
Ceremoniële Tenuen



Koninklijke Landmacht
Mandataris

Eenheid :

Samenstelling ceremonieel tenue:

Geschiedenis :

Hoofddeksel :

Jas :

Broek :

Lederwerk :

Schoeisel :

Handschoenen :

Mantel :

Bewapening :

Het geheel is grotendeels gebaseerd op het 
ceremoniële tenue van het Trompetterkorps Bereden 
Wapens, Artillerie. Met dien verstande dat de kraag 
van het Trompetterkorps aan de bovenkant voorzien is 
van een gele of goudkleurige, 10 mm brede, galon.

Bij de veldartillerie ‘Talpa’ genoemd. Deze was in 
het verleden vervaardigd van zeekalverenvel, 
tegenwoordig is deze synthetisch. Op de Talpa 
bevinden zich 3 leeuwenkoppen, waaraan de 
kinketting wordt bevestigd. Alles is van goudkleurig 
metaal. Op de Talpa is een rode haren pluim bevestigd. 
Deze pluim wordt in een goudkleurig genet bolletje 
gestoken. Dit genette bolletje wordt in een goud 
omrande cocarde gestoken.

Een diep donkerblauw tuniek met ponceaurode biezen 
en twee rijen geel metalen knopen met links en rechts 
van de kraagsluiting het wapenembleem veldartillerie. 
De rangonderscheidingstekens bevinden zich op de 
ondermouw. De rang wordt aangegeven door middel 
van de fourragère. De vispassanten, bij andere tenues 
epauletten genoemd, zijn van goudkoord. De staande 
kraag is vervaardigd van zwart fluweel.

De pantalon heeft dezelfde kleur als de jas en is 
voorzien van een ponceaurode bies van 30 mm.

De mandataris draagt, van links boven naar rechts 
onder, een giberne met patroontas, vervaardigd van 
zwart gehamerd leer en een oranje bandsjerp, waarbij 
de twee kwasten links voor de bies hangen.

De veldartillerie draagt onder het ceremoniële tenue 
zwart, lederen bottines voorzien van hakbalsporen.

Het sabel dat bij het ceremoniële tenue wordt 
gedragen is het Artillerie sabel model WKC 6144, en is 
omwikkeld met zilverdraad. Het sabel wordt gedragen 
middels een sabelkoppel. Deze wordt onder de jas 
gedragen.

De mandataris draagt wit katoenen handschoenen.

Deze wordt ook wel cape genoemd en is gemaakt van 
zwarte stof met een ponceaurode voering. De 
rangonderscheidingstekens zijn op de kraagpunten 
aangebracht.

Het gaat hier om het ceremoniële tenue van het Korps 
Veldartillerie



Koninklijke Marechaussee
Gouverneur der Residentie

Wie :

Samenstelling ceremonieel tenue:

Hoofddeksel :

Jas :

Broek :

Lederwerk :

Schoeisel :

Bewapening :

Handschoenen :

Ondersch. :

De Gouverneur der Residentie draagt een donker-
blauwe pet.

De jas is van donkerblauw / zwart stof, voorzien van 
twee rijen wapenknopen. De knopen zijn voorzien van 
het embleem van de Koninklijke Marechaussee. De 
rangonderscheidingstekens bevinden zich op een van 
zilverkoord gevlochten epaulet op beide schouders. 
Aan de linkerschouder wordt een zilverkleurige nestel 
gedragen. De jas heeft een staande kraag met aan 
beide zijden van de sluiting het embleem van de 
Koninklijke Marechaussee. In de kraag wordt een witte 
stocktie gedragen.

De broek is vervaardigd van ‘Nassau blauw’ stof en 
voorzien van een generaalsbies.

In de taille wordt een oranje koordsjerp gedragen. 
Over de linkerschouder draagt de Gouveneur der 
Residentie een zilverkleurige giberne met patroontas. 
De tas wordt gedragen op de rug.

Er worden zwart lederen bottines gedragen, voorzien 
van hakbalsporen.

Gedragen wordt een vernikkelde wandelsabel model 
1912. Aan het handvat bevindt zich een dragon aan 
een donkerblauwe gevlochten koord.

De Gouverneur der Residentie draagt wit katoenen 
handschoenen.

Op de borst worden diverse onderscheidingen 
gedragen.

Dit tenue wordt gedragen door de Bevelhebber der 
Koninklijke Marechaussee, tevens Gouverneur der 
Residentie.



Koninklijke Landmacht
Commandant militaire deel

Eenheid :

Samenstelling ceremonieel tenue:

Geschiedenis :

Hoofddeksel :

Jas :

Broek :

Schoeisel :

Handschoenen :

Mantel :

Bewapening :

Het ontwerp is gebaseerd op het uniform van het 
toenmalige Fanfarekorps van de Limburgse Jagers; 
heden genoemd het Fanfarekorps van Koninklijke 
Landmacht. Het uniform is ontworpen en ingevoerd 
aan het eind van de jaren ’50 en wordt tot op heden 
gedragen. De traditie van het voormalig Limburgs 
Bondscontingent en heraldische elementen uit de 
Limburgse cultuur zijn in het uniformontwerp verwerkt.

De baret, die wordt gedragen is de zgn. veldbaret. 
Deze werd in het Britse leger ‘The General Service Cap’ 
genoemd en is bij de Koninklijke Landmacht bekend 
als de genaaide baret met hoofdband. De kleur is 
brons-groen en heeft een geelmetalen embleem op 
een groene ondergrond, afgebiesd met karmozijn rode 
stof. Het embleem is voorzien van een geelmetalen 
tulp. Hierin wordt de karmozijnrode veren pluim 
bevestigd. Het embleem Limburgse Jagers is een 
jachthoorn met eikenloof en in het midden een 
rechtopstaand zwaard.

De Commandant militaire deel draagt een donker-
groene uniformjas met voorsluiting. De staande kraag 
is aan beide zijden van de sluiting voorzien van 
kraagpataccolades in de kleur van het regiment, met 
daarop het regimentsembleem. De jas is karmozijnrood 
afgebiesd. De rang wordt door middel van een 
fourragère aangegeven. De epauletten zijn goud 
gevlochten. De Commandant militaire deel draagt een 
oranje bandsjerp. De twee kwasten worden aan de 
linkerkant voor de bies gedragen.

De broek heeft dezelfde kleur als de jas met een 
karmozijnrode bies. De breedte van de bies is 30 mm.

De Commandant militaire deel draagt bottines 
gedragen zonder slobkousen.

Wandelsabel model 1912 met dragon.

De Commandant draagt wit katoenen handschoenen 
gedragen.

Naar gelang de weersomstandigheden beschikt de 
Commandant over een mantel. Deze is vervaardigd 
van donkergroene stof, met karmozijnrode voering. 
De rangonderscheidingstekens bevinden zich op de 
kraagpunten.

Het gaat hier om het ceremoniële tenue van het 
Regiment Infanterie Limburgse Jagers.



Koninklijke Landmacht
Garde Regiment Grenadiers

Eenheid : 11 Infanteriebataljon luchtmobiel -A compagnie-
“Koningscompagnie”, gelegerd op Kazernecomplex
Koningsweg Noord te Schaarsbergen/Arnhem

Samenstelling ceremonieel tenue:

Hoofddeksel : De muts is voorzien van een zwart, lederen klepje.
Boven het klepje zit een koperen plaat. Deze plaat stelt
een halve zon voor met daarop in nikkel een springen-
de granaat, dit is het wapenembleem van de Garde
Grenadiers. Door middel van een schubketting, die
onder de kin wordt gedragen, blijft de muts op zijn
plek. Aan de linkerzijde zit een oranje cocarde voorzien
van een 15 cm, voor de rang van adjudant en hoger 30
cm, lange veren pluim.

Jas : Een diep donkerblauwe uniformjas met voorsluiting,
welke ponceaurood is afgebiesd. De kraag is van pon-
ceaurood laken en aan weerszijden van de sluiting is
deze voorzien van zgn. gardelissen. Op de gardelissen
zijn 16 mm knopen bevestigd met de afbeelding vaan
een springende granaat. De gardelissen zijn ook terug
te vinden op de ponceaurode, laken manchetten. De
voorzijde is heel opvallend voorzien van geel galon.
Vanaf adjudant goud. Op de knopen aan de voorzijde
is ook de springende granaat afgebeeld. De epauletten
zijn, tot en met sergeant-majoor, gemaakt van dezelf-
de stof als de jas en zijn ponceaurood afgebiesd. Ook
deze zijn voorzien van de afbeelding van een springen-
de granaat. Vanaf adjudant draagt men goudgevloch-
ten epauletten met daarop ook de springende granaat
afgebeeld. De knopen op de manchetten zijn, volgens
de overlevering, aangebracht om te voorkomen dat
men er zijn natte neus aan zou afvegen. Over de rech-
ter schouder draagt de grenadier een fourragère. Dit is
een wit koord met aan de uiteinden mattenkloppers
(ook wel spiegels genoemd) en een kwastje.

Broek : De broek is van ‘Nassau blauwe’ stof. Voor manschap-
pen en onderofficieren is de broek voorzien van een
rode rolbies. De adjudant en officieren dragen een
broek waarbij links en rechts van de rolbies een 20 mm
breed goudgalon is geplaatst.

Lederwerk : Tot en met adjudant wordt er een wit, lederen koppel
met koppelplaat gedragen. Hierop vinden we de
afbeelding van de springende granaat weer terug.
Officieren dragen een oranje bandsjerp met twee
kwasten voor de bies.

Schoeisel : Manschappen en onderofficieren dragen halfhoge,
zwart lederen veterschoenen. Adjudanten en officieren
dragen zwart lederen bottines.

Bewapening : Adjudanten en officieren dragen het regimentssabel,
met daarop de afbeelding van de springende granaat.
Tot en met sergeant-majoor wordt het persoonlijk
wapen, de Diemaco, gedragen.

Handschoenen : Eenieder draagt wit katoenen handschoenen.

Mantel : Bij het tenue hoort een grijs/blauwe mantel die bij
slechte weersomstandigheden kan worden gedragen.



Koninklijke Landmacht
Ere-eskadron Cavalerie te voet

Eenheid : Er zijn een viertal Cavalerie eenheden die het ceremo-
niële tenue dragen:
• 11 Tankbataljon-Huzaren van Sytzama (wit),

gelegerd te Oirschot
• 42 Tankbataljon-Huzaren Prins van Oranje (oranje),

gelegerd te Steenwijk
• 43 Brigade Verkeningseskadron-Huzaren van Boreel

(blauw), gelegerd te Havelte, Oirschot en Seedorf
• 101 Tankbataljon-Huzaren Prins Alexander (rood),

gelegerd te Seedorf

Samenstelling ceremonieel tenue:

Geschiedenis : Het tenue is gebaseerd op het bestaande tenue van het
Trompetterkorps Bereden Wapens Cavalerie en gedeel-
telijk op het tenue van het Ere-escorte Cavalerie. Met
dien verstande dat, naargelang de rang, op de kraag
van het Trompetterkorps een wit of zilverkleurig bies zit.

Hoofddeksel : Net als bij de Koninklijke Marechaussee heet het hoofd-
deksel bij de Cavalerie ook ‘de kolbak’. In het verleden
was deze vervaardigd van zeekalveren bont, tegenwo-
rdig is het hoofddeksel van kunstbont. Bovenop en naar
rechts hangt de kolbakzak af. Oorspronkelijk was dit een
slaapmuts. Onder aan deze zak hangt een wit kwastje,
voor adjudanten en officieren is deze zilver. Om de kol-
bak is een vangsnoer van wit koord (voor adjudanten en
hoger is dit zilverkleurig) en een zilverkleurige kinketting
gelegd, welke onder de kolbakzak worden vastgemaakt
Te voet draagt de cavalerist om de hals het pijnappel-
snoer. Wanneer hij/zij te paard gaat wordt dit snoer
bevestigd aan het vangsnoer en vastgemaakt aan de
bovenste knoop van de attila, zodat de kolbak niet ver-
loren raakt. Op de kolbak wordt een oranje (officieren
en adjudant zilverkleurig omrand) cocarde geplaatst met
daarin een witte, paardenharen kwast (adjudant en
hoger een 30 cm lange witte veren pluim).

Jas : Bij de Cavalerie heet de jas ‘attila’. Hierop zijn, door
middel van een ‘Nassau blauw’ koord, versieringen
aangebracht. Op de voorkant van de jas worden dit
tressen genoemd. Op de mouw is dit de zgn.
Hongaarse knoop. Op de rugzijde is van hetzelfde
koord en soutache ook een aantal krullen gelegd. Op
de schouders zijn klaverbladen met steel en op de sta-
nde kraag krullen van blauwe soutache gelegd. Deze
laatste krullen behoren in de regimentskleuren te zijn.
De regimentskleuren zijn terug te vinden bij de fourra-
gères, waarmee de rangen worden aangegeven. Tot en
met opperwachtmeester worden rangonderschei-
dingstekens op de ondermouw weergegeven. Op de
attila wordt tot en met adjudant een ‘Nassau blauwe’
koordsjerp gedragen. Officieren dragen een oranje
koordsjerp met de kwasten rechts.

Broek : Deze is, net als de attila, gemaakt van donkerblauwe
stof en is voorzien van een gekleurde bies. De kleur
correspondeert met het regiment en kan dus rood, wit,
blauw of oranje zijn.
• tot en met de rang van opperwachtmeester 3 mm
• adjudant tot en met ritmeester 15 mm
• majoor en hoger 30 mm
De pantalons zijn, ongeacht de rang, aan de binnen-
kant onderzijde voorzien van halfrond zwart leder. De
Bereden Ere-escorte Cavalerie draagt een ruiterbroek.

Lederwerk : Bij dit tenue hoort een sabeltas. Deze is door middel
van riemen bevestigd aan een sabelkoppel en wordt
onder de attila gedragen. Vanaf adjudant is het geheel
uitgevoerd in lakleder en tot en met opperwachtme-
ster in zwart tuigleer. De metalen onderdelen zijn ver-
nikkeld (geen chroom). De giberne met patroontas is

voor adjudanten van zwart lakleder met zilveren beslag
en voor officieren geheel zilver.

Schoeisel : Alle rangen dragen halfhoge, zwart lederen bottines die
zijn voorzien van hakbalsporen. De Bereden Ere-escorte
Cavalerie draagt rijlaarzen.

Bewapening : Eenieder draagt het Cavalerie sabel M.1895, de lange
sabel nummer 3, vernikkeld. Tot en met opperwacht-
meester is deze voorzien van een zwart handvat. Vanaf
adjudant is dit handvat omwikkeld met gedraaid zilver-
draad. Officieren en adjudanten hebben hieraan een
dragon, onderofficieren een zilver/oranje kwast met
gegraveerde peer. De manschappen dragen een blau-
we, katoenen kwast. Alle dragons/kwasten hangen
aan een zwart gevlochten koord.

Handschoenen : Eenieder draagt wit katoenen handschoenen.

Mantel : Bij bepaalde weersomstandigheden wordt de ‘Nassau
blauwe’ mantel, met donkerblauwe voering, gedragen.
De rangonderscheidingstekens zijn op de kraagpunten
bevestigd.



Koninklijke Landmacht
Garde Regiment Jagers

Eenheid : 11 Infanteriebataljon luchtmobiel -B compagnie- 
gelegerd op Kazernecomplex Koningsweg Noord te
Schaarsbergen/Arnhem

Samenstelling ceremonieel tenue:

Hoofddeksel : Een donkergroene baret met een opstaande rand. Het
embleem Garde Jagers is bevestigd op een donker-
groene ondergrond met gele bies. Op het embleem zit
een genet rond oranje bolletje waaruit een pluim ste-
kt van hertenhaar, hieromheen is een zwart, lederen
riempje bevestigd.

Jas : Alle rangen dragen een donkergroene jas met staande
kraag, met links en rechts van de sluiting twee garde-
lissen. Alle knopen op de jas zijn voorzien van het
embleem van de Garde jagers. Zoals de gehele jas, zijn
opgestikte manchetten geel afgebiesd en tevens voor-
zien van gardelissen. Vanaf adjudant heeft men goud-
gevlochten epauletten met daarop het embleem Garde
Jagers. De anderen hebben epauletten van donker-
groene, geel afgebiesde, stof met hierop het embleem
Garde Jagers. Tot en met sergeant-majoor worden de
rangonderscheidingstekens gedragen op de onder-
mouw. De soldaat 1 draagt deze alleen links. Vanaf
adjudant wordt de rang aangegeven door middel van
een fourragère. Over de rechter schouder draagt de
Jager een fourragère. Dit is een wit koord dat aan de
uiteinden is voorzien van mattenkloppers (ook wel
spiegels genoemd) met aan elke mattenklopper een
kwastje.

Broek : De pantalon is van dezelfde donkergroene stof als de
jas. Tot en met sergeant-majoor is deze voorzien van
een gele rolbies. Vanaf adjudant bevindt zich links en
rechts van deze bies een 2 cm brede goudkleurige
galon.

Lederwerk : Manschappen en onderofficieren dragen een zwart,
lederen koppel met geelmetalen gesp voorzien van het
embleem Garde Jagers. De officieren dragen een oran-
je bandsjerp, waarvan de twee kwasten aan de linker-
kant voor de bies worden gedragen.

Schoeisel : Adjudanten en hogere rangen dragen bottines. De
anderen dragen zwarte, halfhoge, lederen veterschoe-
nen met slobkousen. De slobkousen zijn voorzien van
knopen waarop het embleem Garde Jagers terug te
vinden is.

Bewapening : Soldaat tot en met sergeant-majoor dragen het per-
soonlijk wapen, de Diemaco. Adjudant en hoger zijn in
het bezit van het Garde Jager sabel.

Handschoenen : Eenieder draagt wit katoenen handschoenen.

Mantel : Bij slechte weersomstandigheden kan men beschikken
over een grijs/blauwe mantel.



Koninklijke Landmacht
Korps Rijdende Artillerie ‘Gele Rijders’

Eenheid : 11 Afdeling Rijdende Artillerie, gelegerd op de Luitenant
kolonel Tonnetkazerne te ‘t Harde

Samenstelling ceremonieel tenue:

Geschiedenis : Het ceremoniële tenue is bij Koninklijk Besluit van 23
januari 1963 vastgesteld. De Gele Rijders bemannen de
stukken (kanonnen) welke worden gebruikt voor het
afgeven van de saluutschoten bij verschillende ceremo-
niële gelegenheden.

Hoofddeksel : Het hoofddeksel, ook wel kolbak genaamd, was vroe-
ger van berenvel, met naar rechts afhangend een kol-
bakzak. Deze kolbakzak was oorspronkelijk een slaap-
muts. In het midden zit een oranje cocarde. Adjudant
en hoger dragen een cocarde met gouden torsades op
de muts. Aan twee leeuwenkoppen hangt een kinket-
ting, deze wordt bij het paardrijden onder de kin
geplaatst. Om de kolbak is een geel, katoenen, vang-
snoer vastgemaakt. Bij adjudanten en hoger is het
snoer goudkleurig Dit is onder de kolbakzak verbonden
met het gele c.q. gouden pijnappelsnoer. Dit pijnappel-
snoer wordt aan een knoop van de jas vastgemaakt en
moet voorkomen dat de rijder zijn kolbak kwijtraakt tij-
dens het paardrijden of in het gevecht.

Jas : Deze wordt bij de Gele Rijders, de gouden- of gele
Dolman genoemd. De versiering van het voorpand was
oorspronkelijk van touw en diende als bepantsering.
Om de middel wordt een koordsjerp gedragen. Bij de
manschappen en onderofficieren bestaat deze sjerp uit
katoenen garen in de kleuren rood/geel. De adjudan-
ten dragen een geheel ponceaurode sjerp en de offi-
cieren een oranje. De officieren dragen over de linker
schouder de gouden bandelier. Op de rug hangt een
patroontas. Hierin zit munitie voor het persoonlijk
wapen, slaghoedjes en afvuurpijpjes of afvuurpatronen
voor de bediening van de kanonnen. De adjudant
heeft een zwart laklederen patroontas. Aan de voorzij-
de van de bandelier c.q. giberne zitten, achter een
schildje aan een ketting, twee ruimernaalden. Hiermee
kan het zundgat (aan de achterzijde van het kanon),
opengemaakt worden. Het halssnoer hangt aan een
knoopje aan de bovenzijde van het linker voorpand en
is tweemaal om de hals geslagen. Bij de officieren is dit
een gouden halssnoer en bij de overigen een geel
katoenen. Het halssnoer geeft bij de officieren, zoals de
fourragère bij de andere tenues, de rang aan.

Broek : Deze is gemaakt van donkerblauwe/zwarte stof met
een gele bies. De mensen die deel uit maken van de
Ere-escorte beschikken over een rijbroek. De oorspron-
kelijke rijbroek is aan de binnenzijde van de pijpen en
op het zitvlak van leder voorzien.

Schoeisel : Het schoeisel is voorzien van hakbalsporen. De adju-
danten en hoger dragen bottines. De anderen dragen
zwarte, halfhoge, lederen veterschoenen. Te paard
worden rijlaarzen gedragen.

Handschoenen : Eenieder draagt wit katoenen handschoenen.



Koninklijke Landmacht
Garde Regiment Fuseliers Prinses Irene

Eenheid : 17 Pantserinfanteriebataljon, gelegerd op de Generaal
majoor De Ruyter Van Steveninckkazerne te Oirschot

Samenstelling ceremonieel tenue:

Geschiedenis : In het tenue vindt men veel terug uit de historie van
deze Garde. Zij vloeide voort uit de Prinses Irene
Brigade. Deze brigade werd o.a. door de Engeland-
vaarders in de Tweede Wereldoorlog opgericht.
Destijds landden zij in Normandië en trokken al vech-
tend naar huis (Nederland). De Fuselier draagt derhal-
ve het oranje/blauwe invasiekoord.

Hoofddeksel : Het hoofddeksel is een helm met piek, gemaakt naar
het mariniersmodel. De ster op de voorzijde is de inva-
siester. Deze bevond zich op alle voertuigen die deel-
namen aan de invasie. Achter deze ster bevindt zich
een oranje plaatje. Op de ster is een banderol gepla-
tst, met de tekst “Prinses Irene”. In het midden van de
ster is een koninklijke kroon afgebeeld. Dit is het wape-
nembleem van de Garde Fuseliers.

Jas : Deze is gemaakt van scharlaken rode stof, een kleur die
in Engeland veel gebruikt wordt voor ceremoniële
tenues. De kraag is van zwarte stof en voorzien van
gardelissen. Aan de voorzijde wordt hij in het midden
gesloten door knopen die het wapenembleem van de
Fuseliers dragen (de banderol Prinses Irene). De man-
chetten zijn van zwarte stof. Op de onderzijde van de
mouw zijn in een accolade drie patten aangebracht
waarop een Infanterie-, een Genie- en een Artillerie-
knoop bevestigd is. Deze eenheden maakten eveneen
deel uit van Prinses Irene Brigade. De schouders zijn
voorzien van epauletten. Tot en met sergeant-majoor
zijn deze van rode stof en wit afgebiesd. Voor de ran-
gen vanaf adjudant zijn de epauletten afgezet met
goudgevlochten koord voorzien van het wapenem-
bleem. De rangonderscheidingstekens zijn tot en met
sergeant-majoor op de bovenmouw aangebracht. Voor
adjudant en officieren wordt de rang door middel van
een fourragère aangegeven, deze wordt aan de linker
schouder gedragen.

Broek : Een donkerblauw/zwarte pantalon met een rode rolbies.
Adjudanten en officieren hebben naast de rode rolbies
aan beide zijden hiervan een goudgalon van 20 mm.

Lederwerk : Op de jas wordt een wit, lederen koppel gedragen die
door middel van een geelkleurige metalenplaat geslo-
ten wordt. Op deze plaat bevindt zich het wapenem-
bleem. De officieren dragen een oranje bandsjerp, die
voorzien is van twee goudkleurige strepen.

Bewapening : Vanaf adjudant draagt men een Fuselier sabel. De
anderen dragen het persoonlijk wapen, de Diemaco.

Handschoenen : Eenieder draagt wit katoenen handschoenen.

Mantel : Bij slecht weer kan men gebruik maken van grijs/blauwe
mantel.



Koninklijke Landmacht
Koninklijke Militaire Kapel

Het ceremoniële tenue van de Koninklijke Militaire Kapel komt, met uit-
zondering van een aantal kleine afwijkingen, overeen met het ceremo-
niële tenue van de Garde Grenadiers. De verschillen bestaan vooral uit
onderscheid in kleur of afmeting.

Verschillen van boven naar beneden:

• Het kwastje voor op de muts is voor de muzikant geel en rood. 

• De verenpluim zit in een goudkleurige tulp.

• Afhankelijk van de rang is de staande kraag voorzien van een geel of
goudkleurige, 10 mm brede, galon.

• Op de schouders wordt een zogenaamd klaverblad gedragen. De tam-
boeren dragen een zwaluwnest, dit is een schouderkap met franjes.

• De muzikanten dragen aan de koppel een tas, deze zit op de rugzijde.

• De fourragère, die bij het regiment wit is, is voor de tamboeren ook
wit. Voor de leden van de Koninklijke Militaire Kapel, tot en met ser-
geant-majoor is deze rood en geel.

• De tamboeren dragen over de rechter schouder, schuin voorlangs een
draagband voor de trommel.



Koninklijke Landmacht
Trompetterkorps Bereden Wapens/Cavalerie

In het verleden hadden zowel de Cavalerie als de Veldartillerie hun eigen
Trompetterkorps. Na het afschaffen van de opkomstplicht en de bezui-
nigingen zijn deze korpsen samengegaan en is het Trompetterkorps
Bereden Wapens ontstaan. Zij treden zowel in het ceremoniële tenue
van de Cavalerie op als in het ceremoniële tenue Veldartillerie. Het
ceremoniële tenue Cavalerie van het korps heeft model gestaan voor het
Ere-eskadron (foto 5) en wijkt hiervan op een aantal punten af te weten:

• Afhankelijk van de rang is op de staande kraag een wit of zilverkleu-
rig, 10 mm breed, galon aangebracht. Wanneer er een 10 mm brede
galon op de staande kraag zit, betreft het een muzikant.

• Vanaf adjudant worden de rangen op de schouders gedragen. De
overigen dragen deze op de ondermouw. Het Ere-eskadron draagt
fourragères. 

• De muzikanten dragen, vanaf de linker schouder, schuin voor het
lichaam, een giberne met op de rug een tas voorzien van zilverkleu-
rig embleem (de Sint Joris).

• De kwasten van de koordsjerp worden door manschappen en onder-
officieren aan de linkerkant gedragen. De officieren dragen deze
rechts.



Koninklijke Landmacht
Dagelijks Tenue met gevechtslaarzen 

Eenheid : Dit tenue wordt gedragen door alle eenheden van de
Koninklijke Landmacht die in de ereafzetting langs de
route staan.

Samenstelling tenue:

Hoofddeksel : De baret heeft standaard een bruin-groenachtige kleur.
Echter een aantal eenheden hebben een afwijkende
baretkleur. Zo heeft het Korps Commando Troepen een
grasgroene baret, de Luchtmobiele Brigade een wijnro-
de baret en de cavalerie een zwarte baret. Het Korps
Rijdende Artillerie (‘Gele Rijders’), 11 Afdeling Rijdende
Artillerie draagt een veldmuts. Aan het embleem op de
baret is af te lezen bij welk onderdeel de militair is inge-
deeld.

Jas : De jas heeft een unibruin olijf-achtige kleur met een
zandkleurig overhemd. Daarbij hoort een groene strop-
das. Op de kraag zijn emblemen aangebracht waaraan
af te lezen is bij welk onderdeel de militair is ingedeeld.

Broek : De broek heeft een uni-kaki kleur en wordt gedragen
over de gevechtslaarzen.

Schoeisel : Het schoeisel bestaat uit zwarte gevechtslaarzen.

Bewapening : Er wordt een persoonlijk wapen gedragen. Alle gene-
skundige eenheden dragen het pistool (de Glock). De
overigen dragen het geweer (de Diemaco).



Koninklijke Landmacht 
Dagelijks Tenue (Nieuw)

Eenheid :

Samenstelling tenue:

Hoofddeksel :

Jas :

Broek :

Schoeisel :

Bewapening :

Bij het nieuwe DT hoort een donkergroene baret, die 
alle eenheden dragen, met uitzondering van het Korps 
Commando Troepen (grasgroene baret), de 
Luchtmobiele Brigade (rode baret), de Afdeling 
Rijdende Artillerie (kwartiermuts) of het wapen der 
Cavalerie (zwarte baret): Zij dragen hun eigen 
karakteristieke hoofddeksel. Aan het embleem op de 
baret is af te lezen bij welk onderdeel de militair is 
ingedeeld.

De jas heeft een donkergroene kleur met een soepele 
snit. Onder de jas wordt een lichtgroen overhemd 
gedragen met een bijpassende groene stropdas. Aan 
de epauletten op de schouders is af te lezen bij welk 
onderdeel de militair is ingedeeld.

De broek heeft dezelfde kleur als de jas. Aan de zijkant 
van de broek loopt over de lengte een smalle, zwarte 
bies.

Het schoeisel bestaat uit lage, zwart lederen schoenen.

Er wordt een persoonlijk wapen gedragen. Alle 
geneeskundige eenheden dragen het pistool 
(de Glock). De overige eenheden dragen het geweer 
(de Diemaco).

Dit tenue wordt gedragen door diverse eenheden van 
de Koninklijke Landmacht die in de ere-afzetting langs 
de route staan.



Koninklijke Luchtmacht
Ceremonieel tenue gebaseerd op het Dagelijks Tenue

Samenstelling ceremonieel tenue:

Hoofddeksel : Een blauwe pet.

Jas : Een blauwe jas met eronder een wit overhemd en een
zwarte stropdas. De randonderscheidingstekens zijn
goud geborduurd.

Broek : De pantalon is van dezelfde kleur blauw als de jas. Erbij
wordt een zwarte lederen broekriem gedragen. 

Schoeisel : De Luchtmacht draagt zwarte gevechtslaarzen.

Bewapening : In de rang van adjudant en hoger wordt er een pon-
jaard gedragen.

Handschoenen : Eenieder draagt wit katoenen handschoenen.

Mantel : Bij slecht weer kan besloten worden de regenjas te dra-
gen als mantel.



Koninklijke Luchtmacht
Ceremonieel tenue bij erewachten

Samenstelling ceremonieel tenue:

Hoofddeksel : Een blauwe pet.

Jas : Een blauwe jas met eronder een wit overhemd en een
zwarte stropdas. De randonderscheidingstekens zijn
goud geborduurd. Om de middel wordt een koppel
gedragen.

Broek : De pantalon is van dezelfde kleur blauw als de jas. Erbij
wordt een zwarte lederen broekriem gedragen. De
pantalon wordt over de laarzen gedragen.

Schoeisel : De erewacht draagt zwarte gevechtslaarzen.

Bewapening : De officieren en de vaandeldrager dragen een sabel en
de overigen het geweer, Diemaco C7 of karabijn
Diemaco C8.

Handschoenen : Eenieder draagt wit katoenen handschoenen.

Mantel : Bij slecht weer kan besloten worden de regenjas te
dragen als mantel.



Koninklijke Luchtmacht
Ceremonieel tenue Luchtmacht Kapel (gala)

Samenstelling ceremonieel tenue:

Hoofddeksel : Een zwarte kolbak met een witte pluim.

Jas : Een blauw jas met opstaande kraag. Eronder wordt een
wit overhemd zonder boord gedragen. Met uitzonde-
ring van de dirigent en kapelmeester draagt eenieder
over de jas een muziektas aan een schouderriem. De
dirigent en de kapelmeester dragen beiden een sjerp.

Broek : De pantalon is zwart van kleur en heeft aan de zijkant
over de lengte een blauwe bies in dezelfde kleur als de
jas.

Lederwerk : Met uitzondering van de dirigent en de kapelmeester
draagt eenieder een koppel van wit leder.

Schoeisel : De Luchtmachtkapel draagt op het ceremoniële tenue
lage, zwarte, gladde, lederen schoenen met veterslui-
ting.

Bewapening : De tamboer-maître draagt als enige een sabel. De diri-
gent en de kapelmeester dragen beiden een ponjaard
met afhangriem.

Handschoenen : Eenieder draagt wit katoenen handschoenen.



Koninklijke Marechaussee

Eenheid : De Koninklijke Marechaussee beschikt over meerdere
zgn. brigades. Hetgeen dat zich afspeelt rond de palei-
zen en in Den Haag wordt grotendeels, voor wat betreft
ceremonieel tenue, geleverd door Den Haag beveiliging
en Brigade Soestdijk.

Samenstelling ceremonieel tenue:

Hoofddeksel : De kolbak is gemaakt van kunstbont. In het verleden
was deze van zeekalverenvel. De kolbak is voorzien van
een kinketting, die van links boven naar rechts beneden
bevestigd is aan een wit metalen leeuwenkop. Midden
voorop is een oranje cocarde geplaatst. Bij wind of te
paard kan de kinketting bevestigd worden aan een
derde wit metalen leeuwenkop. Deze kan onder de kin
worden gedragen. Vanaf adjudant wordt een zilveren
cocarde met oranje kern gedragen. Tevens draagt men
een ‘Nassau blauwe’ kolbakzak, oorspronkelijk was dit
een slaapmuts die aan de rechterzijde afhangt.

Jas : Alle rangen een donkerblauw/zwarte jas, voorzien van
twee rijen wapenknopen. Deze zijn voorzien van het
embleem van Koninklijke Marechaussee. De rang-
onderscheidingstekens vinden we tot en met opper-
wachtmeester terug op de mouw. Vanaf adjudant
bevinden deze zich op een, van zilverkoord, gevlochten
epaulet op beide schouders. Aan de linker schouder
wordt een nestel gedragen, die verschilt per rang:
• tot en met marechaussee eerste klas

(dubbele streep) wit
• tot en met opperwachtmeester blauw/zilver
• adjudant en hoger zilver
De gevlochten epauletten op de schouders correspon-
deren hiermee. De jas heeft een staande kraag met aan
beide zijden van de sluiting het embleem Koninklijke
Marechaussee. In de kraag wordt een witte stocktie
(soort boord) gedragen.

Broek : Van ‘Nassau blauwe’ stof, voorzien van een 30 mm
brede, donkerblauw/zwarte bies.

Lederwerk : In de taille wordt een wit, laklederen koppel gedragen.
Deze wordt gesloten wordt met een goudkleurige kop-
pelplaat, voorzien van een zilverkleurig metalen
embleem. Tot en met opperwachtmeester wordt hier
tevens de klewangdrager aan bevestigd. De officieren
dragen een oranje koordsjerp. Over de linker schouder
draagt de marechaussee de giberne bestaande uit een
wit, laklederen bandelier met daaraan bevestigd en
gedragen op de rug, de zwart lederen patroontas.
Vanaf adjudant wordt de zilveren giberne gedragen.

Schoeisel : De marechaussee draagt lage, zwart lederen schoenen
met veters. De adjudant en hoger draagt zwart, lede-
ren bottines met hakbalsporen.

Bewapening : De adjudant en hoger draagt een wandelsabel model
1912. Tot en met opperwachtmeester wordt een kle-
wang, de zgn. marechausseesabel, gedragen.

Handschoenen : Eenieder draagt wit katoenen handschoenen.



Koninklijke Marechaussee

Eenheid : Ere-escorte Koninklijke Marechaussee

Samenstelling ceremonieel tenue:

Hoofddeksel : De motorrijder van het Motor Ere-escorte draagt een
‘Nassau blauwe’ motorhelm. Aan de voorzijde is deze
helm voorzien van het embleem van de Koninklijke
Marechaussee.

Jas : De jas is vervaardigd van zwart leder en is voorzien van
twee rijen wapenknopen. De knopen zijn voorzien van
het embleem van de Koninklijke Marechaussee. De
rangonderscheidingstekens tot en met opperwacht-
meester bevinden zich op de mouw. Vanaf de rang
adjudant bevinden deze zich op een van zilverkoord
gevlochten epaulet op beide schouders. Aan de linker-
schouder wordt een nestel gedragen. 
De kleur van deze nestel verschilt per rang:
• Tot en met marechaussee eerste klas

(dubbele streep) wit
• Tot en met opperwachtmeester blauw/zilver
• Adjudant en hoger zilver

Om de hals wordt een witte tochtkraag gedragen.

Broek : Er wordt een lederen witte rijbroek gedragen voorzien
van een blauwe streep.

Lederwerk : In de taille wordt een wit laklederen koppel gedragen
die gesloten wordt met een goudkleurige koppelplaat.
Hierop bevindt zich het embleem van de Koninklijke
Marechaussee. Aan de koppel bevindt zich de pistool-
tas. Aan het wapen is een blauw pistoolkoord
bevestigd. Dit wordt om de nek gedragen. Over de lin-
kerschouder draagt de motorrijder de giberne bestaan-
de uit een laklederen bandelier met daaraan bevestigd
en gedragen op de rug, een zwart lederen patroontas.

Schoeisel : De motorrijder draagt zwart laklederen rijlaarzen.

Bewapening : Pistool type Glock 17.

Handschoenen : Eenieder draagt wit lederen motorhandschoenen.



Koninklijke Marechaussee
Bereden Ere-escorte

Eenheid : Bereden Ere-escorte

Samenstelling ceremonieel tenue:

Hoofddeksel : De huidige kolbak is gemaakt van kunstbont. Hij is
voorzien van een kinketting, die van links boven naar
rechts beneden bevestigd is aan een wit metalen le-
uwenkop. In het midden voorop is een oranje cocarde
geplaatst. De kinketting kan bevestigd worden aan een
derde wit metalen leeuwenkop en onder de kin gedra-
gen. Vanaf de rang van adjudant wordt een zilveren
cocarde met oranje kern gedragen. Tevens draagt men
een ‘Nassau blauwe’ kolbakzak die aan de rechterzijde
afhangt.

Jas : De jas is van donkerblauw/zwarte stof, voorzien van
twee rijen wapenknopen. De knopen zijn voorzien van
het embleem van Koninklijke Marechaussee (KMar). De
rangonderscheidingstekens t/m opperwachtmeester
vinden terug op de mouw. Vanaf de rang adjudant
bevinden deze zich op een, van zilverkoord, gevlochten
epaulet op beide schouders. Aan de linker schouder
wordt een nestel gedragen, die verschilt per rang:
• tot en met marechaussee eerste klas

(dubbele streep) wit
• tot en met opperwachtmeester blauw/zilver
• adjudant en hoger zilver
De gevlochten epauletten op de schouders correspon-
deren hiermee. De jas heeft een staande kraag met aan
beide zijden van de sluiting het embleem van de
Koninklijke Marechaussee. In de kraag wordt een witte
stocktie (soort boord) gedragen.

Broek : De broek is voor de officieren en adjudanten een naar
de kuit gesneden ‘Nassau blauwe’ broek met zwarte
streep. De streep wordt breder naarmate de officier
hoger in rang is. De onderofficieren en marechaussees
dragen een strakke ‘Nassau blauwe’ rijbroek.

Lederwerk : In de taille wordt een wit, laklederen koppel gedragen,
die gesloten wordt met een goudkleurige koppelplaat.
Hierop staat een zilverkleurig metalen embleem van de
KMar. Tot en met de rang van opperwachtmeester
wordt hier tevens de klewangdrager aan bevestigd. De
officieren dragen een oranje koordsjerp. Over de lin-
kerschouder draagt de marechaussee de giberne
bestaande uit een wit, laklederen bandelier, daaraan
bevestigd de zwart lederen patroontas. De tas wordt
gedragen op de rug. Vanaf de rang van adjudant wordt
een zilveren giberne gedragen.

Schoeisel : De marechaussees en onderofficieren dragen rijlaarzen
met sporen. De adjudanten en officieren dragen botti-
nes (lage laarzen) met sporen.

Bewapening : Alle ruiters dragen een sabel.

Handschoenen : Eenieder draagt wit katoenen handschoenen.

Paarden : De paarden hebben een hoofdstel met twee bitten: de
stang en trens. Dit houdt in dat de ruiter twee teugels
in één hand heeft. In de andere hand draagt hij een
sabel. Het hoofdstel en het borsttuig zijn versierd met
het embleem van de KMar. Over het zadel ligt een wal-
trap. Dit is een ‘Nassau blauwe’ sierdeken, afgezet met
zilverborduursel en in de punt de Marechaussee-
granaat. Achter het zadel lag vroeger de mantel. Nu
ligt hier een sierstuk met granaat, de zgn. valse mantel.



Koninklijke Marine
Ceremonieel tenue Koninklijk Instituut Marine

Wie : Adelborsten van het Koninklijk
Instituut Marine

Samenstelling ceremonieel tenue:

• Witte pet voor mannen
• Zwarte hoed met wit hoedkapje voor vrouwen
• Blauw baadje met staande rode kraag
• Blauwe broek
• Blauw vest
• Wit overhemd
• Zwarte stropdas
• Zwarte sokken
• Zwarte lage schoenen
• Koppel
• Ponjaard
• Witte handschoenen

Het blauwe baadje is voorzien van:

a. Het onderscheidingsteken van het korps officieren waarvoor de adel-
borst in opleiding is, aangebracht op beide uiteinden van de kraag;

b. Indien de adelborst een rang bekleedt: rangonderscheidingstekens op
een ponceaurode ondergrond, aangebracht op beide bovenmouwen;

c. Voor de adelborst, die hiertoe gerechtigd is: een kroon, welke gede-
ltelijk omgeven is door een lauwertak, aangebracht op de linker
bovenmouw;

d. Het blauwe baadje wordt open of gesloten gedragen. Het wordt
steeds gesloten gedragen door adelborsten, ingedeeld bij een gewa-
pende troep;

e. De koppel draagt men onder het baadje, zodanig dat de ketting in
het midden achter op de taille recht omlaag hangt, niet verder rei-
kend dan 35 cm van de grond;

f. Bij voorkomende gelegenheden kan de commandant bepalen of toe-
staan dat bruine lederen handschoenen worden gedragen.

NB: Voor adelborsten van het Korps Mariniers geldt dat op de beide uit-
einden van de kraag het onderscheidingsteken van het Korps Mariniers
is aangebracht.



Koninklijke Marine
Ceremonieel tenue voor Vlootpersoneel

Wie : Manschappen die nog geen zes jaar werkelijke dienst
hebben volbracht (matroos)

Samenstelling ceremonieel tenue:

• Witte muts
• Blauw hemd
• Blauwe broek 
• Witte borstrok met blauwe rand 
• Hemdkraag
• Zijden doek
• Zwarte sokken
• Zwarte lage schoenen

Het blauwe hemd is voorzien van:

a. voor manschappen, behorende tot de 1ste klasse of 2de klasse van
de stand van matroos: het klasse-onderscheidingsteken, aangebracht
op de linker bovenmouw;

b. het dienstgroeponderscheidingsteken, aangebracht op de linker
bovenmouw;

c. indien men behoort tot de subdienstgroep geneeskundige dienst van
de dienstgroep logistieke dienst: het onderscheidingsteken van die
subdienstgroep, aangebracht op de linker ondermouw;

d. indien men hiertoe gerechtigd is: het onderscheidingsteken van een
brevet voor luchtvarenden, aangebracht op de linkerborst;

e. indien men in het bezit is van een ander brevet dan een van die,
bedoeld onder d: het onderscheidingsteken van dat brevet of, bij het
bezit van meer dan een brevet, ten hoogste twee brevetonderschei-
dingstekens, aangebracht op de rechter bovenmouw.

De onderzijde van het blauwe hemd draagt men over de broek. De
mouwen mogen niet worden omgevouwen.



Koninklijke Marine
Ceremoniële tenue voor het Korps Mariniers

Wie : Onderofficieren en manschappen van het korps
Mariniers

Samenstelling blauwe ceremonieel tenue:

• Witte pet
• Open uniformjas
• Blauwe broek met rode bies
• Wit overhemd
• Zwarte das
• Zwarte sokken
• Zwarte lage schoenen
• Sabel (alleen voor adjudant onderofficier)

De open uniformjas is voorzien van:

a. een met gouddraad geborduurd onklaar anker, gedekt door een
kroon, aangebracht midden op beide schouderlappen, zodanig dat
de kroon ligt aan de halszijde;

b. het embleem van het Korps Mariniers, uitgevoerd in gebronsd
metaal, aangebracht op beide uiteinden van de kraag;

c. rangonderscheidingstekens aangebracht op de mouwen;
d. indien men hiertoe gerechtigd is: het onderscheidingsteken van het

brevet vlieger, waarnemer of vlieger/waarnemer, aangebracht op de
linkerborst.

De koppel draagt men onder de uniformjas.



Koninklijke Marine
Ceremonieel tenue vlootpersoneel

Wie : Officieren van het vlootpersoneel

Samenstelling van het ceremonieel tenue:

• Witte pet voor mannen
• Zwarte hoed met wit hoedkapje voor vrouwen
• Korte blauwe jas
• Blauwe broek
• Wit overhemd
• Zwarte stropdas
• Zwarte sokken
• Zwarte lage schoenen
• Koppel
• Sabel met sabelkwast
• Witte handschoenen

De korte jas is voorzien van:

a. het korpsonderscheidingsteken op beide uiteinden van de kraag;
b. de rangonderscheidingstekens op de benedenmouwen;
c. indien men hiertoe gerechtigd is: de onderscheidingstekens van het

brevet vlieger, waarnemer of vlieger/waarnemer, op de linkerborst.

Het koppel draagt men onder de korte jas.



Koninklijke Marine
Galatenue van het Korps Mariniers

Wie : Officieren en Adjudant Onderofficieren van het Korps
Mariniers.

Samenstelling galatenue:

• Helm
• Gala-uniformjas met staande ponceaurode kraag
• Oranje sjerp
• Blauwe broek met rode bies voorzien van een gouden galon
• Zwarte sokken
• Zwarte lage schoenen
• Witte handschoenen
• Schoudersnoer met kwasten
• Sabel met sabelkwast 

De gala-uniformjas is voorzien van:

a. lissen, aangebracht op beide uiteinden van de kraag, en wel:
1°. voor schepelingen twee lissen, op het uiteinde van elke lis, aan de

zijde van de schouder, een kleine koperen mariniersknoop;
b. voor de schepelingen een schoudertres op beide schouders;
c. voor de adjudanten onderofficier: rangonderscheidingstekens, aan-

gebracht rondom de ondermouwen;
d. voor de overige onderofficieren: rangonderscheidingstekens in de

vorm van chevrons, aangebracht op beide ondermouwen;
e. voor de schepeling, behorende tot de 1ste klasse van de stand van

marinier: het klasse-onderscheidingsteken in de vorm van een chev-
ron, aangebracht op de linker ondermouw;

f. voor de onderofficieren met de rang van sergeant of met een hoge-
re rang: een kroon op een ponceaurode ondergrond, aangebracht op
de linker.



Koninklijke Marine
Galatenue van het Korps Mariniers

Wie : Onderofficieren en manschappen van het Korps
Mariniers.

Samenstelling galatenue:

• Helm
• Gala-uniformjas met staande ponceaurode kraag
• Blauwe broek met rode bies 
• Zwarte sokken
• Zwarte lage schoenen
• Witte handschoenen
• Schoudersnoer met kwasten. 
• Zwart lederen koppel met patroonhoudertassen

De gala-uniformjas van de schepelingen is voorzien van:

a. lissen, aangebracht op beide uiteinden van de kraag, en wel:
1°. voor schepelingen, niet behorende tot de onderdelen muzikant,

tamboer en pijper van de dienstgroep bijzondere diensten: twee
lissen, op het uiteinde van elke lis, aan de zijde van de schouder,
een kleine koperen mariniersknoop;

2°. voor schepelingen van de onderdelen muzikant, tamboer en pij-
per van de dienstgroep bijzondere diensten: een lis in het midden
van de kraag, op het uiteinde van de lis, aan de zijde van de
schouder, een kleine koperen mariniersknoop; voorts een galon,
aangebracht rondom de boven- en de onderzijde van de kraag;

b. voor een adjudant-onderofficier, behorende tot het onderdeel muzi-
kant van de dienstgroep bijzondere diensten, die de functie bekleed
van onderkapelmeester van de Marinierskapel: een schoudertres,
aangebracht op beide schouders, op elke schoudertres een zilveren
of wit metalen lier, gedekt door een kroon van hetzelfde metaal;

c. voor de schepelingen van het onderdeel muzikant van de dienst-
groep bijzondere diensten, met uitzondering van de onderkapelme-
ster, bedoeld onder b: schouderbedekkingen in de vorm van een kla-
verblad;

d. voor de schepelingen, niet bedoeld onder b en c: een schoudertres
op beide schouders, doch voor schepelingen van het onderdeel tam-
boer van de dienstgroep bijzondere diensten die zijn uitgerust met de
slagband, alleen op de linkerschouder;

e. voor de adjudanten-onderofficier: rangonderscheidingstekens, aan-
gebracht rondom de benedenmouwen;

f. voor de overige onderofficieren: rangonderscheidingstekens in de
vorm van chevrons, aangebracht op beide benedenmouwen;

g. voor de schepeling, behorende tot de 1e klasse van de stand van
marinier: het klasse-onderscheidingsteken in de vorm van een chev-
ron, aangebracht op de linker ondermouw;

h. voor de onderofficieren met de rang van sergeant of met een hoge-
re rang: een kroon op een ponceaurode ondergrond, aangebracht op
de linker bovenmouw;

i. voor de schepelingen, behorende tot de onderdelen tamboer en pij-
per van de dienstgroep bijzondere diensten: een galon, aangebracht
rondom beide benedenmouwen op 5 mm afstand onder de pon-
ceaurode bies van de omslag.



Koninklijke Marine
Galatenue van het Marinierskapel

Samenstelling galatenue:

• Helm
• Gala-uniformjas met staande ponceaurode kraag
• Sjerp (alleen voor officieren)
• Blauwe broek met rode bies voor officieren is deze tevens voorzien

van een galon
• Zwarte sokken
• Zwarte lage schoenen
• Witte handschoenen
• Schoudersnoer met kwasten
• Zwart lederen koppel

De gala-uniformjas van de officieren is voorzien van:

a. Twee lissen, aangebracht op beide uiteinden van de kraag;
b. Een schoudertres op beide schouders. Voor officieren van de

Marinierskapel op elke schoudertres een zilveren of witmetalen lier,
gedekt door een kroon van hetzelfde metaal;

c. Rangonderscheidingstekens, aangebracht rondom de beneden mou-
wen.

De gala-uniformjas van de schepelingen is voorzien van:

a. lissen, aangebracht op beide uiteinden van de kraag, en wel:
1°. voor schepelingen, niet behorende tot de onderdelen muzikant,

tamboer en pijper van de dienstgroep bijzondere diensten: twee
lissen, op het uiteinde van elke lis, aan de zijde van de schouder,
een kleine koperen mariniersknoop;

2°. voor schepelingen van de onderdelen muzikant, tamboer en pij-
per van de dienstgroep bijzondere diensten: een lis in het midden
van de kraag, op het uiteinde van de lis, aan de zijde van de
schouder, een kleine koperen mariniersknoop; voorts een galon,
aangebracht rondom de boven- en de onderzijde van de kraag;

b. voor een adjudant-onderofficier, behorende tot het onderdeel muzi-
kant van de dienstgroep bijzondere diensten, die de functie bekleed
van onderkapelmeester van de Marinierskapel: een schoudertres,
aangebracht op beide schouders, op elke schoudertres een zilveren
of wit metalen lier, gedekt door een kroon van hetzelfde metaal;

c. voor de schepelingen van het onderdeel muzikant van de dienst-
groep bijzondere diensten, met uitzondering van de onderkapelme-
ster, bedoeld onder b: schouderbedekkingen in de vorm van een kla-
verblad;

d. voor de schepelingen, niet bedoeld onder b en c: een schoudertres
op beide schouders, doch voor schepelingen van het onderdeel tam-
boer van de dienstgroep bijzondere diensten die zijn uitgerust met de
slagband, alleen op de linkerschouder;

e. voor de adjudanten-onderofficier: rangonderscheidingstekens, aan-
gebracht rondom de benedenmouwen;

f. voor de overige onderofficieren: rangonderscheidingstekens in de
vorm van chevrons, aangebracht op beide benedenmouwen;

g. voor de schepeling, behorende tot de 1e klasse van de stand van
marinier: het klasse-onderscheidingsteken in de vorm van een chev-
ron, aangebracht op de linker ondermouw;

h. voor de onderofficieren met de rang van sergeant of met een hoge-
re rang: een kroon op een ponceaurode ondergrond, aangebracht op
de linker bovenmouw;

i. voor de schepelingen, behorende tot de onderdelen tamboer en pij-
per van de dienstgroep bijzondere diensten: een galon, aangebracht
rondom beide benedenmouwen op 5 mm afstand onder de pon-
ceaurode bies van de omslag.



Koninklijke Militaire Academie

Eenheid : Cadetten van de Koninklijke Landmacht en Koninklijke
Luchtmacht.

Samenstelling Ceremonieel Tenue:

Hoofddeksel : Een zwarte pet met een blauwe en rode bies. Op de
bovenrand van de pet zit of een blauwe of een rode
bies. De rode bies geeft aan dat de cadet behoort tot
de Koninklijke Landmacht en de blauwe bies geeft aan
dat het een cadet van de Koninklijke Luchtmacht
betreft. Voor op de pet bevindt zich het embleem van
het krijgsmachtdeel waartoe de cadet behoort. 

Jas : Een zwarte jas met een staande kraag. Op de met goud
geborduurde kraag bevindt zich het embleem van de
Koninklijke Militaire Academie. De rangonderschei-
dingstekens met een zwarte achtergrond zijn bevestigd
op de mouw.

Broek : De blauwe pantalon heeft over de lengte een bies in de
kleur van het krijgsmachtdeel.

Lederwerk : Koppel met gouden gesp en sabelhouder.

Schoeisel : De cadetten dragen lage, zwarte veterschoenen.

Handschoenen : Eenieder draagt wit katoenen handschoenen.



Studentenweerbaarheid Delft

Samenstelling ceremonieel tenue:

Hoofddeksel : Het hoofddeksel is een brons-groene kepie dat voor-
zien is van een zwarte pluim van hanenveren.

Jas : De brons-groene jas is voorzien van ponceaurode biezen.

Broek : De broek heeft dezelfde brons-groene kleur als de jas
en heeft aan de zijkant over de lengte een ponceauro-
de bies.

Lederwerk : Over de jas wordt een lederen koppel gedragen met
een goudkleurige gesp. Op de gesp is het embleem
van het Regiment Limburgse Jagers afgebeeld.

Schoeisel : De studenten dragen zwarte schoenen.

Bewapening : Het wapen dat de studenten bij zich dragen is het
geweer Diemaco. 

Handschoenen : Eenieder draagt wit katoenen handschoenen.

De studenten van studentenweerbaarheid Delft zijn gelieerd met het
Regiment Limburgse Jagers.



Studentenweerbaarheid Den Haag

Samenstelling ceremonieel tenue:

Hoofddeksel : Het hoofddeksel is een zwarte kepie dat voorzien is van
een witte pluim.

Jas : De jas is zwart met een hoog gesloten kraag. Op de jas
zijn diverse versieringen in het oranje aangebracht.

Broek : De pantalon heeft de kleur ‘Nassau blauw’ en is voor-
zien van een zwarte bies.

Lederwerk : Over de jas wordt een lederen koppel gedragen met
een goudkleurige gesp.

Schoeisel : De studenten dragen zwarte laarzen.

Bewapening : Het wapen dat de studenten bij zich dragen is het
geweer Diemaco. 

Handschoenen : Eenieder draagt wit katoenen handschoenen.

De studenten van studentenweerbaarheid Den Haag zijn gelieerd met
het Regiment van Heutsz.



Studentenweerbaarheid Leiden

Samenstelling ceremonieel tenue:

Hoofddeksel : Het hoofddeksel is een zwarte kepie dat voorzien is van
een witte pluim van hanenveren. Op de voorkant van
de kepie is het embleem van het Garde Regiment
Grenadiers te zien.

Jas : Op de donkerblauwe jas wordt een collaar gedragen
met een hoog gesloten kraag. De emblemen die de
studenten dragen zijn gelijk aan die van het Garde
Regiment Grenadiers.

Broek : De broek heeft dezelfde donkerblauwe kleur als de jas.

Lederwerk : Over de jas wordt een lederen koppel gedragen met
een goudkleurige gesp. Op de gesp is het embleem
van het Garde Regiment Grenadiers afgebeeld.

Schoeisel : De studenten dragen zwarte schoenen met witte be-
nkappen.

Bewapening : Het wapen dat de studenten bij zich dragen is het
geweer Diemaco.

Handschoenen : Eenieder draagt wit katoenen handschoenen.

De studenten van studentenweerbaarheid Leiden zijn gelieerd met het
Garde Regiment Grenadiers.



Studentenweerbaarheid Utrecht

Samenstelling ceremonieel tenue:

Hoofddeksel : Het hoofddeksel is een kepie met een zwart/groene
bovenkant. De kepie is voorzien van een witte pluim.

Jas : De groene jas is voorzien van gele biezen.

Broek : De broek heeft dezelfde groene kleur als de jas en is
voorzien van een gele bies over de lengte.

Lederwerk : Over de jas wordt een lederen koppel gedragen met
een goudkleurige gesp. Op de gesp is het embleem
van het Garde Regiment Jagers afgebeeld.

Schoeisel : De studenten dragen zwarte schoenen met slobkousen.

Bewapening : Het wapen dat de studenten bij zich dragen is het
geweer Diemaco. 

Handschoenen : Eenieder draagt wit katoenen handschoenen.

De studenten van studentenweerbaarheid Utrecht zijn gelieerd met het
Garde Regiment Jagers.



Studentenweerbaarheid Amsterdam

Samenstelling ceremonieel tenue:

Hoofddeksel : Het hoofddeksel is een zwarte kepie dat met rode bie-
zen is afgezet. De kepie is voorzien van een witte pluim.

Jas : De zwarte jas is voorzien van rode biezen.

Broek : De broek heeft dezelfde zwarte kleur als de jas en is
voorzien van een rode bies over de lengte.

Lederwerk : Over de jas wordt een lederen koppel gedragen met
een goudkleurige gesp. De gesp is gemaakt in de vorm
van twee leeuwenkoppen.

Schoeisel : De studenten dragen zwarte schoenen.

Bewapening : Het wapen dat de studenten bij zich dragen is het
geweer Diemaco. 

Handschoenen : Eenieder draagt wit katoenen handschoenen.

De studenten van studentenweerbaarheid Amsterdam zijn gelieerd met
de Artillerie.




