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HOOFDSTUK 1 
VOORBERICHT 

D.itvoorschrift is samengesteld om te worden gebruikt door inltcht tngenper .... one 1 ) 11 ntveaus. 

Het voorschrift beperkt zich tot uniformen en distinctieven die op hot gevecht ,v 1 

kunnen voorkomen, gedragen door eenheden behorende tot de SovJet stnJdl<'ra ht n 

Suggesties die kunnen leiden tot verbetering en/of verdu tdeltjktng van dtt voor hnft 
worden gaarne tegemoet gezien btj de Afdeling Inlichtingen en Veiltghetd van d 
Landmachtstaf. 



HOOFDSTUK2 
UNIFORMEN 

20. Algemeen 

Met de publikatie van het Besluit van het Presidium van de Opperste Sovjet nr 3890- X 1 
dd 27 december 1985, aangaande wijzigingen en aanvullingen betreffende de 
omschrijving, de vormgeving en tekeningen van de epauletten van mtlitatr personee 
en mouwonderscheidingstekens van admiralen en officieren van scheepsd1enst van 
de Strijdkrachten van de USSR (gepubliceerd in VEDOMOSTI, 49e Jaargang nr.1 
van 1 januari 1986), en gevolgd door diverse ministeriële uitvoeringsbesch1kk1ngen 
v~.n. d.e jaren 1986-1988, kwam een einde aan een onoverzichtelijke periode van 
WIJZigingen, invoeringen, uitfaseringen, experimenten e.d. op het gebied van un tor
men, rangen en rangonderscheidingstekens. 

Anno 1988 kan een nieuwe inventarisatie worden opgemaakt. In het algemeen kan 
worden gesteld dat binnen de USSR tot in de zeventiger jaren voor wat betreft 
aanpassingen en vernieuwingen op het gebied van uniformen er rekening werd 
gehouden met de Sovjet uniformtradities. 
In de tachtiger jaren wordt er rekening gehouden met de omstandigheden waaronder 
militairen werken en zijn er wijzigingen doorgevoerd met de bedoeling te komen tot 
unificatie van de produkten en democratisering van de draagwijze en regelgeving 
aangaande de uniformen. 

Los van dit alles blijven de volgende categorieën uniformen onverkort van kracht: 
- Parade tenue 
- Parade- uitgaanstenue 
- Dagelijks tenue 
- Speciaal (werk)tenue 
- Velddiensttenue 

Door de beperking, voortvloeiende uit de doelstelling van dit voorschrift, zal de nadru 
op het velddiensttenue komen te liggen. 

voor identificatie doeleinden v.w.b. uniformen is het belangrijk de rechtsp s o e e 
categorie-indeling in gedachte te .houden: . 
_ categorie 1 : officiere~, "~aandngs " en langerd1enenden: 
_ categorie 2 : dienstpl1cht1gen. 

De categorie langerdienenden, die biJ de 1nvoe_nng va~ de nieuw r 

/1972 tot uitsterven was gedoemd, 1s _b J Besl~1t van e 
19

71 
267 van 25 april 1973 nadru keiiJk we r 1n rd · t USSR, nr. 

gehandhaafd. 



. .. v de marine altijd te 
onr,nnenheld IS VOOr alle categoneen ~·~d . ~gen zijn veelal aiS 

el Oeelspectallsatles en extra aa~ ut. 1 

oa'4"',_, e ~~den, met name bij het dienstpitchtig personeel . 

r t het velddiensttenue door al het milit~ir . personeel gedr~g~n 
manoeuvres. velddiensten en op opletdtngscentra, tenZIJ e 

~JU.·C rr>rnma dant anderS besiJst 

' oenng en verstre kmg plaats van het nieuwe velddiensttenue aan 

er eel van alle categoneen. . . h t 
e~ er oude voorraden dtenen te worden verbruikt en de mvoenng van e 

r tJd vergt, zullen voor een periode van 3 jaar (1989-1991) h~t oude en 
e rm naast elkaar bestaan. Tot 1988 werd het n.ieuwe ve lddtensttenue 
s e aan het contingent Sovjet troepen in Afgha~tstan. 

e houdt het nieuwe uniform ook de verstrekkmg van een kort wollen 
• de langere veldblouse I jas in . 

rden de luchtlandingseenheden en de marine-infanterie-eenhed~n 
a een nieuw velddiensttenue in camouflagepatroon en gedragen tn 

e et blauw-wit gestreepte hemd. 
te 2 van deze eenheden is de zomervariant van dit uniform tevens 
s dageltjks tenue te dragen. Op aanwijzing van de bevoegde co~man

e velddiensttenue zonder riemensamenstel worden gedragen (dtt geldt 
e camouflage-uitvoering) en/of bij warm weer met tot de mouwzak 
o wen, eventueel zonder gestreept hemd. 

e ·ges eden veldbroek wordt in de laars/hoge schoen gedragen . Op aanwijzing 
e oe oegde commandant kan de veldbroek "bloezend " over de laars/hoge 

oe gedragen (de laagste rand dient zich op ca. 20-25 cm vanaf de grond 
de ). 

e s e e ddtenst en enkele bevolen/opgedragen diensten draagt het militaire 
,.._..~•nee comb1natie met het velddiensttenue, hoofddeksels voorzien van een 

2 2 

age" eunge ster. 

e e eldd1ensttenue en op de jassen van speciale (werk)tenuen van de 
and gs- en raketeenheden, de onderhoudsspecialisten en op de body-

s JO e.t.treme koude is een nieuw type epaulet ingevoerd, welke slechts aan 
s ge aatd. 
z e ·assen worden de camouflagekleurige wapen- of dienstvakemble-

rll:l.if'+rt"'-.'ee s zonder kraagspiegel op de kraag bevestigd. 
we ll borstonderscheidingsembleem dan ook op nieuwe velddiensttenuen 

k e J ;erboden. 

Identificatie-elementen van het Sovjet uniform 

Hoofddeksel 
krijgsmachtdeel 
wapen/dienstvak 
functiegebied 

Embleem 
funct iegebied 
categorie 

Onderscheiding 
brevetten 
vaardigheden 

Het uniform 
krijgsmachtdeel 
wapen/dienstvak 
functiegebied 

Koppel/riem 
categorie 

Kraagspiegel 
krijgsmachtdeel 
wapen/dienstval<' 

Schouderbedekking 
krijgsmachtdeer 
wapen/dienstvaJ< 
catego ne/rang, 
dienstplichtigen 
functiegebied 
incidenteel de 
aard van de 
moedereenheid 

Mouwembleem 
krijgsmachtdeel 
wapen/dienstvak 

Onderscheiding 
orden en 
medailles 
onderdeelsge
schiedenis 
persoonlijke 
ervaringen 



1 Unitormen landstriJdkrachten 

M arechalken en generaals 

Velddienst 
zomertenue 

Velddienst 
wintertenue 

Velddienst 
wintertenue 

Luchtlandingseenheden dragen hetzelfde uniform, alleen in luchtlandings
carnouftagekleuren. 

Officieren, "vaandrigs" en langerdienenden 

Velddienst 
zomertenue 

Velddtenst 
wintertenue 



Velddienst 
zomertenue 

VelddtenSt 
wintertenue 



2 

Velddienst 
wintertenue 
luchtlandingseenheden 

Vrouwen 

Velddienst 
zomertenue 

Velddienst 
zomertenue 
(alleen voor 
voor sergeanten 
en soldaten) 

Velddienst 
wintertenue 



ld 

1 ebrul door luchtlandingseenheden, 
nheden, (off1c ers-)verkenningsgroepen 

eregelmatig in gebruik. Er ZIJn verschillende 

eendelige overallin groen met witte vlekken. 

erte enmg. 
e ee eedeltg camouflagepak met een groene 

pa roon hJk1 op dat van een computertekening . 

camouflagepak. getest in Afghanistan, met een 

Camouflagetenuen 

Camouflage-overall 
e~ndelig 
Witte vlekken 



Camouflagetenuen 

Nieuw camouflagepak 
vanaf 1985 

Patroon nieuw camouflage
pak (groen/bruin) 

Camouflagetenuen 

Wintercamouflage 

2-13 



Vliegpak met daaronder 
het VKK-G-pa 'OOr koud 
weer 



nclrtgs" en langerdienenden 

Velddienst 
wintertenue 

Sergeanten en matrozen 

Velddienst 
zomertenue 

Velddienst 
Wintertenue 



Ulllelmttn marine Sergeanten en matrozen 

ndrlgs ' en langerdienenden 

Wintertenue zomertenue Wintertenue 



Vrouwen 

Wintertenue 
Zomertenue 



HOOFDSTUK3 
RANGEN 

30. Algemeen 
Het fenomeen militaire rangen heeft binnen de USSR een opmerk8 IJ e 
doorgemaakt. 
Een "rang loze" postrevolutionaire periode werd in 1943 afgesloten met de ,, 
van een beperkt rangenstelsel. In de jaren 1946-1976 wordt een ge e·de 1J e 
ding van dit stelsel en een voortschreidende, steeds gedetailleerdere era e 
van dit stelsel in wetgeving en voorschriften waargenomen, uiteindelijk c ~ 
bijvoorbeeld het Reglement Inwendige Dienst en het Reglement betreffe de 
Krijgstucht welke uitputtend de rangsuitvloeiselen behandelen. 

Vanaf eind zeventiger jaren vindt er weer een kentering plaats. waarbiJ afsc a ;-g a'"' 
rangen plaatsvindt en decentralisatie van rangsgebonden competent es u o:? 
vinden. 
Het nu vigerende stelsel van rangen en standen is vastgelegd biJ Besluit va '"'e 
Presidium van de Opperste Sovjetvan 26 april1984 (VEDOMOSTI1984, nr. 8 b z.31 
met wijzigingen in 1984, 1985 en 1988. 

Voor identificatiedoeleinden worden de rangonderscheidingstekens op de e a 
danwel bij de marine onderaan op de mouw, waargenomen. 
Op de buitenjas van het nieuwe velddiensttenue worden de sergeantss e e 
camouflagekleur op de epaulet aangebracht. 
De epauletten op de buitenjas van het nieuwe velddiensttenue van oe J 
(subalterne) officieren en de oudste (hoofd) officieren onderscheiden zie s ec 
de diameter van de sterren. 
Voor alle officiersepauletten bedraagt de afstand van de ingenaaiae ra a L 
van de eerste ster 30 mm. De hart-hart afstand tussen de sterren in de e _ e 
bedraagt 25 mm. Uitzondering hierop vormen de majoors- en JOngste I 1 e 
de primaire afstand tot de ster bedraagt 45 mm. 

De sergeantsstrepen worden aangebracht op 55 mm van de inge 
de epaulet. De volgende strepen worden aangebracht met 2 m 
De hierboven genoemde epau.letten ziJn sp1ts van vorm. 
Op de binnenjas kunnen schuin aflopende epauletten met e Ie 

voorkomen. 



en roeps-I categorie-
erende stetsel kent de volgende rangen g 

aandrigs: 
- Praporshchik 

Starshiy praporshchik 

Jongere officieren: 
• Mladshiy leytenant 
- L.eytenant 
- Starshiy leytenant 
- Kapitan 

Oudere officieren: 
Mayor 

- Podpolkovnik 
- Polkovnik 

Opperofficieren: 
- General mayor 
- General leytenant 

General polkovnik 
- Marshal voysk 

- GeneraJ armii 
- Glavniy marshal voysk 

- Marshal Sovetskogo Soyuza 

- Generalsssimus Sovetskogo 
8oyuza 

Soldaat 
Soldaat 1 e klas 
Jongste sergeant 
Sergeant 
Oudste sergeant 
Sergeant -majoor 

Vaandrig 
Oudste vaandrig 

Jongste luitenant 
Luitenant 
Oudste luitenant 
Kapitein 

Majoor 
Luitenant-kolonel 
Kolonel 

Generaal-majoor 
Luitenant-generaal 
Kolonel-generaal 
Maarschalk van een 
wapen I dienstvak 
Legergeneraal 
Hoofdmaarschalk van 
een wapen I dienstvak 
Maarschalk van de 
Sovjet-Unie 
Generalissimus van de 
Sovjet-Unie 

Op de schouderbedekking kan de rangsaanduidtng worden aangevuld met éé o 
meer letters. 

Deze aanduiding wordt slechts gedragen door dienstplichttgen. 
De letters "CA" komen het meeste voor en betekenen· SOVJETSKA ARMIYA (SovJe 
leger) . Deze letters treft men onder meer aan biJ landstrijdkrachten luchtlandtng -
troepen en luchtstrijdkrachten. 

Verder kunnen op de schouderbedekking de volgende letters voorkomen. 

rs KGB 

BB binnenlandse troepen 

DB grenstroepen 

K. cursist 

Kleuren 

Bij soldaten en onderofficieren kunnen de rangen met rode of gele strepen ZIJn 
aangegeven. 

Bij officieren komen de kleuren gebruikt voor de strepen onder. danwel om de rang, 
overeen met de kleuren van hun wapen I dienstvak. 
(zie pagma 4-5) 



aa 

a ere 
sergea • 

en land- luchtstrijdkrachten 

Soldaat 
1 e klas 

Sergeant 

Sergeant
majoor 

ap rs c iki (categorie militairen tussen onderofficieren en offic ieren) 

Oudste vaandrig 

Jongere officieren 

Jongste 
luitenant 

Oudste 
luitenant 

Oudere officieren 

" 

Majoor 

Kolonel 

Luitenant 

-----

Kapitein 

Luitenant
kolonel 



Maarschalk van een 
wapen I dienstvak 

Hoofdmaarschalk 
van een wapen/ 
dienstvak 

32. Rangen marine 1 marine-Infanterie 

Sch1pper 

Luitenant 

Matroos 
1e klas 

Opper
schipper 

Oudste 
luitenant 

Kwartier
meester 

Michman 

Kap1te1 . 
lu1t n nt 



Kapitein 
1e rang 

Contra
admiraal 

Vlootadmiraal 

Vice
admiraal 

Vloot
admiraal van de Sovjet-Unie 

Op de schouderbedekking kunnen de volgende letters voorkomen: 

&e Baltische Vloot 

'lCD Zwarte Zeevloot 

CCD Noordelijke Vloot 

Te Stille Oceaanvloot 

• Vloot algemeen 

33. Rangen officiersopleidingen 

Opleidingsjaar 

1e jaar 

Soldaat 
1e klas 

Oudste 
sergeant 

2e jaar 

Se jaar 

Jongste 
sergeant 

Sergeant
maJoor 

Sergeant 

3e j r 



~anJ~ht rel tie functie-rang 

inzi ht te verschaffen in de relatie functie-rang, is hieronder een overz1cht 
nomen, waarin voor de rangen van lultenant tot en met kolonel mogelijke functies 

relen gegeven tot en met regimentsniveau. 

luit nant 

oudste luitenant 

kapitein 

majoor 

lultenant-kolonel 

llolonel 

plv cc v.w.b. bewapening 

pc, cc, plv cc v.w.b. politieke zaken, 
plv cc v.w.b. bewapening, 
diverse staffuncties op bataljonsniveau 

cc, plv cc v.w.b politieke 
zaken, plv cc v.w.b. technische 
zaken, plv cc v.w.b bewapening, 
bc, plv bc v.w.b. politieke zaken , 
bc v.w.b. technische zaken, 
plv bc v.w.b. bewapening, 
chef-staf bataljon, diverse 
staffuncties op regimentsniveau 

bc, plv bc v.w.b. pollt1eke zaken, 
plv bc v.w.b. technische zaken 
plv bc v.w.b. bewapening, chef-staf 
bataljon, plv regc v.w.b. 
politieke zaken, chef-staf 
regiment en diverse andere 
staffuncties op regimentsniveau 

bc, regc, plv regc v.w.b. 
politieke zaken, plv regc 
v.w.b. technische zaken 
plv regc v.w.b. bewape~ing 
chef-artillerie, ' 
c~achtergebied regiment en 
dtverse andere staffuncties 
op regimentsniveau 

regc 

HOOFDSTUK 4 
WAPENS EN DIENSTVAKKEN 

40. Emblemen op kraagspiegels of schouderbedekking 
:? 

Infanterie 

Luchtmacht 

Verbindings
en radio
technische 
dienst 

Artillerie 

Luchtlandings
troepen 

Techntsche 
dienst 
luchtmacht 

Tanktroepen 

Genletroepen 

NBC -troepen 

4-1 



p1 eldtng· 
tro pen 

Mth a1r to
pografische 
d1enst 

Constructie
en vliegveld
bouwtroepen 

Spoorweg
troepen en 
voso 

Juridische 
dienst 

Geneeskundige 
dienst 

Vetenna1re 
dienst 



~emotoriseerde of gemechaniseerde 
Infanterie 
Tanktroepen 
Technische dienst van de luchtmacht 
Verbindingsdienst en rad iotechnische 
diensten 

5 Motortransporttroepen 
6 Spoorwegtroepen en dienst voor 

militaire verbindingen 
7 Geneeskundige dienst 
8 Intendance en admin istratie 
9 Artillerie 

1 0 Luchtmacht 
11 Luchtlandingstroepen 
12 Technische troepen 
13 Constructie- en vliegveldbouwtroepen 
14 Topografische dienst 
15 Veterinaire dienst 
16 Juridische dienst 
17 Genietroepen 
18 Kakikleurige kraagspiegel gemechaniseerde 

infanterie 

Kakikleurige ondergrond 

- zv á.i 

- Z /f; L 

- ror d 
- rOSf: 
- ZVIa-
- bla 
- bla 
-zwart 
- zwa 1 

- zv art 
-rood 
- roo 
-zwart 

Over het algemeen wordt te velde op het uniform een ka 1 Ie '" :'= a.a.~=- ~:= 
gedragen. 
De emblemen, die het wapen of dienstvak aangeven. ziJn e 'e eë _ a 

Afwijkingen 
Op de camouflagepakken komen geen kraagspiegels vo , 
worden regelmatig uniformen waargenomen . waarop de ge 
worden gedragen. Subeenheden kunnen op reg1mentsn ea 
regiment aannemen (b.v. artillerie op rode ondergrond) : ·e 



Infanterie 

L.uchttan
dingstroepen 

Artillerie 

Genietroepen 

Motortrans
porttroepen 

Tanktroepen 

NBC-troepen 

Pijpleiding
troepen 

Luchtmacht 

Verbindingen 

Constructie- en 
vliegveldbouw
troepen 

Topografische 
dienst 

Verkeersregelaars 

Grenstroepen 

Geneeskundige en 
veterinaire 

Militaire 
muziek 

dienst 

KGB 

Commandantendienst 
(mllita1re poht1e en 
verkeersregehng) 

Binnenland e 
troepen 



p ra 

Art lene 

Ingameur techn 
sche d1enst ma 
nne luch aart 

d n 

Mouwembl men worden gedragen m a ndng 
mbl men worden door off1C1eren op de c oud 

Al mene Wc_ 

pens n 
ve zorgm 

49 



HOOFDSTUK 5 
KOPPELS, GESPEN EN RIEMEN 

50. Koppels, gespen en riemen 

Soldaten en onderofficieren (dienstplichtig) 

d 
. officieren en langerdienend vaan ngs, 

nd r ff1 



Vaandrigs en officieren 

Mar e tnfantene 

2 

HOOFDSTUK 6 
HOOFDDEKSELS 

60. Helm en bontmuts 

Oud model Nieuw model 

Bontmuts voor militairen 
beneden de rang van 
kolonel 

Emblemen op bontmuts klein model 

Embleem voor 
soldaten en 
onderofficieren 

Embleem voor 
vaandrigs en 
officieren 

N1euw model voor 
verkeersregelaars 

Bontmuts voor militairen 
met de rang van kolonel 
en hoger 

Embleem voor 
va ndngs n 
off1c1eren v n 
Iu htstrl]dkr ht n 
en Iu htf ndtn 
tr pen 



8 r t. p1lot a en veldpet 

8 r t luchtlandmgstroepen 

8 re Iu htlandmgs
r e e 

Baretwimpel voor alle rangen 
(1n veel gevallen niet 
gedragen) 

Bare embleem 
ar soldaten 

Baretembleem 
voor vaandrigs 

Combinatie voor vaan
drigs en officieren 
(platte pet); onder-

Baret marine-infanterie 

2 

Baret met embleem 
voor vaandrigs en 
officieren 

ste embleem wordt 
zonder wing ook op 
baret gedragen 

Baretwimpel 

Baret tanktroepen 

1 
Person~el behorende tot de tanktroepen 
draagt 1n sommige gevallen een 
baret. Deze is zwart/ blauw van kleur 

Baretembleem voor solda
ten en onderofficieren 

Pilotka 

Veldmuts voor dienstplichtige 
·,=;;;;;;.._....;;;;.__ JnderoffiGieren en 

manschappen 

Veldpet 

Sinds 1988 in gebruik bij de 
Sovjet strijdkrachten, veelal 
in combinatie met het camou 

flagepak 

Baretembleem voor vaan
drigs en officieren 



Pet vaandrigs en 
officieren 

Panamahoed 

63 . Kap 

Kap voor per oneet an 
voertUlgen 
Kap met stoo an 
voorneadse 
Op voorZtJde ap 
d1e o eP~en om 
Soms dm v ee 
aandu1d1ng an 
betrokkene 
Deze kap ordt oo gedrag 
personeel biJ I chtlana g ~ e 
heden dat gepantserde 
gebru1kt. 

Luchtlandingskappen 
Kap voor luchtland1ngseen 
(infantenedeel) oorzen an 
ontvanger op de achterz e 
oorschelpen met lurds re e e 
spnetantenne, d1e mee u 
rondrng van het hoofd 

Gladde kap voor luchtlan 
den In gebruik biJ o er e 
luchtlandrngseenheden (~ 
gen1e en getrokken artrite 

Nreu model ~ p L 

eenheden Te en.:-1 
luclltlandrngs:t rm 



HOOFDSTUK 7 
ONDERSCHEIDINGEN 

70. Orden 

Orde van de Gouden Ster 

•• J, ' • '· ~ 

!!l! . <' 
.. ;; r ·~', • ~ " .. ". . ' . 

Leninorde Orde van de 
Overwtnning 

Orde van de Hamer e S e 

Orde van de 
Rode Oktober 

Orde van de Rode Banier Orde van de Rode Ster 

SUVOROV-orden 

1 e klasse 
2e klasse 

k·ng· 1 e klasse IS de hoogste graad. 
Qpmer I · 



USHAKOV-orden 

I I I I I 
1e klasse 2e klasse 

Orde van ALEKSANDER NEVSKIY Orde voor Moed 

KUTUZOV-orden 

- 11111 Orde voor DIENEN VAN HET VADERLAND IN DE STRIJDKRACHTEN 

1e klasse 2e klasse 3e klasse 

1e klasse 2e klasse 3e klasse 

NAKHIMOV-orden 

I J Orde van de Roem 

1e klasse 2e klasse 

I l 1 
Orde van BOGDAN KHMELNITSKIY 1e klasse 2e klasse 3e klasse 

-
1eldaese 2e klasse 3e klasse 

Idatee is de hoogste graad. 
Opmerking: 1 e klasse is de hoogste graad 



I I 
USHAKOV medaill NAKHIMOV medaille 

Medaille voor trouwe dienst 

1e klasse 2e klasse 3e klasse 

Medaille voor verdiensten in de Sovjet Strijdkrachten 

I 
·--~~~ 
:~/ .. , 

1e klasse 2e klasse 

Herinneringamedaille oprichtingsdatum Sovjet Strijdkrachten 

' . • t·~ •J .. , .... 

' ' ' " ' ~ "' ( •• 'f ,,, 
· •~>••liH.>h) 

. .r:f'O•J··· .. 
• f ••• ' 

30jaar 

. .. .... , . . . ~ . . 
• • I<. ~ . . . 

60jaar 

40 jaar 

72. Statusinsignes 

Maarschalken van de Sovjet
Unie, vlootadmiraals van 
de Sovjet-Unie 

Garde-embleem 

Maarschalken, leger
generaals en vloot
admiraals 

Dit embleem wordt op de rechterborst gedragen door alle militairen. dte daadwerkeliJk 
-~~-~~·'-=.P -~----"c~ bij een garde eenhetd dienen. Het embleem kan in vredesomstandtgheden ook op 

voertuigen voorkomen 

KOMSOMOL-emblemen 

Lid maatschaps· 
insigne van de 
KOMSOMOL 

Door de KOMSOMOL 
toegekend instgne 
aan militatren . 
voor mtlttaire 
heldenmoed 



Sport 

2e asse 

Militair sportman 

Explosieven 

oormjnen-

1e klasse 

Onderscheiding voor 
vernietigen en onklaar 
makenvanzeemijnen 
(marine) 

MUitair vlieger 

--
3e klasse 2e klasse 1e k se 

Meester 

Militair navigator 

3e klasse 2e klasse 1 

M ester 

opmerking: klassegradatie oplop nd v n o M 



Voor dienstplichtigen 

3e klasse 
2e klasse 

3e klasse 2e klasse 

1e klasse Technicus 

1e klasse Meester 
Navigatie-instructeur 

Voor vaandrigs en officieren der tanktroepen 

3e klasse 2e klasse 

3e klasse 2e klasse 

1e klasse Navigatie-Instructeur 1e klasse Mee:t 

Opmerking: klassegradatie oplopen· an 

Opmerking: klassegradatie oplopend van 3 tot 1 . 



UITSTEKEND-embl11m 

2e klasse 

Landstrijdkrachten 

Meester .. 

·.·· ~-, . 
k J 

Manne Grenstroepen 

Loopbaaninsignes voor langerdienenden (moge 

lnllane ._. voorzien zijn van 3, 2, 1 of M. 

Landstrijdkrachten Lucht tnJdkr ht n 



7 Draagspelden en brevetten voor voltooide opleidingen 

Draagspeld voor leerlingen 
die de SUVOROV-militaire 
school hebben doorgelopen. 

Beide scholen bereiden leerlingen voor op het volgen van een opleiding aan een 
militair opleidingsinstituut. 

Draagspeld voor officieren die een Hogere Militaire Academie, een Hogere Militai 
School of een Militaire Faculteit aan een civiele opleiding hebben gevolgd. (l inks: de 
oude draagspeld; rechts de nieuwe, in algemeen gebruik zijnde, draagspeld). 

Brevet voor officieren die een .H.ogere ~ilitaire Vorming hebben gevolgd. 
1 Ztlverkleunge rand v~or offtct~ren , d1e geslaagd zijn aan één van de 15 Militaire 

Academ1es (secundatre vorm1ng). 
2 Goudkleurige rand voor officieren, die de Generale Stafac d · h bb 1 d 

( erttatre vorm1ng). a emte e en gevo g 

7 12 

HOOFDSTUK 8 
AFWIJKINGEN OP TENUEN 

80. Mouwemblemen 

Mouwemblemen komen voor op de linkermouw van dienstplichtigen . 

Er komen eenheden voor waar het mouwembleem rechts of zelfs op beide mouwen 
wordt gedragen. In dat geval geldt wel eenheid van tenue voor de gehele eenhetd. 



t ph t gevechtstenue een kakikraagspiegel met daarop het wapen-

~" ''"'L- .... n,.r.-.1 m. 
nop d gevechtstenuen ook gekleurde ondergronden voor, waar-

r enkomt met die van wapen of dienstvak. 

nn_ en h1erop zijn mogeliJk 8 11 biJVoorbeeld· artilleristen, luchtdoelartilleristen, 
n . . biJ een geme hant eerd Infanterieregiment. In dat geval dragen deze 

1r n e kleur van de moedereenheid (rood) . 

I f tensten mgedeeld bij een tankregiment dragen in dat geval een zwarte ondergrond. 

&-2 

82 . Hoofddeksels 

~e ~ontmuts wordt regelmatig 
In Winterse omstandigheden 
onder de helm gedragen 

Bij de luchtlandingseenheden en bï de . . . 
wimpels ~orden ~edragen. De p~nt v~:r~:-lnfantene kunnen op de baret 
dezelf~e ZIJde lnd1en er sprake is van een .. v-v:impel wijst niet altijd naar 
eenhe1d. afwiJking geldt dit voor de gehele 



3 . Aanvullende emblemen op de mouw 

Sommige eenheden kennen een toevoeging op de mouw. 
Dit komt onder meer voor bij rakettroepen (ook de rakettroepen op de lagere niveaus). 

Deze toevoeging kan bestaan uit gekleurde symbolen, die soms zijn voorzien van 
letters. 
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