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PRIMAIRE UITRUSTING 

 
BENAMING VERKLARING AANWEZIG 

JA NEE 

1 SJAKOT “Naar Oostenrijks model” met klep en kleine klep aan de 

achterzijde, kokarde oranje met lus, messing halvemaan jagers 

hoorn en bataljons nummer. 

  

2 UNIFORMROK “Naar Engels model” voor Jagers bestaande uit donkergroene 

lakense stof, met gele kraag, mouwomslagen en paspelering. 

Ponceuarode pandomslagen.  

 

Voor de Flankeurs worden op de schouders zgn. “wings” 

gedragen teneinde hun elite-status te laten zien.  

  

3 PANTALON “Naar Engels model” van grijze lakense stof, met smalle 

klep/gulp.  

  

4 SLOBKOUSEN Van grijs lakense stof, kort tot juist boven de enkel, met 

stoffenknopen aan de buitenzijde. 

  

5 SCHOENEN Van zwart leder, met niet te spitse neus, niet te dikke zool en 

geen gesp. Genageld of vlak. Alternatief model “Brogans” 

(hoewel eigenlijk van later model) kunnen worden gedragen.  

  

7 SOKKEN Van zwarte of grijs wol, eenvoudig gebreid.    

8 VELDMUTS Zgn. politiepet, van donkergroen lakense stof, met zwart leder 

klep, gele rand en paspelering. 

  

9 HALSDOEK “Naar Engels model”, zwart leder met messing haak of leder 

veter aan achterzijde. Alternatief zwart, van elke contemporaine 

stof dan ook, lengte lang genoeg om, om de nek te dragen. 

  

10 OVERHEMD Van wit linnen of katoen, elk contemporaine model.   

11 ONDERGOED Van wit linnen, elk contemporaine model.    

12 BAJONET /  

SABEL 

Zwart leder, met draagriem. Bajonet passend bij musket, voor 

korporaals en onderofficieren additioneel sabel M1. Alternatief 

sabel M2.  

  

13 PATROONTAS “Naar Engels model”, zwart leder, met draagriem.   

14 BROODZAK Van wit of grijs linnen of katoen.    

15 VELDFLES Engels model, hout tonnetje, kleur Pruisisch blauw (RAL 5004, 

zwart blauw). Alternatief elke andere contemporaine veldfles.  

  

15 MUSKET Model “Brown-Bess” met bijpassende bajonet, zwart leder riem. 

Alternatief model “Charleville” met bijpassende bajonet, zwart 

leder riem. Flash guard verplicht.  

 

Na verkrijgen van het verlof en bewezen geschiktheid aan te 

schaffen.  
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SECUNDAIRE UITRUSTING 

 
BENAMING VERKLARING AANWEZIG 

JA NEE 

16 BOERENKIEL Van donker zwart/blauwe linnen stof. Te dragen buiten de 

diensturen en bij vuil werk. 

  

17 MOUWVEST Van donkergroen lakense stof met messing knopen. Te dragen 

buiten de diensturen.  

  

18 KAPOT “Naar Hollands model”, lange overjas van grijs lakense stof, met 

dubbele rij gestoffeerde knopen.  

  

19 KLOMPEN Van onbeschilderd hout. Te dragen buiten de diensturen.    

20 RANSEL Van donker zwart/bruin kalfsvel, Frans model “M1779” of 

“M1812”, zwart leder riemen. 

  

21 PLUIM Hoogte 12cm, geel over groen, ook dit om de elite status te laten 

zien. 

  

22 SLAAPMUTS

  

Van één enkele of twee zeer wel bijpassende gedekte kleuren, 

eenvoudig gebreid. 

  

23 SJAAL Van zwarte of grijs wol, eenvoudig gebreid.   

24 HAND-

SCHOENEN 

Van zwarte, bruin of grijs wol, eenvoudig gebreid.   

 

 

PRIMAIRE ACCESSOIRES 

 
BENAMING VERKLARING AANWEZIG 

JA NEE 

25 MOK Van blik of tin, elk contemporaine model. Geen RVS of 

emaillen toegestaan. 

  

26 BORD Van blik of tin, elk contemporaine model. Geen RVS of 

emaillen toegestaan. 

  

27 ETENSKOM Van blik of tin, elk contemporaine model. Geen RVS of 

emaillen toegestaan. 

  

28 BESTEK Van wit metaal, elk contemporaine model. Geen RVS 

toegestaan. Alternatief “Folding Utensils” (hoewel eigenlijk van 

later model) kan worden gebruikt.  

  

29 KOOKGEMMEL Van blik, halvemaanvormig. Uitgereikt per rot, 2 personen.    

30 KOOKGEREI Van gietijzer (van binnen niet ge-emailleerd) of koper van binnen 

vertind.  

  

31 KEUKENGEREI Lepel en spatel van hout of wit metaal, elk contemporaine 

model. Geen RVS toegestaan.  
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SECUNDAIRE ACCESSOIRES 

 
BENAMING VERKLARING AANWEZIG 

JA NEE 

32 BORSTEL Kleding- en lederborstels, elk contemporaine model, t.b.v. 

onderhoud van de uitrusting. 

  

33 VUURSTEEN-

SLOT SET 

Veerklem, olieflesje, slot- en batterijcover, t.b.v. onderhoud en 

veld reparaties.  

  

34 KNOPEN-

SCHAAR 

Van messing of hout, elk contemporaine model, t.b.v. poetsen 

der knopen. 

  

35 NAAIGEREI Zakje reserve knopen (been, hout, stoffen en koperen), naalden 

en garen, t.b.v. veld reparaties.  

  

36 WAS SET Tandenborsten van been, open scheermes en scheerkwast van 

been of hout, zeep, zout, geruite handdoek, t.b.v. persoonlijke 

hygiëne.  

  

 

 

BIVAK 

 
BENAMING VERKLARING AANWEZIG 

JA NEE 

37 TENT Model “A-Frame”, gemaakt van ongebleekt katoen, met twee 

manshoog houten staanders en een nokligger. 

  

38 STROOZAK Van wit linnen, opening met knopen of veters te sluiten.  

 

Bij allergie of rugklachten, kan stroozak worden gevuld met een 

luchtmatras. Geen veldbedden toegestaan.  

  

39 DEKENS Grijs of bruine zgn. paardendekens. Ze zijn warm en dienen in 

ieder geval om de slaapzak te verhullen. 

  

40 LANTAARN Van blik of messing, elk contemporaine model.    

41 KIST Van hout, eenvoudig model, donker zwart/grijs geschilderd, t.b.v. 

opslag accessoires, persoonlijke eigendom en niet authentiek 

materiaal.  

  

 

 

 


