorlopig reglement op de Eerbewijzen
en het Ceremonieel bij de KL).

b.

Overreiken van berichten (zie ook het voorlopig reglement op de
Eerbewijzen en het Ceremonieel bij de KL).
Dit geschiedt als voorgeschreven voor ongewapenden, met dien verstande
dat de gewapende militair, met uitzondering van hen die het geweer (de
karabijn) op de rug dragen, wanneer de rechterhand een stuk bevat, bij het
brengen van de groet, de beweging met deze hand achterwege laat en de
stukken niet worden overgenomen in de linkerhand, aangezien deze hand
zich aan het wapen (c.q. de pistooltas) bevindt.
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93. Uittreden
a.

Het uittreden van de gewapenden geschiedt als voorgeschreven voor
ongewapenden (punt 45a), met dien verstande dat op het uitvoeringscommando ,,Uittreden”:
(1) de man, opgesteld met het geweer (de karabijn) bij de voet, alvorens uit
te treden het geweer (de karabijn) over de schouder neemt;
(2) de man, gewapend met de mitrailleur, alvorens uit te treden (zo nodig)
de mitrailleur naast zich op de grond plaatst; hiertoe stelt hij zich op de
plaats rust.

b.

Het intreden geschiedt als voorgeschreven voor ongewapenden (punt 45b),
waarbij de man die handelingen met zijn wapen verricht, welke nodig zijn
om zich weer in de oorspronkelijke houding op te stellen.
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HOOFDSTUK V
HET PELOTON
A. ALGEMEEN

94. De exercitie met het peloton
De in dit hoofdstuk gestelde regels voor de exercitie met het peloton, zijn
gebaseerd op de organisatie van het tirailleurpeloton. Pelotons met een
afwijkende organisatie, alsmede organieke eenheden, gelijkwaardig aan het
tirailleurpeloton, volgen inzake indeling en opstelling, voor zover van
toepassing, de in dit hoofdstuk gestelde regels.
95. Bewegingen, verrichtingen en handgrepen
Voor zover in dit hoofdstuk niet anders is bepaald, voert de man in het
peloton de bewegingen, verrichtingen en handgrepen uit, als voorgeschreven voor de man in de groep. De man draagt hierbij zorg dat hij op
zijn voorman, resp. naar rechts (links), gericht blijft.
96. Aanduiden van de groepen (gelederen)
Waar in dit hoofdstuk wordt gesproken van tweede en derde groep (gelid),
worden de tweede en derde groep (gelid) bedoeld, gerekend van voren, resp.
van links.
B. INDELING, OPSTELLING, RICHTEN, OPENEN EN UITTREDEN

97. Indeling bij de exercitiën
a.

Ongewapend
Bij de ongewapende exercitiën bestaat het peloton uit vier groepen, opgesteld in vier gelederen van zoveel mogelijk gelijke sterkte.
De manschappen treden groepsgewijze volgens grootte aan (punt 38).
Is de getalsterkte der groepen ongelijk, dan moeten de gelederen zoveel
mogelijk op gelijke sterkte worden gebracht, met dien verstande dat:
(1) het rot l) op de rechter- en linkervleugel (resp. het voorste en achterste
rot) steeds voltallig moet zijn;

1) Onder een rot wordt verstaan de manschappen die in flankcolonne naast elkaar
staan.

(2) het voorste en achterste (resp. het linker en rechter) gelid gesloten
moeten zijn;
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(3) het tweede en derde gelid, naar rechts, resp. naar voren aangesloten en
zoveel mogelijk van dezelfde sterkte moeten zijn;
(4) het tweede gelid één man sterker is dan het derde, wanneer het
ontbrekende aantal manschappen één of drie bedraagt (fig. 48).

Fig. 48. Indeling van het peloton bij exercitiën
(Bij ongelijke sterkte der groepen)
b.

Gewapend
Bij de gewapende exercitiën worden de manschappen ingedeeld overeenkomstig de regels voor ongewapenden (punt 97a), met dien verstande
dat:
(1) gestreefd moet worden naar een uniforme persoonlijke bewapening;
(2) bij ongelijksoortige persoonlijke bewapening de manschappen staan
opgesteld van rechts naar links (resp. van voor naar achter) in de volgorde:
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- geweerdragenden;
- karabijndragenden;
- pistoolmitrailleurdragenden;
- pistooldragenden.
98. Indeling bij het medevoeren van de organieke bewapening (zie voor
voorbeeld, fig 49b)
Moet het peloton, b.v. bij marsen of defilé’s op oorlogssterkte, worden
opgesteld met de organieke draagbare bewapening, dan is de indeling als
voorgeschreven in punt 97b, met inachtneming van het volgende:
a.

De manschappen worden in hun organieke groep opgesteld.

b.

De mitrailleurschutters en -helpers van de tirailleurgroepen staan opgesteld
als voorgeschreven bij de groep (punt 74).

c.

De ondersteuningsgroep staat opgesteld als achterste, resp. rechter gelid. De
plaatsvervangend groepscommandant en de mitrailleurschutter staan in
hetzelfde rot als het overeenkomstige personeel in de tirailleurgroep. De
overige manschappen en de ordonnans uit de commandogroep van het
peloton, vormen de rest van de groep (het gelid).
Opmerkingen:
(1) De terugstootloze vuurmond 57 mm wordt niet medegevoerd.
(2) De ordonnans uit de commandogroep van het peloton loopt achter de
commandant van de ondersteuningsgroep.
( 3 ) De rest van de commandogroep wordt als volgt ingedeeld:
- De raketwerperschutter vóór de plaatsvervangend groepscommandant van
de ondersteuningsgroep.
- De raketwerperhelper vóór, resp. rechts van de plaatsvervangend groepscommandant van de linker, resp. voorste groep.

99. Opstelling van het peloton
a.

Opstellen in frontcolonne (fig. 49)
De groepen worden, met inachtneming van het getelde in punt 97 en
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punt 98, elk in linie op een afstand van een armlengte (vuist gebald) achter
elkaar opgesteld.
De groepscommandanten bevinden zich op de rechtervleugel, de plv
groepscommandanten op de linkervleugel van hun groep.
De pelotonssergeant staat altijd uiterst links in het achterste gelid.
De pelotonscommandant, niet optredend als zelfstandig commandant, stelt
zich midden voor het voorste rot, in hetzelfde front en op normale afstand
op.
De rest van de commandogroep, indien als zodanig ingedeeld, stelt zich in
het peloton op als aangegeven in punt 98.
Opmerking: In frontcolonne wordt slechts over korte afstanden gemarcheerd.
Als rechter vleugelman fungeert de groepscommandant (resp. rechter
vleugelman) van de voorste groep.

Fig. 49a. Het peloton (op volledige sterkte) in frontcolonne
(peloton~commandogroep ingedeeld)

Fig. 49b. Het peloton (op volledige sterkte) in frontcolonne
met organieke bewapening (pelotonscommandogroep ingedeeld)
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b.

Opstellen in flankcolonne
De groepen worden, met inachtneming van het gestelde in punt 97 en punt
98, elk in colonne naast elkaar opgesteld.
De tussenruimte is zodanig dat, wanneer de tot vuist gebalde rechterhand
(met de rug van de hand naar voren gekeerd) juist boven de heup wordt
geplaatst met de elleboog in de lijn van het rot, de elleboog de linkerarm
van de rechter nevenman raakt. De groepscommandanten bevinden zich aan
het hoofd, de plv groepscommandanten aan de staart van hun groep.

Fig. 50. Het peloton in flankcolonne
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De pelotonssergeant staat altijd achteraan in het rechtergelid.
Wanneer de pelotonscommandant niet optreedt als zelfstandig commandant,
stelt hij zich midden voor het voorste rot, in hetzelfde front en op normale
afstand. De rest van de commandogroep, indien als zodanig ingedeeld,
wordt opgesteld als aangegeven in punt 98.
Opmerking:
Als rechter (linker) voorste man fungeert de groepscommandant (resp. voorste
man) van de rechter (linker) groep.

100. Overgang van front- naar flankcolonne (en omgekeerd)
a.

De in punt 99 vermelde pelotonsformaties zijn gebaseerd op ,,richting en
verband naar rechts" (zie punt 22). De overgang van front- naar
flankcolonne (en omgekeerd) geschiedt dan ook uitsluitend door middel van
de volgende co’s:

(1) O v e r g a n g v a n f r o n t - n a a r f l a n k c o l o n n e
- Stilstaande: Door middel van het co: ,,Rechts = om”.
- Tijdens de mars: Door middel van het co: ,,Rechts uit de flank = mars”.

(2) O v e r g a n g v a n f l a n k - n a a r f r o n t c o l o n n e
- Stilstaande: Door middel van het co: ,,Links = om”.
- Tijdens de mars: Door middel van het co: ,,Links uit de flank = mars”.
b.

Zijn door bepaalde omstandigheden richting en verband naar links, dan
moet bij de onder ,,a” genoemde co’s ,,links” in plaats van ,,rechts” (en
omgekeerd) worden gelezen.

101. Veranderen van plaats door de pelotonscommandant
a.

Bij formatieverandering in compagniesverband verplaatst de pelotonscommandant zich uitsluitend bij overgang van het peloton van frontnaar
flankcolonne (en omgekeerd).
Bij richting en verband naar rechts geschiedt deze verplaatsing dan ook
uitsluitend op de in punt 100a genoemde co's en wel als volgt:
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(1) S t i l s t a a n d e - Op het waarschuwingscommando begeeft de
pelotonscommandant zich, met inachtneming van het gestelde in punt 13,
langs de kortste weg naar zijn plaats in de nieuwe opstelling, waar hij zich
in het nieuwe front opstelt.
(2)

Tijdens de mars

-

Bij overgang van flank - naar frontcolonne begeeft de pelotonscommandant zich op het waarschuwingscommando drie passen links
uitwaarts van het peloton, wacht - door het inhouden van de pas - het
midden van het linker gelid af en gaat vervolgens weer in de gewone
pas en in de oorspronkelijke richting voorwaarts; op het
uitvoeringscommando voert hij de beweging met het peloton mee uit.

-

Bij overgang van front- naar flankcolonne begeeft de pelotonscommandant zich na het uitvoeringscommando met verlengde pas naar
het hoofd van het peloton en neemt zijn plaats in de nieuwe opstelling
in.

b.

Zijn door omstandigheden richting en verband naar links, dan geschiedt de
verplaatsing van de pelotonscommandant op overeenkomstige wijze als
genoemd onder ,,a”, met dien verstande dat in plaats van ,,links”
(,,linker”), ,,rechts” (,,rechter”) moet worden gelezen.

c.

Bij alle andere formatieveranderingen blijft de pelotonscommandant op zijn
plaats.

102. Richten van het peloton

a.

In frontcolonne
(1) Co: ,,Naar rechts (links) = richten” - Het voorste gelid handelt als voor
de groep is voorgeschreven (punt 47). De commandant (c.q. rechter
vleugelman) van de tweede, derde en achterste groep dekt zich op en neemt
afstand van zijn voorman door de rechterarm voorwaarts te strekken en
verplaatst zich zodanig, totdat hij met gebalde vuist zijn
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voorman raakt; terstond daarna brengt hij de arm in de houding terug. De
manschappen van de tweede, derde en achterste groep dekken zich op hun
voorman en nemen vervolgens de zijdelingse richting door het hoofd en de
ogen naar rechts (links) te wenden. Tijdens het richten kijkt de
groepscommandant (c.q. rechter vleugelman) van de tweede, derde en
achterste groep naar links (rechts) en geeft op gedempte toon de nodige
aanwijzingen voor het verbeteren van de richting van hun groep; zodra de
groep gericht staat, kijkt hij weer voor zich uit. De pelotonscommandant
controleert de richting van de groepen afzonderlijk en van het peloton in
zijn geheel. Hij stelt zich hiertoe op 3 passen zijwaarts van het peloton op
en maakt front naar de rechter vleugel.
(2) Co: ,,Hoofd = front” - De pelotonscommandant geeft dit commando,
wanneer het peloton gericht staat.

b.

In flankcolonne
(1) Co: ,,Naar rechts (links) = richten” - Op het uitvoeringscommando
wendt de voorste man (c.q. de groepscommandant) van de linker (rechter),
tweede en derde groep hoofd en ogen naar rechts (links), plaatst zich in de
juiste richting en neemt de juiste tussenruimte door de tot vuist gebalde
hand (met de rug van de hand naar voren gekeerd) juist boven de
rechterheup te plaatsen, de elleboog in de lijn van het rot en door zich
zodanig te verplaatsen dat de elleboog de linkerarm van de rechter
nevenman raakt.
De manschappen van de rechter (linker) groep verplaatsen zich zodanig dat
zij op de juiste afstand van, en gedekt op hun voorman, staan. De
manschappen van de linker (rechter), tweede en derde groep wenden het
hoofd en de ogen naar rechts (links) en verplaatsen zich zodanig dat zij
zijdelings en gedekt op hun voorman staan.
De pelotonscommandant controleert de richting van de groepen afzonderlijk
en van het peloton in zijn geheel. Hij stelt zich hiertoe 3 passen voer het
peloton op en maakt front naar het voorste rot.
(2) Co: ,,Hoofd = front”- De pelotonscommandant geeft dit commando,
wanneer het peloton gericht staat.
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103. Openen
Dit geschiedt alleen door een peloton in frontcolonne. Indien met geweer
(karabijn) bewapenden bij het peloton zijn ingedeeld, zijn de geweren
(karabijnen) over de schouder.
a.

Co: ,,Openen = mars”
Op het uitvoeringscommando maakt:
(1) het eerste gelid drie verkorte passen voorwaarts;
(2) het tweede gelid één verkorte pas voorwaarts;
(3) het derde gelid één pas achterwaarts;
(4) het achterste gelid drie passen achterwaarts.
Vervolgens wordt (zonder commando) naar rechts gericht (de rechter
vleugelman van de tweede, derde en achterste groep verandert hierbij niet
van plaats).
Wanneer het peloton in de geopende formatie gericht staat, commandeert de
pelotonscommandant: ,,Hoofd = front”, na zonodig de richting te hebben
gecontroleerd.

b.

Co: ,,Sluiten = mars”
Op het uitvoeringscommando maakt:
(1) het eerste gelid drie passen achterwaarts;
(2) het tweede gelid één pas achterwaarts;
(3) het derde gelid één verkorte pas voorwaarts;
(4) het achterste gelid drie verkorte passen voorwaarts.
Vervolgens wordt (zonder commando) naar rechts gericht.
Wanneer het peloton in de oorspronkelijke formatie gericht staat,
commandeert de pelotonscommandant ,,Hoofd = front”, na zonodig de
richting te hebben gecontroleerd.
Opmerking: Het openen kan o.a. worden toegepast bij inspecties of bij
onderricht in de handgrepen met wapenen.
Het inspecteren van de wapenen, alsmede het op- en afzetten van de bajonetten
moet altijd worden voorafgegaan door het openen van de pelotonsformatie.
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104. Uittreden
Het uittreden geschiedt zoals voorgeschreven voor de groep (punten 45 en
93), met inachtneming van het volgende:
a.

In frontcolonne
De man die het commando ,, (Rang/stand en naam) = uittreden” krijgt:
(1) maakt rechtsomkeert, indien hij in het achterste gelid staat opgesteld;
(2) maakt rechtsomkeert en verlaat het peloton door het vierde gelid, indien
hij in het derde gelid staat opgesteld;
(3) verlaat het peloton door het eerste gelid heen, indien hij in het tweede
gelid staat opgesteld;
(4) marcheert vervolgens langs de kortste weg (in de gevallen (l) en (2) om
de rechter of linker vleugel heen) naar de betrokken meerdere.
Het intreden geschiedt langs dezelfde weg; de man in het tweede gelid
maakt, wanneer hij op zijn plaats is aangekomen, rechtsomkeert.

b.

In flankcolonne
De man die het commando ,, (Rang/stand en naam) = uittreden” krijgt:
(1) maakt rechts (links) om, indien hij in het rechter (linker) gelid staat
opgesteld;
(2) maakt links(rechts)om en verlaat het peloton door het linker (rechter)
gelid, indien hij in één van de twee middelste gelederen staat opgesteld;
(3) marcheert vervolgens langs de kortste weg (zo nodig om de kop of de
staart van het peloton heen) naar de betrokken meerdere.
Opmerking: Bij ceremoniële exercitiën dient rekening te worden gehouden met
het gestelde in punt 13.
C. DE MARS

105. Veranderen van richting tijdens de mars
De commando's en de uitvoeringen hiervan geschieden als voorgeschreven
voor de groep (punt 59), met inachtneming van het volgende:
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De rechter (linker) voorste man verandert van richting door met verkleinde
passen een korte bocht te maken. Hij zorgt er voor dat de man achter hem
de pas niet behoeft in te houden.
De voorste man van de overige groepen blijft naar rechts (links) gericht. De
overige manschappen volgens achtereenvolgens deze bewegingen (fig. 51).
pw
pw
pw

Fig. 51. Veranderen van richting tijdens de mars

106. Hoofd rechts (links) tijdens de mars
De groepscommandant (c.q. voorste man) van de rechter (linker) groep is
belast met het houden van de richting en wendt derhalve het hoofd niet naar
rechts (links).
107. Komen op twee gelederen
Deze formatie wordt ingenomen wanneer, door bepaalde omstandigheden,
de breedte van de flankcolonne moet worden gehalveerd.
a.

Stilstaande
(1) Co: ,,Met tweeën = mars” - Op het uitvoeringscommando maken kader
en manschappen van de rechter en linker groep, beginnende met het linker resp. rechterbeen, een pas schuin achterwaarts, gevolgd door een zijwaartse
pas, zodanig dat zij midden tussen hun Nevenman en de man achter deze
komen te staan.
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(2) Co: ,,Met vieren = mars” - Op het uitvoeringscommando maken kader
en manschappen van de oorspronkelijke rechter en linker groep beginnende
met het rechter- resp linkerbeen een zijwaartse pas, gevolgd door een pas
schuin voorwaarts, zodanig dat de flankcolonne .wordt hersteld.
b.

in de mars
(1) Co: ,,Met tweeën = mars” - Op het uitvoeringscommando houden kader
en manschappen van de rechter en linker groep de pas in en verplaatsen
zich vervolgens, (met behoud van het tempo) tot achter hun nevenman,
waarna in het normale tempo wordt doorgemarcheerd. Tijdens het
voorwaarts gaan worden de juiste afstanden tussen de rotten hernomen.
(2) Co: ,,Met vieren = mars” - Op het uitvoeringscommando houdt het
voorste rot de pas in; kader en manschappen van de oorspronkelijke rechter
en linker groep verplaatsen zich (met behoud van het tempo) buitenwaarts,
waarna de flankcolonne zo snel mogelijk wordt hersteld.
Wanneer de juiste afstanden tussen de rotten weer zijn hersteld wordt het
commando ,,Voorwaarts = mars” gegeven, waarop in de gewone pas wordt
doorgemarcheerd.

108. Uit de pas marcheren
Uit de pas marcheren geschiedt wanneer de gesteldheid van het terrein
hiertoe aanleiding geeft, als regel wanneer over bruggen moet worden
gemarcheerd. Bij het gaan over schip-, nood- en militaire bruggen moet te
allen tijde uit de pas worden gemarcheerd.
Zolang uit de pas wordt gemarcheerd geeft de commandant geen
commando's, doch uitsluitend aanwijzingen. Het peloton blijft echter in de
houding lopen.
Moet uit de pas worden gemarcheerd, dan wordt de aanwijzing ,,Uit de
Pas” gegeven.
Moet weer in de pas worden gemarcheerd, dan wordt de aanwijzing ,,In de
pas” gegeven.
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D. OVERIGE VERRICHTINGEN DOOR HET PELOTON

109. Verzamelen
De uitgangshouding is de rusthouding.
a.

In frontcolonne
Co: ,,Verzamelen in frontcolonne = rechter(1inker)vleugelman (korte
aanduiding van de plaats) = front. . . . . . . ”
Op het woord ,,frontcolonne", nemen de manschappen de houding ,,Op de
plaats = rust” aan.
De verdere commando's en uitvoeringen zijn zoals omschreven bij de groep,
met dien verstande dat als rechter (linker) vleugelman optreedt, de
rechter(1inker)vleugelman van de voorste groep en dat alleen de voorste
groep bij het richten de arm heft.
De uitvoering van ,,Hoofd = front” en ,,Op de plaats = rust” geschiedt per
rot.

b.

In flankcolonne
(1) E e r s t e c o : - ,,Verzamelen in flankcolonne = rechter (linker) voorste
man (korte aanduiding van de plaats) = front. . . . . .”.
(2) T w e e d e c o : - ,,Rechter (linker) voorste man (naam) = voor”.
(3) D e r d e c o : - ,,Verzamelen”.
De uitvoering geschiedt als Ómschreven voor de groep (punt 61), met dien
verstande dat zodra de rechter (linker) voorste man aanneemt dat allen
gericht zijn, per rot ,,Op de plaats = rust” wordt gekomen.

110. Afhangen van de uitrusting
Het afhangen van de uitrusting geschiedt als voorgeschreven voor de groep
(punt 90b), met inachtneming van het volgende:
a.

Het commando wordt gegeven, wanneer het peloton in flankcolonne staat
opgesteld.

b.

De uitrustingsstukken worden zodanig neergelegd, dat zij naar voren en
naar rechts gericht liggen.

c.

Geeft de beschikbare ruimte daartoe aanleiding, dan verdient het aanbeveling alvorens af te hangen het peloton op twee gelederen te doen
komen; de aandacht wordt erop gevestigd dat de normale afstanden tussen
de rotten voor het afhangen noodzakelijk zijn.
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HOOFDSTUK V1
DE COMPAGNIE
A. ALGEMEEN

111. De exercitie met de compagnie
De in dit hoofdstuk gestelde regels voor de exercitie met de compagnie zijn
gebaseerd op de organisatie van de tirailleurcompagnie. Compagnieën met
een afwijkende organisatie, alsmede organieke eenheden, gelijkwaardig aan
de tirailleurcompagnie, volgen inzake indeling en opstelling, voor zover
mogelijk en van toepassing, de in dit hoofdstuk gestelde regels.
112. Bewegingen, verrichtingen en handgrepen
Voor zover in dit hoofdstuk niet anders is bepaald, voert de man in de
compagnie de bewegingen, verrichtingen en handgrepen uit, als
voorgeschreven voor de man in het peloton.
113. Aanduiden van de pelotons
Waar in dit hoofdstuk wordt gesproken van tweede en derde peloton,
worden het tweede en derde peloton bedoeld, gerekend van voren, resp. van
links.
B. INDELING, OPSTELLING, RICHTEN, OPENEN EN UITTREDEN
114. Indeling bij de exercitiën
a.

Ongewapend
Bij de ongewapende exercitie bestaat de tirailleurcompagnie uit vier
pelotons van zoveel mogelijke gelijke sterkte, gevormd in overeenstemming
met de regels als aangegeven in de punten 97, 98 en 99. Het vierde peloton
wordt gevormd uit het peloton mortieren 81 mm en het aan de exercitie
deelnemende personeel van de compagniesstaf.

b.

Gewapend
Bij de gewapende exercitie worden de manschappen ingedeeld
overeenkomstig de regels voor de ongewapende exercitie (punt 114a) met
dien verstande dat:
(1)
Gestreefd moet worden naar een uniforme persoonlijke bewapening.
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(2)

Bij ongelijksoortige persoonlijke bewapening, de manschappen in de
pelotons staan opgesteld als aangegeven in punt 97b, (2).

115. Indeling bij het medevoeren van de organieke draagbare bewapening
Moet de compagnie, b.v. bij marsen of defilé’s op oorlogssterkte, worden
opgesteld met de organieke draagbare bewapening, dan is de indeling der
pelotons als voorgeschreven in punt 97b. De compagniesstaf en het peloton
mortieren 81 mm treden elk als een zelfstandig peloton op; de
compagniesstaf wordt dan gecommandeerd door de sergeant majoor
instructeur van de compagnie.
116. Afstanden en tussenruimten
De in dit hoofdstuk genoemde afstanden en tussenruimte kunnen bij
opstellingen van de compagnie, b.v. bij appèls en ceremoniën, indien nodig
worden aangepast aan de omstandigheden ter plaatse. Waar gesproken
wordt over afstanden (tussenruimten) t.o.v. een rot (gelid) van een peloton,
worden pelotonscommandanten en pelotonssergeanten niet geacht een rot
(gelid) te vormen.
117. Opstellingen van de compagnie
a.

Opstelling in linie (fig. 52)
De pelotons staan, elk in frontcolonne, naast elkaar opgesteld. De
tussenruimte tussen de pelotons bedraagt 6 passen. De compagniescommandant, niet optredend als zelfstandig commandant, stelt zich 6
passen midden voor het voorste gelid van de compagnie op.
In deze formatie wordt niet gemarcheerd.

Fig. 52. De compagnie in linie
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b.

Opstelling in colonnelinie (fig. 53)
De pelotons staan in flankcolonne naast elkaar opgesteld. De tussenruimte
tussen de pelotons bedraagt één groepslengte plus zes passen. De
compagniescommandant, niet optredend als zelfstandig commandant, stelt
zich op midden voor de compagnie, op een afstand van zes passen,
gerekend vanaf het voorste rot van de pelotons.
Opmerking: In deze formatie wordt slechts over korte afstanden gemarcheerd.

Fig. 53. De compagnie in colonnelinie
c.

Opstelling in frontcolonne (fig. 54)
De pelotons staan in frontcolonne achter elkaar opgesteld; de afstand tussen
de pelotons' bedraagt één groepslengte plus zes passen.
De compagniesc6mmandant, niet optredend als zelfstandig commandant,
stelt zich zes passen midden voor het voorste gelid van het voorste peloton
op.

Opmerking: In, deze formatie wordt slechts over korte afstanden gemarcheerd.
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Fig. 54. De compagnie in frontcolonne
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d.

Opstelling in marscolonne (fig. 55)
De pelotons staan in flankcolonne achter elkaar opgesteld; de afstand tussen
twee pelotons bedraagt zes passen.
De compagniescommandant, niet optredend als zelfstandig commandant,
stelt zich zes passen voor het voorste peloton op.

Fig. 55. De compagnie in marscolonne
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e.

Opstelling in dubbelcolonne (fig. 56)
(1) De compagnie staat opgesteld in twee afdelingen achter elkaar; de
voorste afdeling, bestaande uit de twee voorste (rechter) pelotons van de
compagnie, worden naast elkaar opgesteld. De twee andere pelotons
vormen de achterste afdeling.
De tussenruimte tussen de pelotons is gelijk aan de tussenruimte tussen de
gelederen van een peloton.
De afstand tussen de voorste en de achterste afdeling bedraagt zes passen.
De plaats van de pelotonscommandant t.o.v. hun pelotons is als
voorgeschreven voor de flankcolonne van het peloton. De compagniescommandant, niet optredend als zelfstandig commandant, stelt zich zes
passen voor het voorste rot (8 man) van de voorste afdeling op.
(2) De twee delen van deze formatie worden voorste en achterste afdeling
genoemd.
(3) Moet één der afdelingen als zodanig worden gecommandeerd, dan
geschiedt dit door de pelotonscommandant van het rechter peloton.

Fig. 56. De compagnie in dubbelcolonne
139

Inclusief penwijzingen. © J.H.B. Kremers)

(

DIENSTGEHEIM

(4) Het rechter, resp. voorste peloton in de andere compagniesformaties
wordt rechter peloton in de voorste afdeling; het derde peloton wordt
rechter peloton in de achterste afdeling.
f.

Opstelling in massa (fig. 57)
De compagnie staat opgesteld in twee afdelingen naast elkaar; de rechter
afdeling bestaat uit de twee voorste pelotons van de compagnie in
frontcolonne achter elkaar opgesteld; de twee andere pelotons vormen op
overeenkomstige wijze de linker afdeling.
De afstand tussen de pelotons is als die tussen de gelederen van een peloton.
De tussenruimte tussen rechter en linker afdeling bedraagt zes passen.
De pelotonscommandanten stellen zich één meter rechts van het voorste
gelid van hun pelotons op.
De compagniescommandant, niet optredend als zelfstandig commandant,
stelt zich zes passen voor het midden van de compagnie in hetzelfde
front op.
In deze formatie wordt niet gemarcheerd.

Fig. 57. De compagnie in massa
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Opmerkingen:
(1) De hiervoren genoemde opstellingen worden ingenomen op de aanwijzing:
,,Aantreden in linie; colonnelinie; enz.”, eventueel voorafgegaan door het
aangeven van plaats en front van de rechter vleugelman (rechter voorste man)
van het rechter (voorste) peloton.
De pelotonscommandanten controleren de juiste plaats van hun peloton in de
opstelling.
De man in het peloton handelt als aangegeven onder de opmerkingen van punt
38.
(2) Bij marsen of defilé’s op oorlogssterkte wordt uitsluitend de formatie in
marscolonne toegepast.
In dit geval vormt de compagniesstaf het voorlaatste en het mortierpeloton het
laatste peloton.

118. Richten van de compagnie
De compagniescommandant geeft zonodig de plaats en het front aan van de
rechter vleugelman van het rechter peloton (peloton van richting). Daarna
commandeert hij achtereenvolgens:
a.

,,Rechter vleugelman tweede, derde en linker peloton = in de richting”
Op de laatste lettergreep van het woord ,,richting” wenden de aangeduide
vleugellieden het hoofd naar rechts en verplaatsen zich tot zij in één lijn
staan met de rechter vleugelman van het rechter peloton; zij schatten hierbij
de onderlinge tussenruimte welke noodzakelijk is om de juiste tussenruimte
tussen de pelotons te verkrijgen.
De compagniescommandant controleert de richting der vleugellieden als
aangegeven in punt 47.

b.

,,Naar rechts = richten”
Opmerking: De pelotonscommandanten richten zich op de pelotonscommandant
van het rechter peloton.

c.

,,Hoofd = front”
Opmerkingen:
(1) Zijn richting en verband naar links dan dient voor ,,rechts”
en ,,rechter”, ,,links” en ,,linker” te worden gelezen.
(2) Staan de pelotons in een formatie in flankcolonne dan dient de compagniescommandant de aanduiding ,,vleugelman" te vervangen door ,,voorste man”.
(3) Bij het richten in dubbelcolonne spreekt de compagniescommandant alleen
van ,,voorste” en ,,achterste” afdeling.
Er wordt per afdeling gericht op het rechter gelid van het rechter peloton.
De commandant van het rechter peloton controleert de richting en de afstand;
de andere pelotonscommandant blijft op zijn plaats.

119. Openen
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Dit kan alleen geschieden als de compagnie staat opgesteld in linie of
frontcolonne. De pelotons handelen overeenkomstig het gestelde in punt
103.
De pelotonscommandanten maken, evenals het voorste gelid van hun
peloton, drie verkorte passen voorwaarts en controleren hierna de richting
van hun peloton.
De compagniescommandant controleert zonodig de richting van de
compagnie en commandeert ,,Hoofd = front” nadat de pelotonscommandanten hun plaats weer hebben ingenomen.
120. Uittreden
Het uittreden geschiedt als voorgeschreven in punt 104 met inachtneming
van het volgende:
Staat de compagnie in dubbelcolonne, resp. massa, dan verlaat het
personeel van het linker, resp. voorste peloton de afdeling door het linker,
resp. voorste gelid; het personeel van het rechter, resp. achterste peloton
door het rechter, resp. achterste gelid van de afdeling.
C. DE MARS

121. Formaties tijdens de mars
Bij marsen of defilé’s worden uitsluitend de marscolonne of de dubbelcolonne toegepast. Het over korte afstanden marcheren in andere formaties
geschiedt alleen in het kader van de compagniesexercitie.
122. Veranderen van richting tijdens de mars
Veranderen van richting door de compagnie, marcherend in marscolonne of
dubbelcolonne, geschiedt als voorgeschreven voor het peloton (punt 105).
123. Komen op twee gelederen
Het komen op twee gelederen kan uitsluitend geschieden vanuit de
marscolonne. Overigens wordt gehandeld als voorgeschreven voor het
peloton (punt 107).
124. Komen op vier gelederen
Co: ,,Met vieren = mars”.
De pelotons handelen als aangegeven in punt 107, met dien verstande
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dat het voorste peloton na de uitvoering de pas inhoudt tot de overige
pelotons de juiste afstanden in de formatie hebben hersteld.
De compagniescommandant geeft hierna het bevel ,,Voorwaarts = Mars”
waarop door de gehele compagnie in de gewone pas wordt door.
gemarcheerd.
D. OVERIGE VERRICHTINGEN DOOR HET BATALJON

125. Afhangen der uitrusting
Het afhangen van de uitrusting geschiedt als voorgeschreven voor de groep
(punt 90b) en voor het peloton (punt 110), met dien verstande dat het
commando alleen kan worden gegeven bij een compagnie in marscolonne.
E. AANWIJZINGEN EN VOORBEELDEN VOOR DE COMPAGNIESEXERCITIE

126. Algemeen
a.

De in punt 117 genoemde opstellingen zijn gebaseerd op richting en
verband naar rechts, resp. naar voren (zie punt 22). Zijn door
omstandigheden richting en verband naar links, dan moet bij de hierna
genoemde commando's ,,links” in plaats van ,,rechts” (en omgekeerd)
worden gelezen.

b.

Zonodig breidt de compagniescommandant zijn commando uit met de
woorden: ,,Per peloton", waarmede wordt aangeduid dat alle pelotons de
beweging afzonderlijk doch tegelijkertijd uitvoeren.

c.

Wil de compagniescommandant een beweging, die normaal door de
pelotons gelijktijdig wordt uitgevoerd, door deze - stilstaande – achtereenvolgens overeenkomstig hun rangschikking of - in de mars – achtereenvolgens op dezelfde plaats doen uitvoeren, dan last hij in zijn commando of
aanwijzing de woorden ,,Bij opvolging” in.
Op het uitvoeringscommando van de compagniescommandant voert het
voorste peloton de beweging uit. De overige pelotons voeren – in de mars -,
aangekomen op de plaats van het voorste peloton, op commando van de
pelotonscommandant de betrokken beweging uit.
Opmerking: De pelotonscommandanten herhalen zonodig, voor het peloton
hoorbaar, een waarschuwingscommando of aanwijzing van de compagniescommandant. Het uitvoeringscommando van de compagniescommandant
wordt niet herhaald.

d.

Bij verandering van formatie worden de volgende regels in acht genomen:
(1) Het peloton van richting blijft steeds hetzelfde peloton, tenzij de
compagniescommandant anders bepaalt.
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(2) Verandert de plaats en/of het front van het voorste peloton, dan neemt
dit peloton als eerste peloton zijn nieuwe opstellingsplaats in, indien de
pelotons onder commando van de pelotonscommandanten worden
verplaatst.
(3) Het tweede, derde en achterste (linker) peloton marcheren alleen in
richtingen evenwijdig aan, of loodrecht op het nieuwe front van het voorste
(rechter) peloton.
(4) Indien de pelotonscommandant, tijdens de compagniesexercitie, tijdelijk
het commando over zijn peloton voert, dan is hij gedurende deze tijd vrij in
zijn bewegingen.
(5) Bij een niet zelfstandig exercerende compagnie neemt de compagniescommandant zijn plaats in een nieuwe formatie in, nadat hij de opstelling
van zijn compagnie heeft gecontroleerd en eventueel gecorrigeerd.
127. Veranderen van formatie door de stilstaande compagnie
a.

Wil de compagniescommandant de stilstaande compagnie van formatie
laten veranderen en de plaats van het rechter (voorste) peloton blijft
dezelfde, of de aanwezige ruimte of de omstandigheden maken het
exerceren met de compagnie als geheel onmogelijk of ongewenst (b.v. klein
exercitieterrein, plechtigheden, etc.) dan volstaat hij met de aanwijzing:
,,Op het rechter (voorste) peloton in . . .”.
De pelotonscommandanten van het tweede, derde en linker (achterste)
peloton stellen hun peloton op de juiste plaats in de nieuwe formatie op met
inachtneming van het gestelde in punt 126.

b.

Bij formatieveranderingen van de stilstaande compagnie waarbij eveneens
de plaats en/of het front van het voorste (rechter) peloton verandert, en de
nieuwe formatie niet door het geven van enkele eenvoudige commando's
kan worden ingenomen of indien de omstandigheden exerceren met de
compagnie onmogelijk maken, dan volstaat de compagniescommandant met
de aanwijzing:
,,Plaats rechter vleugelman (voorste man), rechter (voorste) peloton . . . . .
front . . . .; op de rechter (voorste) peloton in.. . .”.
De pelotonscommandanten stellen daarna, met inachtneming van het
gestelde in punt 126 hun peloton in de nieuwe opstelling op.

c.

Wil de compagniescommandant een formatie doen innemen, waarbij de
richting en het verband naar links zijn, dan laat hij aan zijn commando de
volgende aanwijzingen voorafgaan: ,,Richting en verband naar links”,
en ,,Op het voorste (rechter) peloton naar rechts in . . . .”.
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d.

Om van de ene opstelling in de andere te komen zijn dikwijls verschillende
manieren mogelijk; de compagniescommandant moet er echter naar streven,
de pelotons de kortste weg te laten volgen en zoveel mogelijk met de
compagnie als geheel aan te marcheren.

128. Veranderen van formatie tijdens de mars
Formatieveranderingen tijdens de mars kunnen uitsluitend op de volgende
wijzen tot stand komen:
a.

Alle formaties worden aangenomen uit de marscolonne (en omgekeerd)
met uitzondering van de massa.

b.

De massa wordt aangenomen uit de dubbelcolonne..

c.

De dubbelcolonne kan ook worden aangenomen uit de massa.
Voorbeelden:
( 1 ) Overgang van marscolonne naar colonnelinie in hetzelfde front.
- Commando van de compagniescommandant: ,,Op het voorste peloton in
colonnelinie = mars”.
- Uitvoering:
Op het uitvoeringscommando markeert het voorste peloton de pas, het
tweede, derde en achterste peloton maken bij opvolging hoofd der
colonne links.
Op de juiste plaats ten opzichte van het voorste peloton gekomen,
commanderen de pelotonscommandanten: ,,Hoofd der colonne rechts =
mars” en doen, als het voorste rot gericht is, met het voorste rot van het
rechter peloton de pas markeren.
De compagniescommandant kan hierna het commando ,,Voorwaarts =
mars” of ,,Compagnie = halt” laten volgen.
(2) Overgang van marscolonne naar frontcolonne met hetzelfde front.
- Commando's van de compagniescommandant: ,,Per peloton hoofd der
colonne rechts = mars” en ,,Links uit de flank = mars”
(3) Overgang van marscolonne naar dubbelcolonne in hetzelfde front.
- Commando van de compagniescommandant: ,,Op het voorste peloton in
dubbelcolonne = mars”.
- Uitvoering:
Op het uitvoeringscommando markeert het voorste peloton de pas:
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het tweede en achterste peloton maken hoofd der colonne links, direct
gevolgd door hoofd der colonne rechts (op commando van de
pelotonscommandant).
Het derde peloton marcheert door tot op zes passen achter het voorste
peloton en markeert de pas op bevel van de pelotonscommandant.
Het tweede en achterste peloton, op de juiste plaats ten opzichte van resp.
het voorste en derde peloton gekomen, markeren op bevel van de
pelotonscommandant eveneens de pas.
De compagniescommandant kan hierna het commando ,,Voorwaarts =
mars" of ,,Compagnie = halt” geven.
(4) Overgang van dubbelcolonne naar marscolonne in hetzelfde front.
- Commando van de compagniescommandant: ,,Op het rechter peloton in
marscolonne = mars”.
- Uitvoering:
Op het uitvoeringscommando marcheert het rechter peloton van de
voorste afdeling door; de overige pelotons markeren de pas.
Zodra de afstand tot het voorste peloton dit toelaat, commandeert de
pelotonscommandant van het tweede peloton der voorste afdeling:
,,Hoofd der colonne rechts, voorwaarts = mars”, onmiddellijk gevolgd
door het commando: ,,Hoofd der colonne links = mars”.
De pelotons der achterste afdeling worden door hun pelotonscommandant op overeenkomstige wijze in de nieuwe opstelling geleid;
de pelotonscommandant van het rechter peloton van de achterste afdeling
volstaat met het commando: ,,Voorwaarts = mars”; de
pelotonscommandant van het achterste peloton handelt als de pelotonscommandant van het tweede peloton.

129. Veranderen van plaats door de compagniescommandant
Bij formatieverandering in bataljonsverband begeeft de compagniescommandant zich, met inachtneming van het gestelde in punt 13, langs de
kortste weg naar zijn plaats in de nieuwe opstelling, waar hij zich in het
nieuwe front opstelt.
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HOOFDSTUK VII
HET BATALJON
(zonder voertuigen)
A. ALGEMEEN

130. De exercitie met het bataljon
De in dit hoofdstuk gestelde regels voor de exercitie met het bataljon, zijn
gebaseerd op de organisatie van het bataljon infanterie. Bataljons met een
afwijkende organisatie alsmede organieke eenheden, gelijkwaardig aan dit
bataljon, volgen inzake indeling en opstelling voor zover mogelijk en van
toepassing, de in dit hoofdstuk gestelde regels.
131. Bewegingen, verrichtingen en handgrepen
Voor zover in dit hoofdstuk niet anders is bepaald, voert de man in het
bataljon de bewegingen, verrichtingen en handgrepen uit, als
voorgeschreven in voorgaande hoofdstukken.
De richting blijft naar voren, resp. naar rechts.
132. Aanduiden van compagnieën
Waar in dit hoofdstuk wordt gesproken van tweede, derde compagnie, enz.,
worden de tweede, derde compagnie bedoeld, gerekend van voren, resp. van
links.
B. INDELING, OPSTELLING, RICHTEN, OPENEN EN UITTREDEN

133. Indeling bij de exercitiën
a.
b.
c.

Bij exercitie in bataljonsverband, defilé’s, parades, enz., bestaat het bataljon
uit zeven compagnieën, te weten: vier tirailleurcompagnieën, de stafcompagnie, de ondersteuningscompagnie en de verzorgingscompagnie.
De volgorde der compagnieën is, tenzij de bataljonscommandant anders
bepaalt, A-cie, B-cie, C-cie, D-cie, staf cie, ost cie, vzg cie.
Uit de stafcompagnie, de ondersteuningscompagnie en de verzorgingscompagnie wordt bij exercitie in bataljonsverband, defilé’s en parades, een
even aantal pelotons geformeerd.
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134. Afstanden en tussenruimten
De in de figuren 58 t/m 62 aangegeven afstanden en tussenruimten zijn
uitgedrukt in de lengte van de gewone pas (punt 48a).
Door de bataljonscommandant kunnen bij opstellingen van het bataljon
deze afstanden en tussenruimten aan de omstandigheden ter plaatse worden
aangepast.
De compagniescommandanten vormen geen rot, resp. gelid.
135. Opstelling van het bataljon
a.

Opstelling in linie (fig. 58)
De compagnieën zijn, elk in linie, naast elkaar opgesteld.
In deze formatie wordt niet gemarcheerd.

Fig. 58. Het bataljon in linie
b.

Opstelling in colonnelinie (fig. 59)
De compagnieën zijn, elk in colonnelinie, naast elkaar opgesteld.
In deze formatie wordt niet gemarcheerd.

Fig. 59. Het bataljon in colonnelinie
c.

Opstelling in marscolonne (fig. 60)
De compagnieën zijn, elk in marscolonne, achter elkaar opgesteld.

Fig. 60. Het bataljon in marscolonne
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d.

Opstelling in dubbelcolonne (fig. 61)
De compagnieën zijn elk in dubbelcolonne achter elkaar opgesteld.

Fig. 61. Het bataljon in dubbelcolonne
e.

Opstelling in massa (fig. 62)
De tirailleurcompagnieën zijn elk in massa naast elkaar opgesteld; de staf-,
de ondersteunings- en de verzorgingscompagnie vormen elk een afdeling.
In deze formatie wordt niet gemarcheerd.

Fig. 62. Het bataljon in massa
f.

Indien het vaandel is ingedeeld, bevindt de vaandelwacht zich in de
opstellingen van linie, colonnelinie en massa met 18 passen tussenruimte
rechts van en gericht met de rechtercompagnie. In de dubbelcolonne en de
marscolonne bevindt de vaandelwacht zich 18 passen (midden) voor de
voorste compagnie.

g.

Indien een muziekkorps is ingedeeld, bevindt dit zich in de opstellingen van
linie, colonnelinie en massa tien passen rechts van en gericht naar de
vaandelwacht. In de dubbelcolonne en de marscolonne bevindt het
muziekkorps zich tien passen voor de vaandelwacht.
De directeur, resp. kapelmeester, bevindt zich steeds drie passen midden
voor het muziekkorps.
Indien geen vaandel is ingedeeld, dan bevindt het muziekkorps zich in de
opstellingen op de plaats van de vaandelwacht.

h.

Indien boven en behalve een muziekkorps een tamboerkorps is ingedeeld,
dan bevindt dit korps zich in de opstellingen van linie, colonnelinie en
massa, zes passen rechts van en gericht naar het muziekkorps; in de
dubbelcolonne en de marscolonne bevindt het tamboerkorps zich zes passen
vóór het muziekkorps.
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Indien geen muziekkorps is ingedeeld, dan neemt het tamboerkorps de
plaats van het muziekkorps in de opstellingen in; indien bovendien geen
vaandel is ingedeeld, dan staat het tamboerkorps op de plaats van de
vaandelwacht in de opstellingen.
De sergeant-majoor-(sergeant-)tamboer bevindt zich steeds drie passen
midden voor het tamboerkorps.
i.

De bataljonscommandant, niet optredend als zelfstandig commandant,
bevindt zich in de opstellingen van linie, colonnelinie en massa achttien
passen midden voor het bataljon; in de opstellingen van dubbelcolonne en
marscolonne staat hij zes passen voor de compagniescommandant van de
voorste compagnie.

j.

Indien de bataljonscommandant wordt vergezeld door zijn adjudant, dan
bevindt deze zich twee passen links en achter de bataljonscommandant.

136. Veranderen van formatie
Bij veranderen van formatie door het bataljon, geeft de bataljonscommandant de aanwijzing:
,,Op de voorste (rechter) compagnie in. . . .”.
De compagniescommandanten doen hun compagnie de juiste plaats in de
opstellingen innemen.
Verandert hierbij eveneens de plaats en/of het front van de voorste of
rechter compagnie, dan neemt deze compagnie als eerste zijn nieuwe
opstellingsplaats in; de bataljonscommandant laat in dit geval
bovengenoemde aanwijzing voorafgaan door de aanduiding van plaats en
front van de rechtervleugelman (voorste man) van het rechter (voorste)
peloton van de rechter (voorste) compagnie.
Opmerking: Veranderen van formatie kan alleen geschieden, nadat de
bataljonscommandant het bataljon heeft doen halt houden.
137. Veranderen van plaats door de bataljonscommandant
Bij formatieverandering in hoger verband, begeeft de bataljonscommandant
zich, met inachtneming van het gestelde in punt 13, langs de kortste weg
naar zijn plaats in de nieuwe opstelling, waar hij zich in het nieuwe front
opstelt.
138. Richten van het bataljon
Tot het verbeteren van de richting laat de bataljonscommandant de rechter
compagnie zich in de gewenste lijn opstellen.
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Op de aanwijzing van de bataljonscommandant: ,,Op de rechter compagnie
richten”, richten de compagniescommandanten hun compagnie als bepaald
in punt 118.
139. Openen en uittreden
Openen en uittreden geschiedt als aangegeven in de punten 119 en 120, met
dien verstande dat bij het openen de compagniescommandanten, evenals de
pelotonscommandanten drie verkorte passen voorwaarts maken.
C. DE MARS

140. Veranderen van richting tijdens de mars
Veranderen van richting door het bataljon, marcherend in marscolonne of
dubbelcolonne, geschiedt overeenkomstig het bepaalde in punt 105.
141. Komen op twee gelederen
Deze verrichting kan alleen worden uitgevoerd als het bataljon staat
opgesteld in de marscolonne.
De bataljonscommandant geeft de aanwijzing: ,,Met tweeën” na het
bataljon zonodig eerst halt hebben doen houden.
De compagniescommandanten handelen als aangegeven in punt 123,
waarna de bataljonscommandant eventueel ,,Voorwaarts = mars”
commandeert.
D. OVERIGE VERRICHTINGEN DOOR HET BATALJON

142. Afhangen der uitrusting
Dit commando kan alleen worden gegeven als het bataljon staat opgesteld
in marscolonne.
De uitvoering is overigens als bepaald in de punten 90b en 110.
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AANHANGSEL I
VERRICHTINGEN MET HET OFFICIERSSTOKJE
1.

Houding met het officiersstokje

a.

Co: ,,Afdeling (compagnie, bataljon, enz.) = geeft = acht”
De uitgangshouding is de rusthouding. Deze is zoals voorgeschreven voor
ongewapenden, met dien verstande, dat het stokje, horizontaal, met het
midden in de linkerokselholte is geklemd.
Het aannemen van de houding geschiedt zoals voorgeschreven voor
ongewapenden met inachtneming van het volgende:
In de houding ,,op de plaats = rust" blijft het stokje als in de rusthouding.
Wanneer op het uitvoeringscommando de houding wordt aangenomen,
blijft het stokje horizontaal in de linkerokselholte geklemd. De beide armen
zijn daarbij als voorgeschreven voor ongewapenden (punt 37a) (fig. l).

b.

Co: ,,Op de plaats = rust” en co: ,,Rust”
Op deze commando's wordt gehandeld zoals voorgeschreven voor
ongewapenden met dien verstande dat het stokje onder de linkeroksel blijft
zoals omschreven onder ,,a” (fig. 2).

2.

Marcheren met het officiersstokje
CO: ,,Voorwaarts = mars”
Op het waarschuwingscommando ,,Voorwaarts”, wordt het stokje in het
midden gevat tussen de gestrekte vingers en de duim van de rechterhand en
vervolgens met een snelle beweging naar de rechterzijde van het lichaam
gebracht. Nadat de rechterarm gestrekt en tegen het lichaam is aangesloten
worden de toppen van de wijs-, middel- en ringvinger en de pink onder, en
de duim op het stokje gebracht.
Tijdens het marcheren worden de armen normaal doorgezwaaid; het stokje
dient hierbij horizontaal te worden gehouden, hetgeen wordt bereikt door de
top van de pink op en neer te bewegen (fig. 3).

3.

Halthouden met het officiersstokje
Co: ,,Afdeling (compagnie, bataljon, enz.) = halt”
Het halthouden geschiedt zoals is voorgeschreven voor ongewapenden.
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Fig. 1. De houding
(met het officiersstokje)

Fig. 2. ,,Op de plaats = rust”
(met het officiersstokje)

Twee tellen nadat de rechtervoet (met een krachtige, versnelde beweging)
naast de linker- is geplaatst, wordt het stokje met een snelle beweging in de
linkerokselholte gebracht.
4.

De groet, wanneer het officiersstokje wordt gedragen

a.

Stilstaande (fig. 4)
De uitgangshouding is de houding.
De groet wordt gebracht overeenkomstig het gestelde in punt 41.

b.

Marcherende
(1) Terwijl de linkervoet op de grond komt, wordt het stokje met de
rechterhand in de linkerokselholte gebracht.
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Fig. 3. Marcheren (met het officiersstokje)

Fig. 4. De groet (met het
officiersstokje)

Op het moment dat de rechtervoet op de grond komt, wordt de rechterarm
met een snelle beweging achterwaarts gebracht als bij het op en
neerzwaaien van de armen tijdens de mars. Zodra de linkervoet op de grond
komt, wordt de groet gebracht. De linkerarm wordt vanaf het moment dat
het stokje in de linkerokselholte wordt gebracht - dus zodra de linkervoet
op de grond komt - gestrekt langs het lichaam gehouden.
(2) De groet wordt gelijktijdig met het neerzetten van de linkervoet
beëindigd. De rechterarm wordt met een snelle beweging achterwaarts
gebracht (als bij het op en neer zwaaien der armen tijdens de mars).
Zodra de linkervoet weer op de grond komt, wordt het stokje met de
rechterhand in het midden aangevat op de wijze als voorgeschreven in punt
2.
Op het moment dat de rechtervoet op de grond komt, wordt het stokje met
een snelle beweging achterwaarts gebracht, waarna onmiddellijk op de
normale wijze wordt doorgemarcheerd.
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Opmerkingen:
(1) Aan officieren die gewapend zijn, is het dragen van het stokje niet
toegestaan (zie ook VS 2-1584 RIDKL).
(2) De officier die als instructeur optreedt bij exercitie te voet of die daarbij
functioneel toeziet is, met inachtneming van het gestelde onder (l), verplicht het
stokje te dragen (zie ook VS 2- l584 RIDKL).
( 3 ) Tijdens het lopen, niet in de houding, wordt het stokje horizontaal met het
midden in de rechterhand, dan wel horizontaal in de linkeroksel geklemd,
gedragen.
Tijdens het staan, niet in de houding, wordt het stokje bij voorkeur in de
linkerokselholte geklemd.
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AANHANGSEL II
VERRICHTINGEN MET DE SABEL

1.

Houding met opgestoken sabel

a.

Stilstaande
De houding is zoals voorgeschreven voor ongewapenden, met dien
verstande dat de linkerhand de schede omvat, de vingers aan de achterzijde,
zodanig dat de sabel rechtstandig blijft.

b.

Tijdens de mars
De rechterarm wordt op de voorgeschreven wijze bewogen (punt 40).
De schede wordt met de linkerhand in ondergreep vast gehouden, zodanig
dat hij enigszins naar voren is gericht; de linkerarm is zoveel mogelijk
gestrekt (fig. 1). 1)

2.

Houding met getrokken sabel

a.

Stilstaande
(1) Co: ,,Afdeling (compagnie, bataljon enz) = geeft = acht”
De uitgangshouding is de rusthouding. Deze houding is zoals
voorgeschreven voor ongewapenden met inachtneming van het volgende:
De sabel is schuin voor het lichaam, de kling schuin rechts naar boven en
met de rug rustend in de buiging van de rechterarm. Het gevest bevindt zich
midden voor het lichaam, de greep tussen de duim en rechterwijsvinger van
de rechterhand geklemd, de wijsvinger aan de naar voren gekeerde zijde en
de duim aan de naar achteren gekeerde zijde van de greep; de middelvinger
is licht gebogen en bevindt zich rechts tegen de greep, de overige vingers
zijn aangesloten en rusten in de linkerhand.
Beide armen zijn ongedwongen voor en tegen het lichaam gestrekt. Zo
nodig mag de linkerhand de rechter- tijdelijk los laten (fig. 2).
Op het eerste waarschuwingscommando wordt de houding ,,Op de plaats =
rust” aangenomen (punt 37) met dien verstande dat de armen zoveel
mogelijk worden gestrekt; overigens blijven de sabel en de armen zoals
hierboven omschreven. Op het tweede waarschuwingscommando blijft de
houding ongewijzigd. Op het uitvoeringscommando worden beide

1) Niet van toepassing indien de sabeltas wordt gedragen.
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Fig. 1. Houding met opgestoken sabel
(Tijdens de mars)
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Fig. 2. De rusthouding met getrokken sabel
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Fig. 3a. De houding met getrokken sabel
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Fig. 3b. De houding met getrokken sabel
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armen langs het lichaam gestrekt zoals voorgeschreven voor ongewapenden,
met dien verstande dat:
- de linkerhand de schede omvat, de vingers aan de achterzijde, zodanig
dat de schede rechtstandig blijft;
- de rechterhand de greep blijft omvatten zoals hierboven omschreven en
de kling rechtstandig met het plat tegen de rechterbovenarm komt te
rusten, het scherp naar voren (fig. 3).
(2) Co: ,,Op de plaats = rust”
De uitgangshouding is de houding met de getrokken sabel. De uitvoering is
zoals voorgeschreven voor ongewapenden, met dien verstande dat de beide
armen vóór en tegen het lichaam worden gebracht en de houding ,,op de
plaats = rust”, met de getrokken sabel, wordt aangenomen (fig. l).
(3) Co: ,,Rust”
De uitgangshouding is de houding ,,Op de plaats = rust”. Op dit commando
wordt de rusthouding met de getrokken sabel aangenomen.
b.

Tijdens de mars
De sabel wordt gedragen zoals voorgeschreven voor de stilstaande houding
met getrokken sabel; de rechterarm wordt op de voorgeschreven wijze
bewogen (punt 40); de kling van de sabel blijft tegen de rechterbovenarm.
De schede wordt met de linkerhand in ondergreep vastgehouden, zodanig
dat hij enigszins naar voren is gericht (zie ook fig. 1) l).
N.B. Bij de paradepas wordt de rechterarm niet verder doorgezwaaid dan
bij de gewone pas.
Opmerking: Bij het geven van commando's en aanwijzingen mag de bedoeling
hiervan worden verduidelijkt door met de sabel te wijzen; ook kunnen met de
sabel tekens worden gegeven.

3.

Groeten met de sabel

a.

De uitgangshouding is de houding met getrokken sabel.
(1) E e r s t e b e w e g i n g - De greep wordt met de volle rechterhand omvat;
tegelijkertijd wordt het wapen, met het scherp naar links, rechtstandig voor
het rechteroog gebracht.

1) Niet van toepassing indien de sabeltas wordt gedragen.

163

Inclusief penwijzingen. © J.H.B. Kremers)

(

DIENSTGEHEIM

De rechterhand is ter hoogte van de kin, de rechterduim rust op de
rechterwijsvinger, de rechterarm is tegen het lichaam (fig. 4).
(2) T w e e d e b e w e g i n g - De rechterarm wordt met een krachtige
beweging gestrekt omlaag langs de rechterzijde van het lichaam gebracht.
De kling van de sabel, het scherp naar links, is omlaag en enigszins naar
voren gericht; hiertoe is de hand in het polsgewricht lichtelijk omhoog
gebracht.
De punt van de sabel dient vrij van de grond te blijven (fig. 5 ).
(3) D e r d e b e w e g i n g - Door het buigen van de rechterarm in de
elleboog wordt de sabel weer terug gebracht in de houding als beschreven
bij de eerste beweging (fig. 3).
(4) V i e r d e b e w e g i n g - De rechterarm wordt langs en tegen het lichaam
gestrekt; tegelijkertijd wordt de sabel achterover gekanteld, zodat de kling
tegen de rechterbovenarm komt. Hierna wordt houding met de getrokken
sabel aangenomen (fig. 3).
b.

(1) Wanneer op het commando ,,Presenteert = geweer”, het eerbewijs met
de sabel moet worden gebracht, worden gelijktijdig met de eerste (en
tweede) beweging met het geweer, de eerste (en tweede) beweging van de
groet met de sabel verricht.
Op het commando ,,Zet af = geweer” worden gelijktijdig met de eerste (en
tweede) beweging met het geweer, de derde (en vierde) beweging van de
groet met de sabel uitgevoerd.
(
2) Wanneer tijdens de mars de groet met de sabel moet worden gebracht
op het commando ,,Hoofd = rechts (links)” wordt na het
uitvoeringscommando gelijktijdig met het neerzetten van de linkervoet de
eerste beweging en met het neerzetten van de rechtervoet de tweede
beweging met de sabel uitgevoerd.
Op het commando ,,Hoofd = front” wordt na het uitvoeringscommando
gelijktijdig met het neerzetten van de linkervoet de derde beweging, en met
het neerzetten van de rechtervoet de vierde beweging met de sabel
uitgevoerd.
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Fig. 4a. Groet met de sabel
(Eerste en derde beweging)
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Fig. 4b. Groet met de sabel
(Eerste en derde beweging)
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Fig. 5a. Groet met de sabel
(Tweede beweging)
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Fig. 5b. Groet met de sabel
(Tweede beweging)
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AANHANGSEL III
VERRICHTINGEN MET HET GEWEER LEE ENFIELD AFWIJKEND VAN DE
OVEREENKOMSTIGE VERRICHTINGEN MET HET GEWEER GARAND

1.

Draagwijze van het geweer
Met het geweer gewapend, draagt de man dit wapen op de linkerschouder.
De draagriem is gestrekt; de onderste gesp is drie vingerbreedten boven de
onderste kordonbeugel.
(Voor het overige wordt verwezen naar punt 31 van dit voorschrift.)

2.

Houding met het geweer bij de voet
De uitvoering is overeenkomstig het gestelde in punt 63 van dit voorschrift,
met dien verstande dat op het uitvoeringscommando ,,Acht” het geweer
naast het lichaam wordt gebracht, zodanig dat de loop rechtstandig komt.

3

Over de schouder nemen van het geweer
De uitvoering is overeenkomstig het gestelde in punt 75 van dit voorschrift,
met dien verstande dat bij de 3e beweging het geweer plat op de
linkerschouder wordt geplaatst met de grendelknop naar boven.

4.

Inspecteren van het geweer
De uitgangshouding is de houding met het geweer bij de voet.

a.

Co: ,,Voor inspectie = geweer”
(1) E e r s t e b e w e g i n g - Het geweer wordt met de rechterhand ±10 cm
vóór en evenwijdig met het lichaam gebracht, de grendelknop naar voren,
zodanig dat de loop een hoek van 45" met de grond maakt; de monding van
de loop is links boven. Tegelijkertijd omvat de linkerhand het geweer in
ondergreep in het balanspunt. De aaneengesloten vingers van deze hand
bevinden zich rechts, de duim links van het wapen.
(2) T w e e d e b e w e g i n g - De rechterhand omvat de greep. De
rechteronderarm is ongedwongen omlaag, doch vrij van het lichaam.
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(3) D e r d e b e w e g i n g - De veiligheidspal wordt met de rechterduim naar
voren omgelegd. De rechterhand omvat de grendelknop.
De rechtervleugelman licht de grendelknop een weinig op.
(4) V i e r d e b e w e g i n g - De grendelknop wordt door de
rechtervleugelman hoorbaar neergeslagen, waarna allen de loop openen. De
gestrekte vingers van de rechterhand worden aaneengesloten tegen de
vlakke zijde van de kolf geplaatst, de duim op de kolf ter hoogte van de
haan.
b.

Nadat zijn geweer is geïnspecteerd, wacht de man tot de inspecterende
meerdere één man verder gekomen is. Daarna sluit hij de loop, ontspant de
slagveer, legt met de duim de veiligheidspal naar achteren en neemt de
draaghouding aan.
Wanneer de inspecterende meerdere weer één man verder gekomen is,
wordt het geweer bij de voet gebracht op de wijze als voorgeschreven bij
het geweer in draaghouding (punt 70a, (2) van dit voorschrift).

5. Inspecteren van de loop
De uitgangshouding is de houding ,,Voor inspectie = geweer”.
a.

Co: ,,Voor inspectie = loop”
(1) E e r s t e b e w e g i n g - De linkervoet wordt, op de hiel draaiend, tegen
de rechtervoet geplaatst. Vervolgens wordt de rechtervoet in het nieuwe
front ± 50 cm zijwaarts verplaatst. Het hoofd en de schouders blijven in het
oorspronkelijke front. Tegelijkertijd wordt, door middel van de linkerarm,
het geweer een kwartslag naar voren gedraaid, zodanig dat de monding van
de loop naar voren en op ooghoogte komt en de kolfplaat tegen de
rechterlies rust.
(2) T w e e d e b e w e g i n g - De aaneengesloten vingers van de rechterhand
worden rechts tegen de lade gebracht, de duim voor de afsluiter.

b.

Nadat de loop van zijn wapen is geïnspecteerd, wacht de man tot de
inspecterende meerdere één man verder gekomen is. Daarna sluit hij loop,
ontspant de slagveer en legt met de duim de veiligheidspal naar achteren,
waarbij de overige vingers van de rechterhand ter controle op de grendelknop rusten. Vervolgens wordt de rechtervoet tegen de linker- geplaatst en
wordt het geweer in de draaghouding teruggebracht.
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Tenslotte wordt de linkervoet, op de hiel draaiend, teruggebracht als in de
houding .
Wanneer de inspecterende meerdere weer één man verder gekomen is,
wordt het geweer bij de voet gebracht op de wijze, zoals voorgeschreven bij
het geweer in draaghouding (punt 70a, (2) van dit voorschrift).
Daarna gaat de man op de plaats rust staan.
6.

Opzetten en afzetten van de bajonet

De uitgangshouding is de houding met het geweer bij de voet.
a.

Co: ,,Bajonet = op”
(1) Eerste beweging - Het geweer wordt met de rechterhand langs de
kortste weg tussen de voeten geplaatst; de hiel van de kolf tegen de
aaneengesloten hielen van de voeten. Het geweer wordt vastgeklemd tussen
de knieën die hiertoe licht worden gebogen.
(2) Tweede beweging - Met de linkerhand wordt de greep van de bajonet
vastgepakt; de vingers van de linkerhand zijn naar beneden gestrekt.
Tijdens deze beweging kijkt de man recht vooruit.
(3 )Derde beweging - De bajonet wordt uit de schede getrokken door de
linkerarm te strekken, de rug van de linkerhand naar voren, duim en vingers
gestrekt en omlaag wijzend.
(4) Vierde beweging - Terwijl de man naar de monding van de loop kijkt,
wordt de linkerarm naar voren gebracht. De punt van de bajonet wordt naar
boven gedraaid en de bajonet wordt geplaatst.
De linkerhand wordt tegen de bovenband geplaatst; duim en vingers
gestrekt en in één lijn met de benedenarm.
(5) Vijfde beweging - Met de rechterhand wordt het geweer bij de
onderband omvat, waarna het wapen langs de kortste weg bij de rechtervoet
wordt geplaatst. Tegelijkertijd wordt de houding met het geweer bij de voet
wederom aangenomen.

b.

Co: ,,Bajonet = af”
Wanneer dit commando moet worden gegeven aan een afdeling die uit meer
dan één gelid bestaat, doet de commandant eerst de gelederen openen.
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(1) E e r s t e b e w e g i n g - Als de eerste beweging onder ,,a”.
(2) T w e e d e b e w e g i n g - Met de linkerhand wordt het geweer onder de
bovenrand omvat, duim en wijsvinger aaneengesloten. Met de rechterhand
wordt het handvat van de bajonet omvat, de duim rond het blad.
(3) D e r d e b e w e g i n g - Met de wijsvinger van de rechterhand wordt de
bajonetpal ingedrukt en wordt de bajonet afgenomen, door deze een
kwartslag naar links te draaien en vervolgens omhoog te brengen.
(4) V i e r d e b e w e g i n g - Met de linkerhand wordt de schede omvat, de
duim achter de lus. De man laat met de rechterhand de punt van de bajonet
zakken door de rechterelleboog op te heffen. Met de rechterhand wordt de
bajonet in de schede gebracht, waarbij de man naar de schede kijkt.
(5) V i j f d e b e w e g i n g - Als het gestelde onder ,,a”, (5)”.
7.

Afhangen en omhangen van de uitrusting
De uitvoering is overeenkomstig het gestelde in punt 90 van dit voorschrift,
met dien verstande dat bij het afhangen de buitenrand van de helm tegen de
grendelknop rust (punt 90b, (7)).
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AANHANGSEL IV
DRAAGWIJZEN EN HOUDINGEN PIAT EN MORTIER 2-IN
1.

Draagwijze van de piat
Met de piat bewapend, draagt de man dit wapen over de linkerschouder. De
projectielgoot is naar voren gericht, de voorsteun naar links.
Bij het marcheren in rust kan het wapen - op aanwijzing van de commandant - ter afwisseling ook op andere wijze worden gedragen.
Bij marsen doet de pelotonscommandant de piat bij toerbeurt door de
geweerschutters dragen; de piatschutter draagt dan een geweer.

2.

Houding, wanneer bewapend met de piat
De op de in punt 63 van dit voorschrift genoemde commando’s te
verrichten handelingen zijn zoals voorgeschreven voor ongewapenden, met
inachtneming van het volgende.
De piat wordt horizontaal op de linkerschouder gedragen met de voorsteun
naar links. De linkerhand omvat het rechtergedeelte van de voorrand van de
projectielgoot, de vingers aaneengesloten, de duim langs de onderrand, de
elleboog wijst naar beneden.
De draagriemen van de piat zijn gestrekt.
Opmerking: Alvorens de troep de houding te doen aannemen geeft de commandant de aanwijzing ,,Piat overnemen”, waarop de piatschutter het wapen op de
linkerschouder brengt op de wijze als hiervoren beschreven.

3.

Draagwijze van de mortier 2-in
Met de mortier 2-in bewapend, draagt de man dit wapen op de wijze als
omschreven in punt 4.
Bij het marcheren in rust kan het wapen - op aanwijzing van de
commandant - ter afwisseling ook op andere wijze worden gedragen.
Bij marsen doet de pelotonscommandant de mortier bij toerbeurt door de
geweerschutters dragen; de mortierschutter draagt dan een geweer.

4.

Houding, wanneer bewapend met de mortier 2-in
De op ,de in punt 63 van dit voorschrift genoemde commando’s te
verrichten handelingen zijn zoals voorgeschreven voor ongewapenden, met
inachtneming van het volgende:

a.

De mortier 2-in met grondplaat wordt over de linkerschouder gedragen met
de loop naar voren en de grondplaat op de mg. De linkerhand houdt de loop
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omvat. Loop en grondplaat maken een rechte hoek en zijn in deze stand
vastgezet.
b.

De mortier 2-in met schop wordt over de linkerschouder gedragen met de
loop naar voren. De linkerhand omvat de monding van de loop; de rug van
de hand is naar beneden gekeerd, de aaneengesloten vingers voor de
monding.

5.

Indeling bij het medevoeren van de organieke bewapening van de
stuksbediening van de piat en de mortier 2-in
Met betrekking tot de indeling van de stuksbedieningen van de piat en/of
de mortier 2-in worden door de commandanten van eenheden, in wier
organisatie deze wapenen zijn opgenomen, afzonderlijk voor de gehele
eenheid geldende regelen gesteld (zie ook punt 94 van dit voorschrift).
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