AANHANGSEL 2 - VOORSCHRIFT TENUE
Het verenigingstenue dient uit de volgende onderdelen te bestaan:

A) HOOFDDEKSEL
1) In principe wordt het hoofddeksel gedragen zoals u gedurende uw diensttijd heeft gedragen.
Dit is voorzien van het betreffende embleem zoals dat van toepassing was. Toegestaan zijn
dus, een baret uni bruin-olijf (oud-KL), zwarte (cavalerie), donkerblauw met rode spiegel
(Mariniers) donkerblauw (Marine), groen (Commando’s), bordeauxrood
(Luchtlandingseenheden), lichtblauw (Unifil), steenrood (MFO), Veldmuts (rijdende Art.).
Eveneens zijn toegestaan: baret Petrolkleurig (nieuw KL), blauw/grijs (Luchtmacht) en ook de
Luchtmacht cap/muts.
Hierop dient het onderdeelsbaretembleem c.q. onderdeelsembleem gedragen te worden.* 2)
Hier mag in bepaalde gevallen van af worden geweken zoals:
Vb1. zwarte baret mag ook gedragen worden met ander dan Cavalerie baretembleem.
Vb2. Klu baret toegestaan met KL baretembleem.
Draagwijze: De baret dient te worden gedragen volgens voorschrift.

B) TENUE
1) Blazer
Een donkerblauwe blazer** bij voorkeur voorzien van een enkele knopenrij.
2) Overhemd
Wit overhemd
3) Stropdas
KOVOM verenigingsdas (bij voorkeur)
3) Pantalon
Grijze pantalon
4) Schoenen
zwarte schoenen

C) EMBLEMEN
Op de borstzak is het verenigingsembleem c.q. het eigen Krijgsmachtsembleem (bijv embleem
der Mariniers) bevestigd.
Indien op de borstzak het Krijgsmachtsembleem reeds is bevestigd mag het
verenigingsembleem bij voorkeur op de linker bovenbouw gedragen worden, tenzij hier reeds
een embleem is geplaatst. In een voorkomend geval kan het verenigingsembleem op de rechter
bovenmouw gedragen worden. Op de rechter bovenmouw kan een onderdeelsembleem
bevestigd worden. (Bijv. Divisie-embleem etc., bij Klu het z.g. kroonembleem)

Op de blazer kunnen vaardigheidsemblemen c.q. spelden worden aangebracht: hierbij wordt
in principe de plaatsing volgens de opvolgende militaire voorschriften vanaf 1944
gehandhaafd*** Dit houdt in:
Wegens het dragen van het verenigings- c.q. eigen embleem op de borstzak kunnen de
vaardigheidsemblemen, zoals de MLV-speld, chauffeursspeld, schuttersspelden etc. ónder de
borstzak gedragen met een maximum van 4 emblemen (in vierkant geplaatst).
Boven de borstzak dient ruimte gelaten te worden om medailles van groot model te dragen,
daarboven kan een brevet, b.v. een parawing, aangebracht worden.
Op het rechterpand van de blazer kunnen herinnerings c.q. buitenlandse emblemen worden
gedragen met een maximum van 2 emblemen (onder elkaar),

D) NAAMPLAATJE
Op het rechterpand van de blazer op borsthoogte kan een naamplaatje worden aangebracht.
Bij voorkeur het KOVOM-naamplaatje. Hierboven mag een metalen dienstvakembleem (bedoeld
wordt het KL embleem zoals aangebracht op de kraagspiegels) cq buitenlandse wing (1 expl.)
worden aangebracht.
Onder het naamplaatje mag een borstzakhanger worden aangebracht.

Op de linker revers wordt bij voorkeur de verenigingsspeld gedragen en een mobilisatiespeldje
of de veteranenspeld.
Op de rechter revers kunnen andere speldjes c.q. buitenlandse speldjes worden aangebracht
met een maximum van twee.
De kraagspiegels blijven in principe vrij van enige opsmuk.
Op de schouders kan een nestel c.q. koordje worden gedragen, deze op dié kant zoals is
voorgeschreven.

*In het voorkomende geval een Luchtmacht, Marine of Marechaussee-embleem.
**Een zwarte, groene of bordeauxrode blazer is toegestaan indien reeds in uw bezit.
***Bij vragen hierover kan contact worden opgenomen met het bestuur.
Men dient er voor zorg te dragen dat het geheel zeker niet té overdadig overkomt.
Dus niet te veel speldjes of emblemen etc.
Voor leden van het KED is dit tenuevoorschrift, in tegenstelling tot overige leden, dwingend.

UIT DEN BOZE:
Het onterecht dragen van de veteranenspeld, onderscheidingen die men niet
verdiend heeft of het dragen van de KCT-baret en het voeren van een rang
waartoe men niet is bevorderd kan leiden tot schorsing of zelfs royement.

A) Het logo van het KED (KOVOM Exercitie Detachement) van de KOVOM. Dit logo mag
uitsluitend gedragen worden door leden van het KED.
Het
wordt gedragen op de linkse bovenmouw ca 12 cm
vanaf de naad.

De hoofddeksels zoals bedoeld onder punt A:

AANHANGSEL 3 - VOORSCHRIFT TENUE 2
Welke onderscheidingen bij welke gelegenheid.

De KOVOM probeert zich qua voorschriften voor het dragen van de onderscheidingen zoveel
mogelijk te richten naar de voorschriften zoals die bij Defensie gehanteerd worden. Zie de
onderstaande beschrijving:

1. Interservicestaat tenuen
Hieronder vindt u een aantal algemene aanduidingen van tenuen welke voor alle krijgsmachtdelen gelden. Met
behulp van de bijbehorende vertaling per krijgsmachtdeel kunnen op uitnodigingen e.d. meestal 3 tekens
volstaan om ondubbelzinnig het gewenste tenue aan te geven.
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De voorgeschreven tenuen en vermelde toevoegingen worden alleen gedragen door militairen, die
volgens de bepalingen in het tenuenvoorschrift van het eigen krijgsmachtdeel daartoe gerechtigd zijn.

b.

Diverse combinaties van tenuen en decoraties (schuingedrukt) komen niet voor in de respectievelijke
tenuevoorschriften. Desondanks kunnen ze in bijzondere gevallen voorgeschreven worden door de
Chef van het Militaire Huis van H.M. de Koningin, CDS en C-OPCO's.

c.

Bij de aanduidingen GT, CT en AT worden witte handschoenen als inbegrepen beschouwd. Bij het DT
kunnen lederen handschoenen gedragen worden. Dit dient dan op een uitnodiging vermeld te worden,
of door een commandant te worden opgedragen. Militairen van de KM dragen bij het DT altijd lederen
handschoenen.

d.

Het dragen van een oranje koord/bandsjerp dient afzonderlijk aan de tenue-aanduiding te worden
toegevoegd wanneer dit van toepassing is.

e.

Wanneer het CT niet beschikbaar is, wordt daarvoor overeenkomstig GT gedragen.

f.

Onder modeldecoraties en klein modeldecoraties, worden tevens halskruisen verstaan.

g.

Het Korps Mariniers kent behalve tenue 1 en 2 tevens het galatenue tenue 20.

h.

Adjudanten van H.M. de Koningin kennen tevens het Bijzondere Gelegenheidstenue (BGLT) en het
Bijzondere Ceremoniële Tenue (BCT)

2. Tenueoverzicht per gelegenheid
Gelegenheid

Algemene aanduiding

1. Officiële aankomst en vertrek van burger- en militaire autoriteiten, GT3
indien deze zijn gekleed in CT, nationaal kostuum, ambtskleding of
jacquet
2. Aankomst en vertrek van burger- en militaire autoriteiten, niet
gekleed als bedoeld bij § 1

DT1

3. Opwachtingbezoeken bij H.M. de Koningin, ministers,
DT1
bewindslieden bij bevordering tot opperofficier en bij benoeming van
een opperofficier in een hoge functie, waarbij deze rechtstreeks
onder de minister is gesteld

4. Aan- en afmelden bij de commandant alsmede dienstreizen* en

DT1

werkbezoeken waarbij het uniform moet worden gedragen
*tenzij anders bepaald
5. (Militaire) dodenherdenkingen

DT2

(Zie ook noot a.)
6. Cocktails en recepties

DT1 (tenzij anders bepaald,
zie h)

7. Avondevenementen (smoking)

AT1

8. Avondevenementen (rok)

AT2

9. Staatsbezoeken, avondontvangsten ten hove, ontvangsten
ministerraad

Als vermeld op de uitnodiging

10. Verschijnen voor een militair rechtscollege of militaire justitiële
autoriteiten

DT1

11. Beëdigingen

KM: GT3
Overig: DT2

12. Parades

Als vermeld op de uitnodiging

13. Begrafenissen met (beperkt) militair eerbetoon

GT3
Voor KLu geldt:
Indien geen regelingsoff.
slippendrager of lid van
officiele deputatie: DT2

14. Begrafenissen zonder militair eerbetoon, waarbij men officieel in DT1
de stoet of als lid van een deputatie aanwezig is, of individueel
15. Bij huwelijksplechtigheden, waarbij men officieel tegenwoordig is GT3
(stoet of deputatie)
16. Huwelijksplechtigheden, niet in de stoet of deputatie
tegenwoordig, maar waarbij men niettemin in uniform aanwezig
wenst te zijn

DT1

17. Genodigden Verenigde Vergadering der Staten-Generaal op de
derde dinsdag in september

CT3

18. Uitreiking van onderscheidingen

DT2

19. Uitreiking diploma’s, getuigschriften, certificaten, baretten /
onthullingen enz.

DT1

a.

Bij Nederlandse herdenkingen op 4 mei wordt geen halskruis gedragen.

b.

Bij deelname aan cocktails en avondevenementen, waarbij de uitnodiging uitgaat van een
burgerinstantie, wordt het uniform alleen gedragen, indien dit gepast is.

c.

Het AT wordt niet vóór 18.00 uur gedragen.

d.

Conform het gestelde in hoofdstuk 22 wordt bij een begrafenis met (beperkt) militair eerbetoon
rekening gehouden met de wensen van de nabestaanden of de wilsbeschikking van de overledene.

e.

Bij een begrafenis zonder (beperkt) militair eerbetoon wordt het militair tenue alleen gedragen als dit
als passend wordt beoordeeld. Ook hier geldt dat rekening dient te worden gehouden met de wensen
van de nabestaanden of de wilsbeschikking van de overledene.

f.

Bij huwelijksplechtigheden richt men zich naar het vermelde op de uitnodiging en naar de wensen van
het bruidspaar. In beginsel dragen belangstellenden het DT1.

g.

Militairen die een onderscheiding ontvangen, mogen bij een officiële uitreiking geen andere
onderscheidingen of batons dragen.

h.

Om praktische overwegingen kan bij een receptie van DT1 worden afgeweken, bijv. indien voorafgaand
aan de receptie een ceremonie in een ander tenue plaatsvindt.

3. Kledingaanduiding, militair / (burger) tenue:

Heren

Diverse aanduidingen

Militair / (burger) tenue

Casual

Geen bijzondere eisen op kleding gebied, DT

Informeel / informal

Blazer, combinatie met das, DT

Tenue de ville

Effen, (donker: blauw of grijs, geen bruin) 2-delig pak, eventueel

Lounge suit (Engels)

met vest

Casual (Amerikaans)

DT

(Dark) suit
Wandelkostuum
Daags tenue
Jacquet

Jacquet
Donker 3-delig pak
GT

Smoking

Smoking, eventueel met cummerbund

Cravate noire (Frans)

AT1 (indien geen AT beschikbaar: GT)

Black tie (Engels)
Formal
Mess dress
Rok

Rok

Cravate blanche (Frans)
White tie

AT2 (indien geen AT beschikbaar: GT)

Dames
Diverse aanduidingen

Militair / (burger) tenue

Casual

Geen bijzondere eisen op kleding gebied, DT

Informeel / informal

Jurk, pakje, DT

Tenue de ville

Overdag: aangepaste kleding (b.v. geklede japon of mantelpak), met

Lounge suit (Engels)

of zonder hoed

Casual (Amerikaans) (Dark)

’s avonds: kort toilet

suit

DT

Wandelkostuum
Daags tenue
Jacquet

Geklede jurk met hoed
GT

Smoking

Kort of lang avondtoilet (cocktail), (eventueel) halflange

Cravate noire (Frans)

handschoenen

Black tie (Engels)

AT1 (indien geen AT beschikbaar: GT4)

Formal
Mess dress
Rok

Lang avondtoilet, (eventueel) lange handschoenen

Cravate blanche (Frans)

AT2 (indien geen AT beschikbaar: GT4)

White tie

Bijzonderheden:

Bij rok en smoking worden zwarte gladlederen of laklederen schoenen gedragen en dunne zwarte
sokken.
Is de uitnodiging formeel van aard, dan dient bij de smoking een zwarte vlinderdas en eventueel
een zwarte cummerbund te worden gedragen. In andere gevallen mogen vlinderdas en
cummerbund een niet te opzichtige kleur hebben.
Indien de tabel voor dames een hoed aangeeft, geldt dit alleen voor gelegenheden overdag.

