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11.5.4   Specialistische militaire bekwaamheid

Geneeskundige bekwaamheid  

De draagspeld, in de vorm van zwaargewicht metaal, wordt op het midden van de linkerborstzak van de 

jas DT gedragen. Voor de jas CT en voor vrouwelijke militairen op de overeenkomstige plaats. Het 

draaginsigne voor op het overhemd wordt gedragen gecentreerd boven de klep van de linkerborstzak.  

De stoffen uitvoering voor op de trui BT wordt op de gelijke wijze gedragen als op het overhemd.

 

Instructeur

Een kroon van zilverkleurig draad geborduurd, op ondergrond in

Uniformkleur, op 13cm onder de schoudernaad of 1cm boven de rangonderscheidingstekens op de 

rechterbovenmouw van de jas DT en CT en de trui BT. Dit onderscheidingsteken wordt gedragen door de 

onderofficier die heeft voldaan aan de eisen gesteld aan de basisopleiding tot instructeur (BOTI I &II of 

OVI) of daarmee gelijkgestelde opleidingen uit het verleden, tevens ROT met kroon.

Sportinstructeur

De onderzijde van het embleem moet op 13cm afstand van het uiteinde van de linkerondermouw van de 

jas DT.

Meester op de degen, floret en sabel

Twee gekruiste degens van zilverkleurig draad geborduurd, op ondergrond in Uniformkleur, op 6cm 

onder de schoudernaad op de rechterbovenmouw van de jas DT en CT tenue en de trui BT.

11.6   Parachutistenbrevetten
 

Op de jas DT / GLT wordt gedragen midden boven de linkerborstzak, waarbij de onderzijde van het 

onderscheidingsteken op 25mm afstand van de bovenzijde van de borstzak wordt geplaatst, afhankelijk 

van het aantal batons. Buitenlandse onderscheidingstekens worden op de overeenkomstige plaats als 

hierboven beschreven gedragen, alleen boven de rechterborstzak. Het buitenlandse onderscheidingste-

ken wordt gedragen in de kleinste standaarduitvoering en mag alleen gedragen worden als ook het 

Nederlandse brevet wordt gedragen. Voor de jas CT en voor vrouwelijke militairen op de overeenkom-

stige plaats. 

11.7 Herinneringsemblemen

Oud-commando, oud-marinier, ex-luchtmobiel, ex-EOD

De draagspeld wordt midden boven de rechter borstzak van de jas DT gedragen, waarbij de onderzijde 

van het onderscheidingsteken op 10mm afstand van de bovenzijde van het naambordje is geplaatst. Voor 

de jas CT op de overeenkomstige plaats.

Explosievenopruimer

De onderzijde van het onderscheidingsteken is geplaatst op 13cm afstand van het uiteinde van de 

linkerondermouw van de jas DT/ GLT / trui.

Muzikant

Deze onderscheiding wordt op beide kraageinden van de jas DT/ GLT / CTK gedragen.

Luchtverkeersleiding / meteo

Zie de draagwijze brevetten voor luchtvarenden.


