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VOORWOORD

In het begin van de jaren negentig verschenen de eerste z.g. borstemblemen op het toen nog groene gevechtspak.
Eerst nog werden zij naar eigen idee ontworpen of werd een al in zwang zijnde embleem daarvoor gebruikt, en
vervolgens op eigen kosten vervaardigd.
Een keur aan modellen ontstond, o.a. ronde, vierkante, rechthoekige en gekleurd zowel als in zwart.
Dit werd veroorzaakt doordat diverse fabrikanten werden benaderd, die allemaal hun eigen manier van werken
hadden, dit leidde ertoe dat sommige modellen al vlug een naam kregen waarmee dan dat of dat model bedoeld
werd b.v. "Snel” Bathmen, "APS Soest" of "v. Dongen" Breda*.
De firma v. Dongen vervaardigde al brevet en vaardigheidsemblemen volgens een officieel goedgekeurd model
en gebruikte dit model ook voor de borstemblemen.
Nu werd dit model door de meeste onderdelen en ook door de gemiddelde verzamelaar als het mist fraaie
ervaren, meer gecharmeerd was men van de emblemen van Snel Bathmen.
Er volgde en grote opbloei van deze emblemen, wildgroei kan men ook zeggen, en tot op het laagste niveau van
eenheden toe werden ze een gewild onderdeel van het uniform.
Geen enkel officieel besluit of toestemming lag hieraan ten grondslag, maar het geheel werd oogluikend
toegestaan.
*Firma INRO Vledder en het defensie-eigen CWI Breda behoren ook tot de allereerste fabrikanten.
Bij de invoering van het Camouflagepak vond Defensie het tijd de gekleurde uitvoeringen te verbieden, kleur
strookte niet met het camouflage idee, en veel van de oorspronkelijk gekleurde emblemen kregen een vervolg in
een zwart/groene versie.
Vanaf 1998 kregen ze een meer officiële status toen Defensie ertoe over ging deze emblemen -na toetsing door
de Traditiecommissie KL- toe te staan. Wel werd het kaf toen van het koren gescheiden en vielen er een hoop vaak erg leuke- emblemen af, enkel die door de toetsing kwamen kregen een officiële status.
Nu bepaalde de mate van zelfstandigheid van een Onderdeel of men recht had op 'n embleem, zo ja, dan werd
het via Defensie aangemaakt en bij het inmiddels ontstane KPU-bedrijf in voorraad genomen, alwaar een
Onderdeel het dan kon bestellen.
Het was nu een officieel onderdeel van het uniform geworden en werd gratis verstrekt aan de rechthebbende.
Als model had Defensie het alreeds bestaande model gekozen zoals dat door de firma v. Dongen vervaardigd
werd. Enkel had nu niet alleen v. Dongen het alleenrecht op het vervaardigen ervan, ook andere firma's, o.a.
Bender uit Duitsland, maakte deze emblemen maar wel in het z.g. "v. Dongen"-model. Zodoende bleef deze
aanduiding in zwang, ongeacht welke firma ze vervaardigde.
Maar sommige Onderdelen vonden het v. Dongen-model gewoon niet mooi en bleven hun embleem op eigen
kosten bij de oorspronkelijke firma bestellen. Ook Onderdelen die eigenlijk geen recht hadden op 'n eigen
embleem, of Onderdelen die wisten dat ze maar tijdelijk zouden bestaan of b.v. maar tijdelijk 'n bepaalde naam
zouden voeren, lieten in eigen regie een embleem aanmaken.
Zo komt het voor dat er ook ná 1998 nog emblemen zijn ontstaan die niet in het officiële "v. Dongen"-model
zijn vervaardigd. Zelfs komt het voor dat de door Defensie verstrekte emblemen ongebruikt bij het KPU-bedrijf
op de plank blijven liggen.
Indien er nu daarvan toch wat op de verzamelmarkt terechtkomen, geeft dit aanleiding tot veel verwarring bij de
verzamelaars.

Een ander fenomeen waren de z.g. Uitzendingsborstemblemen, deze werden in het begin ook door de
Onderdelen zelf aangeschaft en werden ook bij diverse firma's vervaardigd tot op de plaats van uitzending toe.
Ook hier greep Defensie in en vanaf het begin van 2000 ging men ertoe over emblemen al vóór de uitzending
aan het desbetreffende Onderdeel uit te reiken, ook deze emblemen waren in het "v. Dongen"-model, wederom
waren er Onderdelen die liever op eigen kosten zelf een embleem lieten aanmaken.
Ook van deze emblemen komen er wel niet gebruikte exemplaren -want ze waren natuurlijk wél door Defensie
aangeschaft- op de verzamelmarkt.
Wat is nu officieel ? de door Defensie verstrekte versie, of het door het Onderdeel aangeschafte exemplaar ! een
bron van ergernis bij menig verzamelaar.
Nog meer bizar word het indien een aangekondigde missie niet doorgaat, maar dat de alreeds vervaardigde
emblemen massaal door de fabrikant worden gedumpt, of wanneer emblemen te laat gereed komen voor 'n
bepaalde uitzending, niet meer "mee" gaan en hetzelfde lot ondergaan.
Het blijft moeilijk te bepalen wat nu echt origineel is, maar ja, dat was het dus al vanaf het begin !
Per 2003 tenslotte kwam er na klachten vanuit de Troep een nieuw officieel model, en wel werd het bestaande
"v. Dongen"-model aangepast met een dikkere rand, om zodoende het "omkrullen" van het embleem tegen te
gaan.
Ook het leger gaat met de mode mee, waren de eerste emblemen vaak juweeltjes van vindingrijkheid of
expressiviteit die vooral het militaire op de voorgrond brachten, nu worden vaak moderne symbolen gebruikt
waarvan de link met het Leger moeilijk te leggen is.
Toch blijven het leuke, gewaardeerde items op het uniform waar de man of vrouw erachter trots zijn of haar
betrokkenheid met het Onderdeel mee toont.
Noot:

Bij de afbeeldingen waarbij staat "v. Dongen"-model, is zoveel mogelijk ook het v. Dongen embleem
afgebeeld hoewel er in dat model wellicht ook andere firma’s emblemen vervaardigd hebben.
Anderen dan v. Dongen emblemen zijn dan ook in principe niet afgebeeld.
Het zijn n.l. slechts variaties op variaties en voegen niet echt iets wezenlijks nieuw toe.
v. Dongen heeft ook de meeste emblemen vervaardigd, de andere firma's hebben geen enkel embleem
vervaardigd dat v. Dongen ook niet vervaardigd heeft.
Slechts in een enkel geval wijkt een embleem zoveel af van het "v. Dongen"-model dat het afgebeeld
is (43 Pantsergenie Cie.).
Ook emblemen vervaardigd bij Snel Bathmen en Borduurtekst Apeldoorn b.v. die enkel afwijken
doordat de stof op een andere manier “geslagen” is of van een donkerder of lichter type is, staan niet
afgebeeld, omdat die ook werd slechts variaties van eenzelfde embleem zijn.
In dat geval is er naar gestreefd de eerste uitvoering ervan af te beelden.

Noot-2: Emblemen waarbij vermeld word dat zij vervaardigd zijn door de Centrale Werkplaats Instructiemiddelen (CWI), hebben vaak een bijzondere achtergrond:
Het CWI zelf heeft slechts een beperkt aantal emblemen vervaardigd, al spoedig ging men ertoe over
de productie uit te besteden aan particuliere firma's, o.a. de firma Heraldiek uit Etten-Leur en later de
NED-Badge uit Venlo hebben emblemen in opdracht vervaardigd.
Toch blijft de aanduiding CWI -de opdrachtgever- gehandhaafd.
Verder maakt de firma Kokke uit Breda borstemblemen in opdracht van de firma Bender (DL.), deze
hebben hun eigen specifieke afmeting en rand.
De aanduiding “Bender“ blijft echter voorlopig gehandhaafd.
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Bronnen:
Voor de achtergronden van de embleempje heb ik praktisch élk Onderdeel zelf benaderd.
Honderden telefoontje leverde een beeld op van de ene keer een correct, juist en duidelijk antwoord, de andere
keer bleek een verstrekte informatie niet geheel juist te zijn en was 'n tweede of derde telefoontje noodzakelijk.
Veel van de oudere gegevens die alreeds gepubliceerd zijn bleken juist, andere moesten bijgesteld worden.
Doordat veel Onderdelen niet meer bestonden, volgde een zoektocht naar oud-leden ervan, wat het vaak
moeilijk maakte de juiste informatie nog boven water te krijgen.
In sommige gevallen zou het dus kunnen zijn, dat de volgorde waarin de emblemen zijn afgebeeld niet geheel
correct is, echter met medewerking van welwillende fabrikanten kon toch een verantwoord beeld geschetst
worden.
Verder moet ik diverse verzamelaars mijn dank uitspreken voor de hulp die ik in mijn zoektocht mocht
ontvangen.
Toch kan dit boek niet als een compleet eindproduct gezien worden, nog steeds duiken er oudere emblemen op
of komen er nieuwe bij, soms ook zijn de afbeeldingen van de emblemen (nog) niet voorhanden of slechts in
getekende vorm.
Maar voor dit moment liggen deze gegevens alvast vast.
Wellicht dat er in de toekomst nog 'n aanvulling komt.
Noot: Zoveel mogelijk is getracht de vragen die er over bepaalde emblemen waren/zijn i.v.m. "nep",
bijgemaakte etc. te beantwoorden.
Eerst uit mijn eigen geheugen, maar ook moesten in sommige gevallen uitspraken van anderen, o.a. de
fabrikanten zélf, op hun waarde worden getoetst, vaak bleek uit eigenbelang een leugentje om bestwil de
enige optie te zijn voor hen.
De eerste borstemblemen zijn al ruim tien jaar geleden verschenen, de eerste bijmaak ook.
Gerenommeerde verzamelaars die i.e.i. sommige emblemen als "nep" classificeerde, moesten dit later
corrigeren -hoewel dit niet altijd in het openbaar gedaan werd-.
In andere gevallen had men gelijk en is dat ook zo opgenomen in dit overzicht.
Toch blijft er kaf tussen het koren zitten, maar sommige "neppers" of bijgemaakte zijn op zichzelf
alweer 'n gewild verzamelobject geworden.
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Wervingsmedewerkers Koninklijke Landmacht
Op Open Dagen van de Landmacht waren de wervingsmedewerkers voorzien van 'n rond embleem waarop het
teken van KL, de Leeuw op 'n oranje cocarde is afgebeeld. Rondom de tekst -KONINKLIJKE LANDMACHTin witte letters op groene ondergrond.
De fabrikant is nog niet bekend, maar men mag hem zien als een van de eerste borstemblemen (1992).

Wervingsmedewerkers 43 Gemechaniseerde Brigade
Nadat eind jaren ’90 de z.g. “Open Dagen” bij de Landmacht waren afgeschaft, keerde deze in 2005 in volle
glorie weer terug.
De eerste keer werd hij weer gehouden in de Johannes Post Kazerne te Havelte waar vooral de nieuwe en
daar gelegerde 43e MechBrig zich etaleerde.
De plaatselijke medewerkers lieten voor deze gelegenheid een speciaal borstembleem vervaardigen, waarop
het teken van de Brigade in volle kleuren staat afgebeeld. Erboven is de tekst –WERVING- in oranje letters
aangebracht, eronder de afkorting -43 MECHBRIG- in zwarte letters.
Het geheel is op een groene ondergrond aangebracht.
Het embleem is vervaardigd door de firma Borduurtekst Apeldoorn (2005).

Medewerkers Landmachtdagen Koninklijke Landmacht 2007
Nu de Open Dagen* weer regelmatig werden gehouden, verschenen er steeds apart daarvoor vervaardigde
emblemen.
De in 2007 in de Prinses Margriet Kazerne te Wezep gehouden Dagen bracht een afwijkend embleem qua kleur
voort. Op een flessengroene ondergrond staat de Nederlandse Leeuw fier in het midden in gele uitvoering.
Eronder staat de tekst –LANDMACHTDAGEN 2007- in bleekblauwe letters.
Het Embleem is vervaardigd door de firma Marad Waalwijk (2007).
*De Open Dagen worden normaal van vrijdag t/m zondag gehouden, maar het christelijke karakter van het
gebied waarin de Kazerne gelegen is, noopte tot ’n aanpassing van het programma en zo werden de Dagen
uitgesmeerd over twee weekeindes; vrijdag en zaterdag de ene week en zaterdags de week erop.
Daardoor veranderde het karakter van de Open Dagen en werd over de Landmachtdagen gesproken.

Een nieuw fenomeen waren de Banenwinkels v/d KL, welke vanaf het midden van de jaren ’90 in de grotere
steden gesitueerd werden.
Personeel ervan wilden zich onderscheiden en lieten daarvoor z.g. borstemblemen vervaardigen, geheel op eigen
naam/rekening, eigenlijk op 'n geheel inofficiële basis dus.
Soms werden er zelfs grapjes in de tekst gemaakt die niet onmiddellijk opvielen, gezien het (bijna) gelijk in
tekst, b.v. BANANEN- i.p.v. BANEN-WINKEL (link is gelegd met de erotische BANANEN-BAR te
Amsterdam).

Alle emblemen waren gelijk qua voorstelling, de Nederlandse Leeuw als symbool van de Koninklijke
Landmacht is in het midden van het embleem geplaatst waarboven de aanduiding van de desbetreffende
instelling en eronder de naam van de locatie is aangebracht.
De Leeuw en de teksten in zwart, het geheel op een groene ondergrond.
De emblemen zijn door diverse firma’s vervaardigd (1996 – 2002).

Banenwinkel

– Landmacht Zwolle

Banenwinkel*

– Landmacht Groningen

Banen Informatie – Landmacht Leeuwarden
In eerste instantie werden er 3 emblemen aangemaakt op doffe stof en met 'n zwarte rand.
Al deze emblemen zijn vervaardigd door de firma Borduurtekst Apeldoorn (1996).
*BANANEN i.p.v. BANEN.

Banen Informatie – Landmacht Zwolle
Banen*Informatie – Landmacht Groningen
Banen Informatie – Landmacht Leeuwarden
De 2e aanmaak was wederom 3 emblemen op doffe stof (iets lichter) maar met 'n groene rand. Hierbij werd er
bij 2 ervan een fout gemaakt in de tekst en werden foutief vervaardigd** (1998);
*BANANEN i.p.v. BANEN
**Zwolle en Groningen met Informatie i.p.v. Winkel

Banen Informatie

– Landmacht Zwolle

Banen* Informatie – Landmacht Groningen
Banen Informatie

– Landmacht Leeuwarden

Hiervan zijn alle 3 emblemen bijgemaakt (nep dus) op glimmende stof en met 'n groene rand.
Wellicht expres is hierbij de fout gemaakt door dezelfde tekst te gebruiken als hierboven, waardoor 2 ervan ook
nog een foute tekst hebben (1998);
*BANANEN i.p.v. BANEN.

Banenwinkel

– Landmacht Zwolle

Banenwinkel*

– Landmacht Groningen

Banen Informatie – Landmacht Amsterdam
In een nieuwe 2e aanmaak werden er nu 3 emblemen vervaardigd, op dezelfde lichtere kleur doffe stof en met 'n
groene rand.
Alle teksten zijn nu weer juist** (1998).
Het 2e embleem van Banen Informatie - Landmacht Leeuwarden was dus al opnieuw juist aangemaakt op doffe
stof en groene rand en hoefde dus niet opnieuw aangemaakt te worden.
Verder kwam er 'n nieuw embleem bij, Banenwinkel - Landmacht Amsterdam.
In een later stadium werden de teveel vervaardigen emblemen door de firma Borduurtekst Apeldoorn op de
verzamelmarkt gedumpt (dit gebeurde o.a. vanuit het museum te Harskamp en op Militariabeursen).
*BANANEN i.p.v. BANEN
**Zwolle en Groningen weer Winkel i.p.v. Informatie.

Banen Informatie – Landmacht Arnhem
I.e.i. werd er voor de banenwinkel in Arnhem 'n embleem vervaardigd qua voorstelling gelijk aan de
voorgaande, echter nu werd het embleem niet langer meer door de firma Borduurtekst Apeldoorn zelf
vervaardigd, maar werd het uitbesteed aan een firma in het Verre-Oosten, de firma die ook de emblemen voor
Snel Bathmen vervaardigd, daarom lijken de emblemen van Borduurtekst en Snel ook erg veel op elkaar,
hoewel er voor de emblemen van Borduurtekst i.e.i. een wat meer groene kleur ondergrond gebruikt werd -later
was ook dat verschil verdwenen- (1998).
Vanaf dat moment vervaardigde de firma Borduurtekst Apeldoorn de kleinere oplagen zelf en grotere oplagen
bestede men uit.

Bureau Werving en Selectie KL
Defensie had het idee om voor alle banenwinkels een apart embleem te vervaardigen, niet opgepakt en bij de
meeste ervan werd het embleem gedragen van het Bureau Werving en Selectie KL dat door de firma
v. Dongen vervaardigd was en dezelfde vorm had als het officieel goedgekeurde model voor de Brevet- en
Vaardigheidsemblemen etc.
De afbeelding was wel 'n gekroonde Leeuw maar verder enkel de tekst –WERVING LANDMACHT- eronder.
Dit embleem werd geacht door alle banenwinkels gedragen te worden.
Het embleem is vervaardigd in ‘t officiële “v. Dongen”-model.
De eerste versie* is vervaardigd door de firma v. Dongen Breda (1997).
*Ziet deel 5 –Variaties-.

Banenwinkel Arnhem – Landmacht Werving
Toch verscheen er een paar jaar later (2002) 'n nieuw eigen embleem voor de banenwinkel Arnhem, en wel
opnieuw 'n gekroonde Leeuw met in een boog erboven de tekst -BANENWINKEL ARNHEM- en onder de
tekst -LANDMACHT WERVING-.
Opnieuw bij Borduurtekst vervaardigt maar nu in het "Snel"-model op donkergroene ondergrond.
Het embleem is vervaardigd door de firma Borduurtekst Apeldoorn (2002).

Werving en Aanstelling Koninklijke Landmacht
Voor de nieuwe organisatie Werving en Aanstelling KL werd een embleem ontworpen gelijkend op het
voorgaande, dezelfde gekroonde Leeuw (iets groter) met daaronder de tekst -W & A KL-.
Deze organisatie verving het Bureau Werving en Selectie KL.
Het embleem is vervaardigd door de firma Snel Bathmen (2001).

Selectie en Keuringcentrum KL
Bij het Selectie en Keuringscentrum KL werd 'n gelijksoortig embleem gedragen als bij "werving", ook
bestaande uit 'n gekroonde Leeuw maar met daaronder de tekst -SELECTIE-.
Het embleem is vervaardigd in ‘t officiële “v. Dongen”-model.
De eerste versie* is vervaardigd door de firma v. Dongen Breda (1997).
*Ziet deel 5 –Variaties-.

Instituut Keuring en Selectie Defensie
De selectie en keuring werd een zaak van het DICO (Defensie Interservice Commando) en er kwam een nieuwe
organisatie, Instituut Keuring en Selectie Defensie. Het embleem is het embleem van DICO zelf, 'n korte
Griekse zuil, met daaronder de tekst -IKS DEFENSIE-.
Het embleem is vervaardigd door de firma Snel Bathmen (2003).

Defensie Personele Diensten
Per 2006 kreeg het IKS Defensie een nieuwe naam, Defensie Personele Diensten (DPD).
E.e.a. had te maken met de nieuwe organisatie, het Commando Diensten Centrale (CDC) de opvolger van het
DICO.
Het embleem bleef gelijk enkel de afkorting veranderde in -DPD-.
Het embleem is vervaardigd door de firma Snel Bathmen (2006).

Doordat de Dienstplicht werd afgeschaft, ontstond een enorme behoefte aan personeel bij de Krijgsmacht.
Vooral de laagste rangen moesten gevuld worden met geschikt personeel met voldoende scholing maar vooral
met een flinke dosis enthousiasme.
Daarom startte de KL de z.g. opleidingsjaren bij diverse Scholen, waarbij de leerlingen naast hun gewone
scholing militaire basisvaardigheden werden aangeleerd.
Diverse scholen gingen er toe over borstemblemen te laten aanmaken, de eerste werden vervaardigd bij de firma
Borduurtekst Apeldoorn, later werd de firma Marad Breda, later Waalwijk, de grote leverancier ervan, maar ook
andere firma’s hebben er gefabriceerd.
Sommige Scholen laten elk jaar steeds hetzelfde embleem aanmaken, anderen hebben hun logo/naam wel eens
aangepast, of zijn naar 'n andere fabrikant overgegaan. Daarom komen er diverse aanmaken van een embleem
voor.

Landmacht Voorprogramma
Zij die de leeftijd van 16 jaar nog niet bereikt hadden, maar toch al interesse voor een baan bij de Landmacht
hadden, kwamen in het z.g. Voorprogramma terecht. In deze tijd had men nog alle gelegenheid om uit de cursus
te stappen wanneer bleek dat de Militaire Dienst niet voor iedereen geschikt is.
In het kennismakingspakket zit een embleem, rechthoekig van vorm met witte kapitale letters -VP- in het
midden van het embleem geplaatst in een rode rechthoek. Boven de rechthoek de tekst -L*ANDMACHT- in
witte letters, boven de M de Koninklijke Kroon in geel, onder de rechthoek de tekst -VOORPROGRAMMA- in
witte letters. Dit embleem kon naar eigen inzicht wel of niet op de kleding worden aangebracht.
Het embleem is vervaardigd door de firma –onbekend- (2004).
*Op de plaats van de A staat hier de Nederlandse Leeuw in wit.

ROC Friese Poort (1995) ROC Friese Poort (1996)
ROC Friese Poort (1997) ROC Friese Poort (1999)
ROC Friese Poort (2001)
Het Logo van de school is in het embleem verwerkt.
De eerste beide versies werden langwerpig vervaardigd omdat deze op een eenvoudige groene overall werden
gedragen, de beide latere zijn vierkant omdat toen het Camouflagepak aan de leerlingen werd uitgereikt, waarop
standaard ’n vierkant stukje klittenband is aangebracht.
Alle emblemen zijn vervaardigd door de firma Borduurtekst Apeldoorn.
1995 – langwerpig – lichtgroene stof
1996 – langwerpig – donkergroene stof
1997 – vierkant – doffe stof
1999 – vierkant – glimmende stof
2001 -- vierkant -- brede rand.

ROC Flevo Poort (2005)

ROC Flevo Poort (2006)

ROC Flevo Poort 2006)
ROC de Friese Poort heeft een dependance in Emmeloord en in 2005 verplaatste men de opleiding daarheen.
En kwam een aangepaste versie van het embleem, waarin de nieuwe locatie vermeld staat en het Logo zelf iets
aangepast is.
Alle emblemen zijn vervaardigd door de firma Borduurtekst Apeldoorn.
2005 – doffe stof
2006 – brede rand
2006 – brede rand / donkerblauwe balk

Lyceum Uniformberoepen Zwolle (1999)
Lyceum Uniformberoepen Zwolle (2003)

Het Logo van de school is in het embleem verwerkt.
De eerste versie werd langwerpig vervaardigd omdat het op een eenvoudige groene overall werd gedragen, de
twee versie was vierkant omdat toen het camouflagepak werd uitgereikt aan de leerlingen en waarop standaard
’n vierkant stukje klittenband is aangebracht.
1e embleem vervaardigd door de firma Borduurtekst Apeldoorn,
2e embleem vervaardigd door de firma Marad Breda.
1999 - langwerpig
2003 – rechthoekig

ROC Rijn-IJssel Arnhem (1999) ROC Rijn-IJssel Arnhem (2001)
ROC Rijn-IJssel Arnhem (2005) ROC Rijn-IJssel Arnhem (2006)
Het Logo van de school is in het embleem aangebracht.
1e & 2e embleem zijn vervaardigd door de firma Borduurtekst Apeldoorn,
3e & 4e embleem zijn vervaardigd door de firma Marad Breda/Waalwijk.
1999 – vierkant, blauw
2001 – vierkant, zwart
2005 – rechthoekig, nieuw Logo
2006 - rechthoekig, opnieuw vernieuwd Logo

Baronie College Breda (1999) Baronie College Breda (2000)
Baronie College Breda (2002)
Het Logo van de school is in het embleem aangebracht.
1e & 2e embleem zijn vervaardigd door de firma APS Soest,
3e embleem is vervaardigd door de firma Marad Breda.
1999 – vierkant, ronde hoekjes
2000 – variatie van 1999
2002 – rechthoekig

ROC Utrecht (2000)
ROC Midden Nederland (2006)
Het logo van de school is in het embleem aangebracht.
1e embleem is vervaardigd door de firma Borduurtekst Apeldoorn.
2e embleem vervaardigd door de firma Marad Waalwijk
2000-- rechthoekig
2006 – rechthoekig, nieuw naam, vernieuwt Logo.

Gilde Opleidingen Roermond (2000) Gilde Opleidingen Roermond (2000)
Gilde Opleidingen Roermond (2005)
Het Logo van de school is in het embleem aangebracht.
Alle emblemen zijn vervaardigd door de firma APS Soest.
2000 – langwerpig, wit -gekleurd (proef, afgekeurd)
2000 – langwerpig, groen -lichtblauw
2005 – langwerpig, groen -donkerblauw

ROC Oost-Nederland Hengelo (2001) ROC Oost-Nederland Hengelo (2002)
ROC Oost-Nederland Hengelo (2004)
Het Logo van de school is in het embleem verwerkt.
1e embleem is vervaardigd door de firma -onbekend-,
2e & 3e embleem zijn vervaardigd door de firma Marad Breda.
2002 – langwerpig, gekleurd
2002 – rechthoekig
2004 – vierkant

Arcus College Heerlen (2001)
Het Logo van de school is in het embleem verwerkt.
Het embleem is vervaardigd door de firma Marad Breda.
2001 - rechthoekig

ROC ASA Amersfoort (2001)
ROC ASA Amersfoort (2003)
Het Logo van de school is in het embleem verwerkt.
Beide emblemen zijn vervaardigd door de firma Marad Breda.
2001 - rechthoekig
2003 – rechthoekig, nieuw Logo

Neder-Veluwe College Ede (2002)
Het Logo van de school is in het embleem verwerkt.
Het embleem is vervaardigd door de firma Marad Breda.
2002 - rechthoekig

ROC Zeeland Middelburg (2002)
ROC Zeeland Middelburg (2003)
Het Logo van de school is in het embleem verwerkt.
Beide emblemen zijn vervaardigd door de firma Marad Breda
2002 - rechthoekig
2003 – rechthoekig, vernieuwd

ROC Nijmegen loc. de Maasvallei Boxmeer (2002) ROC Nijmegen loc. de Maasvallei Boxmeer (2003)
ROC Nijmegen e.o. Nijmegen (2003)
Het logo van de school is in het embleem verwerkt.
Per nieuw schoolseizoen 2003 verplaatste de opleiding zich naar een andere locatie.
Alle emblemen zijn vervaardigd door de firma Marad Breda
2002 – rechthoekig
2003 – rechthoekig, vernieuwd
2003 – rechthoekig, veranderde tekst

Leeuwenborg Opleidingen Sittard (2002)
Leeuwenborg Opleidingen Sittard (2003)
Het Logo van de school is in het embleem verwerkt.
1e embleem is vervaardigd door de firma -onbekend-,
2e embleem is vervaardigd door de firma Marad Breda.
2002 – langwerpig
2003 – rechthoekig

Koning Willem I College Den Bosch (2002)
Het Logo van de school is in het embleem verwerkt,
Het embleem is vervaardigd door de firma Marad Breda.
2002 – vierkant

Landstede College Assen/Emmen (2002)
Het Logo van de school is in het embleem verwerkt.
Het embleem is vervaardigd door de firma Marad Breda.
2002 - rechthoekig

ROC Eindhoven Eindhoven (2002)
Het Logo van de school is in het embleem verwerkt.
Het embleem is vervaardigd door de firma Marad Breda.
2002 - rechthoekig

Drenthe College Assen/Emmen (2002)
Het Logo van de school is in het embleem verwerkt.
Het embleem is vervaardigd door de firma v. Dongen Breda*.
2002 - rechthoekig
*In een geheel afwijkend model vervaardigt.

Mondriaan College Den Haag (2005)
Het Logo van de school zal in het embleem verwerkt worden.
Het is onbekend of dit embleem inmiddels vervaardigd is.
2005 – n.v.t.

ROC Aventus Apeldoorn/Deventer (2003)
ROC Aventus Apeldoorn/Deventer (2006)
Het Logo van de school is in het embleem verwerkt.
1e embleem is vervaardigd door de firma Borduurtekst Apeldoorn.
2e embleem(en) zijn vervaardigd door de firma Marad Waalwijk.
2003 - vierkant
2006 – Rechthoekig:
Op groen, beige logo/zwarte tekst voor Overall
Op blauw, geel logo/witte tekst voor de Trui
Op blauw, wit logo/blauwe tekst voor de Trui (afgekeurd)
(nu als schouderschuiver)

Horizon College Hoorn (2005)
Het Logo van de school is in het embleem verwerkt.
Het embleem is vervaardigd door de firma Marad Waalwijk.
2005 - rechthoekig

ROC Flevoland Lelystad (2005)
Het Logo van de school is in het embleem verwerkt.
Het embleem is vervaardigd door de firma Marad Waalwijk.
2005 - rechthoekig

Zadkine College Rotterdam (2001) Zadkine College Rotterdam (2002)
Zadkine College Rotterdam (2005) Zadkine College Rotterdam (2005)
Het Logo van de school is in het embleem verwerkt.
1e embleem is vervaardigd door de firma -onbekend-,
2e, 3e & 4e embleem zijn vervaardigd door de firma Marad Breda/Waalwijk*
2001 – vierkant
2002 – rechthoekig
2005 – rechthoekig, nieuw Logo (verkeerde aanmaak, geen streepje onder bollen).
2005 – rechthoekig, nieuw Logo
*Per 2005 is de firma Marad verhuisd naar Waalwijk.

ROC West-Brabant, Vitalis College Bergen op Zoom (2005)
Het Logo van de school is in het embleem verwerkt.
Het embleem is vervaardigd door de firma Marad Waalwijk
2005 – rechthoekig

ROC van Twente Enschede (2006)
Het Logo van de school is in het embleem verwerkt.
Het embleem vervaardigt door de firma Marad Waalwijk
2006 – rechthoekig

Veiligheidszorg Nederland
Sommige ROC’s boden ook de cursus Veiligheidszorg Nederland aan, een voorbereidingscursus voor
bijzondere taken binnen de Krijgsmacht.
Hiervoor kwam er een embleem waarin een weegschaal in geel/zwart staat afgebeeld, ernaast staat de afkorting
–VZN-- vermeld en eronder de tekst –VEILIGHEIDSZORG NEDERLAND—in zwarte letters.
Het geheel is geplaatst op een witte ondergrond, rondom afgewerkt met een zwarte rand.
Het embleem is vervaardigd door de Firma Marad Waalwijk (2005).

Dutch Airborne Art Rangers
Een bijzonder Project werd uitgevoerd door de 11 LMB-Brigade.
Kunstenaars kregen daar 'n militaire training om zodoende de Brigade overal te kunnen volgen. Zij vormde de
-Dutch Airborne Art Rangers- (DAAR).
De bedoeling was dat men actuele situaties ter plekke kon vastleggen middels het penseel, om zodoende een
realistisch beeld te kunnen scheppen zoals zich dat onder oorlogsomstandigheden kan voordoen.
Zij ontwierpen voor zichzelf een embleem voorstellende een vliegende Eekhoorn met daaronder de tekst
–DAARHet embleem is door henzelf vervaardigd (2005).

OJKL –Schoolbataljon Centraal
In het verlengde van dit verhaal, zijn er nog 2 emblemen vervaardigd.
Voor het Project van Schoolbataljon Centraal, het OJKL of te wel het Opleidingsjaar Kon. Landmacht, waarbij
leerlingen van de meewerkende Scholen aan dit Project in de praktijk met het Leger te maken krijgen middels
een trainingsprogramma en praktijklessen, is een embleem vervaardigd enkel bestaande uit de tekst
-OJKL SCHOOLBATALJON CENTRAAL- zwarte letters op witte ondergrond.
Het embleem is vervaardigd door de firma Borduurtekst Apeldoorn (2004).

V & V - Schoolbataljon Centraal
Voor het andere Project van Schoolbataljon Centraal, het V & V of te wel de cursus Vrede en Veiligheid,
waarbij cursisten -welke niet persé van Scholen afkomstig hoeven te zijn, het Bedrijfsleven levert ook cursistenmiddels cursussen en workshops een inzicht krijgen in de wereld van vandaag de dag en het geweld daarin, is
een embleem vervaardigd enkel bestaande uit tekst; -V & V- witte letters op groene ondergrond.
Het embleem is vervaardigd door de firma Borduurtekst Apeldoorn (2004).

Ook bij de diverse Opleidinginstituten en Scholen van de KL ging men ertoe over deze borstemblemen te gaan
dragen.
Instituut Defensie Leergangen
Bij de samenvoeging van de Hogere Krijgsschool met o.a. het ILMO, het Instituut voor Leiderschap, Media en
Opleidingskunde, en nog wat andere Instellingen ontstond een nieuw Instituut, en wel Instituut Defensie
Leergangen (IDL).
Hiervoor werd een embleem ingesteld voorstellende een Uil zittende op een (schijf)-veer.
Het embleem is -waarschijnlijk- vervaardigd bij de firma Marad Breda, en bijna in het officiële
"v. Dongen"- model (2001).

Instituut voor Leidershap, Media en Opleidingskunde
Het alreeds bestaande ILMO embleem, voorstellende een Leeuw in een cirkel met Motto en tekst -ILMO-,
verviel hierbij.
Het embleem is vervaardigd door de firma Snel Bathmen (1997).

Koninklijke Militaire Academie
Klas uit 1994
Klas uit 1996
Klas uit 2001
Voor de KMA was er i.e.i. geen embleem ingesteld, wel werden er door diverse jaargangen Cadetten naar eigen
inzicht emblemen ontworpen en gedragen.
De eerste was de Klas uit 1994 welke een aanstormende Stier kozen met daarboven hun jaartal en daar onder
hun Motto -OUOD DIXI, DIXI-.
Ook voor grote oefeningen werd er eenmaal 'n embleem ontworpen.
De Klas uit 1996 koos een Tasmaanse Duivel als embleem met daarboven de kreet "TWO TRIBES" en onder de
tekst -1st COMPANY - TAZ FORCE-.
Beide emblemen zijn vervaardigd bij de Firma Hoeve Giethoorn (1994/1996), die van het tweede embleem eerst
proefmodellen vervaardigde op heel lichtgroene stof waarvan er enkele exemplaren tot de verzamelaarmarkt
doordrongen.
Een derde embleem werd ontworpen door de Klas van 2001, die de veranderde manier van opleiden vertaalde
naar 'n embleem dat vooral het wetenschappelijke aspect verbeeldde, een embleem met daarop een tekst –
SCIENTIA IPSA POTENTA ETS INTELLIGENCE- die daarop sloeg en een figuur die het mysterieuze ervan
voorstelde.
Het derde embleem is vervaardigd door de firma APS Soest (2001).
*Kennis gecombineerd met Kracht vormt Intelligentie.

Koninklijke Militaire Academie
Toen men uiteindelijk overging tot het instellen van een embleem, werd niet het bekende motief van het
gekroonde Monogram geadopteerd, maar werd het symbool van de Academie zélf gekozen, en wel het Vosje
zoals dat als standbeeld op het binnenplein van het Kasteel staat, aangevuld met de afkorting -OPLBAT- (2000).
Door de voortdurende veranderingen binnen het opleidingsstelsel werd later een nieuw embleem aangemaakt
met aangepaste tekst -AMOV/OPLBAT- (2001).
Beide emblemen zijn vervaardigd door de firma APS Soest.
*=Opleidingsbataljon.
**=Algemene Militaire Opleiding & Vorming/Opleidingsbataljon.

Per 1998 kregen de Borstemblemen die door de Traditiecommissie KL goedgekeurd waren een officiële status.
Al deze emblemen werden nu via Defensie verstrekt, en wel in de officieel goedgekeurde "v. Dongen"-model.
Als gevolg daarvan verscheen er automatisch een embleem gelijkend op het eerste model, met de tekst
-OPLBAT- en in ‘t officiële "v. Dongen"-model.
De eerste versie is vervaardigd door de firma v. Dongen Breda (1998).

Koninklijke Militaire Academie - Cadettenbataljon
Toch kwam er ook een embleem met het KMA-monogram.
Het KMA-monogram staat nu prominent in het midden van het embleem, daaronder is de tekst -CADBATgeplaatst.
Het embleem is speciaal bedoeld voor het z.g. Cadettenbataljon* en verscheen voor het eerst tijdens een
gezamenlijk optreden naar buiten toe, de Nijmeegse Vierdaagse van 2005.
Het embleem is vervaardigd door de firma Snel Bathmen (2005).
*KL, Klu en Kmar-Cadetten samen

Koninklijke Militaire Academie - Cadettenbataljons
De KMA mag de eerste “paarse” instelling binnen de Krijgsmacht genoemd worden.
Altijd al werden daar de toekomstige officieren van zowel de Landmacht als de Luchtmacht opgeleid.
In de ‘90er jaren kwamen daar de officieren van de Koninklijke Marechaussee nog bij.
Om onderscheid aan te brengen werd het embleem voor de Trui eind 2006 uitgebreid met drie nieuwe
emblemen:
Goud op groen voor; Landmachtcadettten
Zilver op groen voor; Luchtmachtcadetten
L.blauw op blauw voor; Marechausseecadetten
Alle drie de emblemen zijn vervaardigd door de firma APS Soest (2006).

Koninklijke Militaire Academie
Het embleem met het Vosje maakte het niet direct voor iedereen duidelijk waarom het hierbij ging en dát was nu
juist het idee achter de borstembleempjes.
Zo verscheen er per 2007 een embleem dat e.e.a. rechtzette, een embleem bestaande uit enkel het monogram,
zoals het hoort.
Als voorbeeld diende het embleem van het Cadettenbataljon.
Het embleem is vervaardigd door de firma APS Soest (2007).

Koninklijke Militaire School
Bij de KMS koos men wél voor het eigen alreeds bestaande embleem, gevormd uit twee gekroonde, gekruiste
Spontons*, hét wapen/symbool voor Onderofficieren.
Het is een van de oudste nog steeds in dezelfde vorm bestaande emblemen.
Het embleem is vervaardigd door de firma Snel Bathmen (1996).
Later verscheen er een aanmaak in ‘t officiële "v. Dongen"-model.
De eerste versie is vervaardigd door de firma v. Dongen (1998).
*Korte Lans met weerhaken.

Instituut Hogere Onderofficiers Vorming
Het Instituut Hogere Onderofficiers Vorming ging per 2000 op in de KMS.
Door de cursus 1999-8 was als afscheid nog wél 'n embleem aangemaakt, enkel bestaande uit de tekst
-HOOV - 99-08-.
Het embleem is vervaardigd door de firma Hoeve Giethoorn (1999).

Bij de diverse Opleidingscentra/Scholen werden op verschillende tijdstippen een keur aan emblemen ingesteld.
Doordat de namen ervan verschillende malen veranderde binnen een korte periode, ontstonden er diverse
emblemen van een en het zelfde Centra.
Ook wisselde men regelmatig van fabrikant waardoor de verscheidenheid nog groter werd.
Hieronder een opsomming in volgorde van aanmaak van de diverse Centra/Scholen.
Centrum voor Vredesoperaties
In eerste instantie werd er voor het Centrum voor Vredesmissies een rechthoekig embleem aangemaakt
bestaande uit een cirkel met 12 Sterren (EU) waarbinnen het VN embleem en daarboven de Vredesduif van het
MFO*, boven aan de afkorting -CVV-.
Het embleem is vervaardigd door de Firma Heraldiek Etten-Leur (1995), maar werd geleverd door de firma APS
Soest.
*Multinational Force & Oberservers (Sinaï).

School voor Vredesmissies.
De verandering van naam naar School voor Vredesmissies maakte de aanmaak van een nieuw embleem
Opleidingscentrum Manoeuvre
Het embleem is vervaardigd door de Firma Heraldiek Etten-Leur (1996), maar werd geleverd door de firma APS
Soest.
*noodzakelijk, nu met de afkorting -SVV-OCMAN-.

Omdat de manier van afkorting niet correct was, veranderde het embleem nogmaals, en wel werd de afkorting
veranderd in -OCMAN-SVV- en het embleem kreeg ronde hoekjes.
Het embleem is vervaardigd door de firma APS Soest (1998)..
Later verscheen er ook ’n aanmaak in ’t officiële "v. Dongen"-model, echter nu met de tekst onderaan.
De eerste versie is vervaardigd door de firma v. Dongen Breda (1998).

OCMAN werd OTCMAN*, en het embleem werd opnieuw aangepast, nu stond de nieuwe afkorting
–OTCMAN-SVV- onderaan en was het embleem vierkant (2002).
Ditmaal was de fabrikant SNEL Batmen.
Automatisch verscheen er ’n officiële aanmaak in het “v.Dongen-model, echter nu enkel met de tekst –SVV-.
Per 2003 verscheen een nieuw model, en wel met ’n bredere rand om zodoende het omkrullen van het embleem
te voorkomen.
*Opleiding- en Trainingscentrum Manoeuvre.

Opleidingscentrum Infanterie.
Het ontstaan van het embleem voor het Opleidingscentrum Infanterie is in nevelen gehuld, gezien het feit dat het
pas opdook op het moment dat het Centrum al omgevormd was tot School (datum aanmaak dan ook onbekend).
Wellicht heeft de firma Borduurtekst Apeldoorn in eerste instantie een naamloos embleem vervaardigd, waaraan
later een naam is toegevoegd, feit is dat het embleem door hen op grote schaal aan geïnteresseerden is verkocht,
zodat de aanname dat het in eerste instantie een foute aanmaak betreft reëel is.
Maar gezien dat het embleem hét symbool is voor de Infanterie, kan de mogelijkheid dat het bedoeld is als het
embleem voor het Opleidingcentrum niet geheel uitgesloten worden.
Het teveel aan emblemen kwam in het verzamelcircuit terecht.
Het embleem is vervaardigd door de firma Borduurtekst Apeldoorn (onbekend).

Infanterieschool
Al snel verscheen er 'n nieuwe variatie door de nieuwe benaming van het Centrum in;
Infanterieschool, het embleem was gelijk aan het vorige maar nu onderaan aangevuld met de tekst -Infanterieschool-.
Het embleem is vervaardigd door de firma Borduurtekst Apeldoorn (1996).
Later verscheen er ook ’n aanmaak in ‘t officiële "v. Dongen"-model.
De eerste versie is vervaardigd door de firma v. Dongen Breda (1998).

Door de opname van de School in het OCMAN veranderde het embleem opnieuw en kreeg bovenaan de
toevoeging -OCMAN-.
Het embleem is vervaardigd door de firma Borduurtekst Apeldoorn (1998).
Automatisch verscheen er ook ’n aanmaak in het officiële "v. Dongen"-model.
De eerste versie is vervaardigd door de firma v. Dongen Breda (1998).

OCMAN werd OTCMAN en nogmaals veranderde het embleem, nu van de nieuwe afkorting -OTCMANvoorzien.Het embleem is vervaardigd door de firma Snel Bathmen (2002).
Er verscheen geen embleem in het officiële “v. Dongen”-model met deze tekst.

Later verscheen er 'n nieuw officieel model, en wel werd het bestaande “v. Dongen”-model voorzien van een
bredere rand om zodoende het omkrullen van het embleem te voorkomen.
Het nieuwe embleem had nu enkel weer de tekst -Infanterieschool-.
De eerste versie is vervaardigd door de firma v. Dongen Breda (2003).

Voertuigengroep Infanterieschool
De voertuigen in gebruik bij het Leger wijken soms behoorlijk af van de Civiele-standaard.
Pantservoertuigen, Rupsvoertuigen en Dozer-tanks zijn voertuigen die op een geheel ander manier gebruik
maken van het wegdek. Speciaal opgeleide Instructeurs zijn dus onontbeerlijk.
Voor hen is er 'n apart embleem aangemaakt, waarin het soms noodzakelijk krachtdadig optreden van de
Instructeur is uitgebeeld middels een Tasmaanse Duivel.
Verder is de afkorting -VTG-GP-IS- halfrond onder de Duivel aangebracht.
Het embleem is vervaardigd door de firma Borduurtekst Apeldoorn (1995).

Infanterie Schietkamp ”de Harskamp”
De geknielde schutter kent iedereen die wel eens een bezoek aan dit Schietkamp heeft gebracht om daar de fijne
kneepjes van het schieten onder de knie te krijgen.
Logisch dat men voor dit symbool koos bij het ontwerpen van een embleem voor het Infanterie Schietkamp.
De schutter werd aangevuld met de afkorting -OCMAN- boven -ISK- aan de linkerzijde.
Het embleem is vervaardigd door de firma Borduurtekst Apeldoorn (1998).
Noot: sommige emblemen zijn aan de achterzijde voorzien van wit klittenband.
Automatisch verscheen er 'n aanmaak in ‘t officiële "v. Dongen"-model, waarvan de eerste versie werd
afgekeurd wegens het ontbreken van tekst, een tweede versie waarbij de afkortingen -OCMAN- & -ISKonderaan stonden, werd wél goedgekeurd.
Beide eerste versies zijn vervaardigd door de firma v. Dongen Breda (1999).

OCMAN werd OTCMAN en het embleem werd aangepast, nu stond de nieuwe afkorting -OTCMANbovenaan het embleem.
Het embleem is vervaardigd door de firma Borduurtekst Apeldoorn (2002).
Na 'n paar jaar verscheen er 'n nieuwe aanmaak in het favoriete "Snel"-model.
Slechts kleine detailverschillen laten zien dat de versie bij 'n andere firma vervaardigd is.
Het embleem is vervaardigd door de firma Snel Bathmen (2004).
Er verscheen geen embleem in het officiële “v. Dongen”-model met deze tekst.

Diagnostisch Advies & Assistentie, OCMAN Harskamp
Hierin is de onderhoudsgroep van het Schietkamp ondergebracht.
Het embleem is zeer eenvoudig, gewoon de afkorting –DAA- in kapitale letters, waaraan op het laatste moment*
nog de aanduidingen –OCMAN- / -HARSKAMP- zijn toegevoegd, alles in zwart op een groene ondergrond.
Het embleem is vervaardigd door het CWI Breda (ong. 1995).
*Te zien is dit aan de achterzijde, waar het stiksel dwars door het klittenband gegaan is en aangezien het
klittenband er éérst achtergenaaid is, is dit de meest logische verklaring Waarschijnlijk vond men het
oorspronkelijke embleem wat ál te simpel.

Opleidingscentrum Cavalerie
Bij het Opleidingscentrum Cavalerie koos men voor St. Joris, zijnde hét embleem van de Cavalerie.
De mantel van St. Joris is in dit geval blauw, de uitvoering is in ‘t officiële "v. Dongen"-model vervaardigt.
Van het embleem komt ook ’n variatie op donkere stof voor, vervaardigd voor de handel “nep” dus.
Deze mist de contouren in de Draak en is dus gemakkelijk te herkennen.
Beide emblemen zijn vervaardigd door de firma v. Dongen Breda (1995).

Cavalerieschool
Door de overgang naar het OCMAN en de verandering van de naam van het Centrum in Cavalerieschool, werd
er een nieuw embleem aangemaakt waarop St. Joris nu geheel in groen, op een Sabeltas was afgebeeld welke
geplaatst is op twee gekruiste Sabels, verder boven aan de afkorting -OCMAN- en onderaan de tekst
-Cavalerieschool-.
Het embleem nu in vierkante uitvoering.
Het embleem is vervaardigd door de firma Snel Bathmen (1998).
Automatisch verscheen er (iets later) ook ’n aanmaak in het officiële "v. Dongen"-model.
De eerste versie is vervaardigd door de firma v. Dongen Breda (1999).

OCMAN werd OTCMAN en het embleem veranderde, nu van de nieuwe afkorting -OTCMAN- voorzien.
Maar de eerste versie ervan werd afgekeurd vanwege dat de Sabeltas veel te smal was uitgevoerd.
Een nieuwe versie werd vervaardigd en deze voldeed wel aan de eisen.
Beide emblemen zijn vervaardigd door de firma Snel Bathmen (2001).
Er verscheen geen embleem in het officiële “v. Dongen”-model met deze tekst.

Later verscheen er 'n nieuw officieel model nu zonder de aanduiding –OTCMAN--.
Het embleem is vervaardigd door de firma Borduurtekst Apeldoorn (2003).
Automatisch verscheen er ook ’n aanmaak in het officiële "v. Dongen"-model.
Later verscheen er 'n nieuw officieel model, en wel werd het bestaande “v. Dongen”-model voorzien van een
bredere rand om zodoende het omkrullen van het embleem te voorkomen.
De beide eerste versies zijn vervaardigd door de firma v. Dongen Breda (2003).

Cavalerie Schietkamp “de Vliehorst”
Vlieland is al jaar en dag dé "shooting-range" voor de Cavalerie.
Logisch dus dat het eiland prominent aanwezig was op de eerste uitvoering van het embleem van het Cavalerie
Schietkamp.
Het embleem bevatte verder een Leopard-tank en aan de linkerzijde de afkorting -OCMAN-CSK-, in een elkaar
kruisende combinatie.
Het embleem is vervaardigd door de firma Snel Bathmen (1998).
Er verscheen geen embleem in het officiële “v. Dongen”-model.

Later verscheen er een officieel embleem in het "v. Dongen"-model, welke volkomen afweek van het vorige.
Een Leopard-tank was nu prominent aanwezig, geplaatst op een "formation sign", met daarboven een antiek
schip en de afkorting -CSK- onderaan.
Omdat de aanduiding -OCMAN- niet aanwezig was werd het embleem afgekeurd en vervangen door een versie
waarop deze aanduiding wél voorkwam.
Beide eerste versies zijn vervaardigd door de firma v. Dongen Breda (1999).
Maar na 'n korte tijd verscheen er weer 'n nieuwe aanmaak in het favoriete "Snel”-model.
Het embleem is vervaardigd door de firma Snel Bathmen (2001).

Artillerie Opleidingscentrum
Het embleem zoals voorzien voor het Artillerie Opleidingcentrum werd pas in een later
stadium aangemaakt, en wel toen er vraag kwam van oud-kamerleden om een Herinneringsembleem.
De fabrikant liet zich inspireren door het algemene Artillerie-embleem en maakte ondanks verzoek voor een
beperkt aantal, er meer dan 50 aan welke vanwege dit grote aantal al snel de verzamelaarmarkt overspoelde.
Toch kan men hem zien als hét embleem voor het Centrum gezien de duidelijke link tussen het embleem en het
Centrum.
Het embleem is vervaardigd door de firma Borduurtekst Apeldoorn (1998).

Opleidingscentrum Vuursteun
Het Centrum kreeg 'n geheel nieuwe naam en koos uiteindelijk een embleem dat een ongeoefend oog de link
naar de Artillerie niet zo snel laat leggen;
Het embleem heeft 'n lange voorgeschiedenis.
Het moest de drie verschillende krombaanvlakken aangeven welke door de diverse vuursystemen worden
getrokken, t.w. Mortier, Kanon en Houwitservuur.
Binnen een cirkel worden deze krombaanvlakken afgebeeld mét hun schaduw.
Het eerste model werd afgekeurd vanwege dat het geheel niet goed uit de verf kwam, slechts enkele exemplaren
werden vervaardigd (1996).
Het tweede model werd voorzien van de tekst -Opleidingscentrum Vuursteun- rondom de cirkel, maar werd ook
afgekeurd vanwege dat de lijntjes om de krombaanvlakken te onduidelijk waren aangegeven (1996).
Het derde model was gelijk aan het tweede enkel was de cirkel in twee kleuren uitgevoerd, -rood/blauw- maar
werd opnieuw afgekeurd vanwege het nog steeds onduidelijk aangeven van de lijntjes om de krombaanvlakken
(1996).
De vierde was tenslotte zoals men zich dat had voorgesteld, -de cirkel in rood/blauw en de krombaanvlakken
duidelijk met lijntjes aangegeven-, en werd ingevoerd.
Al deze versies zijn vervaardigd door de firma APS Soest.

Maar Defensie had inmiddels aangegeven dat gekleurde emblemen niet gewenst waren enkel groen en zwart
was nog toegestaan- en opnieuw moest er 'n nieuw embleem worden vervaardigd.
Het vijfde embleem was gelijk aan het vierde, maar werd afgekeurd vanwege dat de gekozen kleuren in de cirkel
-donkergroen/groen- de krombaanvlakken te onduidelijk lieten uitkomen (1997).
Het zesde embleem was wederom gelijk aan het vierde, maar werd opnieuw afgekeurd nu omdat de kleuren in
de cirkel -lichtgroen/groen- nog steeds de krombaanvlakken niet goed lieten uitkomen (1997).
Het zevende model tenslotte werd goedgekeurd, de cirkel bevatte nu geen kleuren meer en de krombaanvlakken
kwamen nu duidelijk uit.
Al deze versies zijn vervaardigd door de firma APS Soest.

Later verscheen er ook 'n officiële aanmaak in het "v. Dongen"-model, een eerste versie met tekst, later
verscheen een versie zonder tekst .
Beide eerste versies zijn vervaardigd door de firma v. Dongen Breda (2002).

Opleidingscentrum Genie
Het embleem voor het Genie Opleidingscentrum wordt gevormd door de 3 aloude symbolen van de Genie, de
Romeinse Helm, gekruiste Schep/Pikhouweel en Anker.
Daaronder halfrond de tekst -Genie Opleidingscentrum-, een heel duidelijk herkenbaar embleem.
Het eerste model was vierkant en afgezet met een zwarte rand.
Het embleem is vervaardigd door de firma Heraldiek Etten-Leur (1995), maar het werd geleverd door het CWI
Breda.
CWI Breda stopte met de bemoeienis met de borstemblemen en men week uit naar de firma Snel Bathmen die
een nieuwe versie vervaardigde, opnieuw vierkant -iets kleiner- en met 'n groene rand (1996).
Later verscheen er ook ’n aanmaak in ‘t officiële "v. Dongen"-model.
De eerste versie is vervaardigd door de firma v. Dongen Breda (1998).

Opleiding en Trainingscentrum Genie
Het Centrum kreeg de nieuwe naam Opleiding- en Trainingscentrum Genie en de tekst onderaan werd aangepast
in -OTC Genie- ditmaal in rechte lijn.
Het embleem werd vervaardigd door de firma Snel Bathmen (2003).
Automatisch verscheen er ook ’n embleem in ‘t officiële "v. Dongen"-model.
De eerste versie is vervaardigd door de firma v. Dongen Breda (2003).

Opleidingscentrum Ede
Het Opleidingscentrum Ede bestond eigenlijk uit een samenraapsel van allerlei Scholen.
Er was i.e.i. geen apart embleem voor het Centrum aangemaakt, maar toen de plannen tot sluiting van "Ede"
bekend werden, werd er alsnog 'n embleem aangemaakt waarin de drie hoofdstromingen op afgebeeld zijn:
Het Centrum bood onderdak aan;
Luchtdoelartillerie School
School Verbindingsdienst
School Militaire Inlichtingendiensten
Er verscheen enkel een embleem in het officiële "v. Dongen"-model.
Het embleem was geen lang leven beschoren, inmiddels hebben de LUA School en de School MID het Centrum
reeds verlaten en is de School Verbindingsdienst verplaatst naar Garderen/Stroe.
De eerste versie is vervaardigd door de firma v. Dongen Breda (2002).

Luchtdoelartillerie School
Afweer middels kannonen was de eerste optie tegen luchtgevaar en in het embleem van School
Luchtdoelartillerie waren dan ook twee gekruiste kanonslopen het meest logische iets om af te beelden.
Het luchtelement werd aangegeven door een propeller, verder was het de tekst -School LUA- onder aan die het
geheel completeerde.
Het embleem is vervaardigd door het CWI Breda (1998).
Automatisch verscheen er ook ’n aanmaak in ‘t officiële "v. Dongen"-model.
De eerste versie is vervaardigd door de firma v. Dongen Breda (1998).

School Verbindingdienst
Het embleem van de School Verbindingsdienst maakt een duidelijke link naar de vooroorlogse
Verbindingsdienst door het gebruik van het oude mouwembleem, maar nog meer heeft het 'n link naar de
Oorlog zelf door het afbeelden van een Leeuw.
Deze Leeuw is één van de Leeuwen die stonden bij de Willemsburg te Rotterdam, welke naast de Mariniers ook
verdedigd werd door een afdeling van de Verbindingsdienst.
Deze Leeuw stond* op het terrein van de School Verbindingsdienst, de andere Leeuw staat op een van de
locaties van de Mariniers.
*Huidige locatie onbekend.
Van het embleem werd i.e.i. een foute aanmaak vervaardigd, in de tekst -die in elkaar diende over te lopen- was
het verticale gedeelte verschoven zodoende leverde het geen logische tekst op.
De tweede aanmaak was wel goed, nu vormde de tekst op een juiste manier een "verbinding" met elkaar SCHOOL - EDE - VERBINDINGSDIENST- en maakte zo de link naar het Opleidingscentrum EDE (1997).
Beide embleem zijn vervaardigd door firma Demarec Ede (1997).
Per 1998 verscheen er ’n aanmaak in ‘t officieel "v. Dongen"-model, waarbij de tekst enkel nog bestond uit School VBD- (onderaan).
De eerste versie is vervaardigd door de firma v. Dongen (1998).

School Militaire Inlichtingendiensten
Inlichtingen vergaren, je vijand kennen, is essentieel om een conflict tot 'n goed einde te brengen.
"Licht in de Duisternis" is het Motto van de School Militaire Inlichtingendiensten.
Dit is precies wat hun gekleurde embleem uitbeeld, 'n vlammende toorts die het duister verlicht, verder nog
voorzien van hun Motto in Latijn.
De eerste versie is vervaardigd door de firma APS Soest (1995).
Maar het blijft in het duister gehuld waarom er 'n twee versie werd vervaardigd.
De tweede versie is vervaardigd door de firma v. Dongen Breda , maar niet in het officiële model (1998).

Na het officieel worden van de emblemen verscheen een nieuwe versie en wel in het officiële "v. Dongen"model.
De eerste versie ervan werd afgekeurd omdat het in kleur was uitgevoerd, een tweede versie in groen/zwart werd
wél goedgekeurd.
Beide eerste versies zijn vervaardigd door de firma v. Dongen Breda (2003).

School Grond/Lucht Samenwerking
Samenwerking tussen Grond- en Luchtstrijdkrachten is de spil waar alles om draait, daarom kwam er dus een
Opleidingscentrum om dit mogelijk te maken.
Het embleem wordt gevormd door de Leeuw van de KL en de Adelaar van de KLu, daarboven de Koninklijke
kroon en onder de afkorting -NIAGOS-*
De eerste versie was in kleur.
Het embleem is vervaardigd door de firma APS Soest (1996).
*Netherlands Integrated Air/Ground Operations School

Opleidingscentrum Grond/Lucht Samenwerking
Deze vorm van afweer werd steeds belangrijker door de meer en meer geavanceerde systemen die in gebruik
kwamen.
De School werd opgewaardeerd tot Opleidingscentrum en nu was men in staat ook de modernste opleiding te
geven, middels o.a. simulatie.
Er kwam een nieuw embleem wat gelijk een eind maakte aan de juist zo duidelijke kleuren voor de Landmacht
en de Luchtmacht.
Verder werd er geen afkorting meer aangebracht.
Het embleem is vervaardigd door de firma Snel Baten (2000).
Automatisch verscheen er ook ’n embleem in ‘t officiële "v. Dongen"-model.
De eerste versie is vervaardigd door de firma v. Dongen Breda (2003).

Rij en Tractieschool
Het rijden met Tractie is iets dat echte oefening behoeft, maar ook het rijden in een truck met "dubbele clutch"
moet aangeleerd worden.
Het embleem van de Rij- en Tractieschool laat echter de Tractie het meest tot uiting komen omdat dit de enige
locatie was waar daar les in gegeven werd, Rijscholen waren er verdeeld over het land wel meer.
Voor de duidelijkheid was er nog de toevoeging -RTS-, zo was het voor ieder duidelijk wat het embleem
voorstelde.
De eerste versie was in kleur, en wel werden de kleuren gebruik zoals die vlak na de Oorlog voor de AAT in
zwang waren.
Het embleem is vervaardigd door de firma Heraldiek Etten-Leur (1993), maar werd geleverd door de firma APS
Soest.

Door het bezwaar van Defensie tegen gekleurde emblemen kwam er in hetzelfde jaar nog een zwart/groene
versie.
Het embleem is vervaardigd door de firma Heraldiek Etten-Leur (1993), maar werd geleverd door de firma APS
Soest.
Er verscheen geen embleem in het officiële "v. Dongen"-model.

School Vervoer, Verkeer en Rijopleidingen
Voor de fijne kneepjes van het vak op het gebied van specifieke militaire regels en voertuigen in het verkeer was
er 'n speciale scholing.
Een Pantservoertuig of 'n brugleggende Tank hebben andere regels op de weg nodig dan de doorsnee
automobiel, de School Vervoer, Verkeer en Rijopleidingen gaven les in deze behoefte.
Hun embleem was simpel, slechts de afkorting -SVVR- in kleur, vormde het geheel.
De eerste versie van het embleem had een brede rand en men vond die nogal plomp overkomen, dus de tweede
versie -nog in het zelfde jaar- werd voorzien van een smallere rand.
Beide emblemen zijn vervaardigd door de firma APS Soest (1993).
Er verscheen geen embleem in het officiële "v. Dongen"-model.

Opleidingscentrum Rijden
De diverse rijopleidingen werden samengevoegd en zo ontstond het Opleidingscentrum Rijden.
Hun embleem week qua maaksel volkomen af van het totnogtoe gebruikelijke, en wel was het embleem in weeftechniek vervaardigd.
Twee eenvoudige ringen die elkaar overlapten vormde het embleem met de afkorting -RIJ- aan de rechterzijde.
Het embleem is vervaardigd door de firma Engelen en Evers Heeze (1997).
Later verscheen er 'n embleem in het officiële "v.-Dongen"-model.
De eerste versie is vervaardigd door de firma v. Dongen Breda (1998).

Opleiding en Trainingscentrum Rijden
Bij de verandering van naam in Opleiding- en Trainingscentrum Rijden verscheen er 'n geheel afwijkend embleem dat de Wereldwijde vervoerstaak uitbeelden middels de Wereldbol omgeven door twee pijlen.
Er verscheen enkel een embleem in het officiële "v. Dongen"-model.
Na het ”paars” worden van de opleiding verscheen er ook een uitvoering voor de Kon. Marechaussee.
De eerste versie’s zijn vervaardigd door de firma v. Dongen Breda (2002/2007).

Opleidingscentrum Militair Geneeskundige Dienst
Een van de meest ingeburgerde woorden bij Defensie is "Hospik".
Bij elke Eenheid is de Hospik een zeer gewaardeerd figuur, waarbij men troost vind in moeilijke, vaak pijnlijke
tijden.
Het embleem van het Opleidingscentrum Militair Geneeskundige Dienst was altijd al een "paars" gebeuren,
waar geneeskundig personeel van alle krijgsmachtdelen opgeleid worden.
Het embleem stelt de 3 oorspronkelijke Krijgsmachtdelen voor, middels hun specifieke kleuren, verder is de
esculaap natuurlijk hét symbool van hun taak, wellicht ten overvloede is er ook nog de afkorting -OCMGDtoegevoegd.
De eerste versie werd qua kleur verkeerd vervaardigd, de tweede versie was wél correct en werd ingevoerd.
Beide emblemen zijn vervaardigd door de firma APS Soest (1998).
Noot: Het afgekeurde model werd gedumpt en overspoelde de verzamelmarkt.

Na het officieel worden van de emblemen verscheen een nieuwe versie en wel in het officiële
"v. Dongen"-model.
Tot op de dag van vandaag is het niet duidelijk of dit embleem erg voortvarend door de firma
v. Dongen vervaardigd is, of dat er een bestelling aan ten grondslag ligt.

Lichamelijke Opvoeding/Sportorganisatie
Fysieke gesteldheid staat boven aan het lijstje bij geoefende militairen.
Naast dat zij geacht worden daar zelf zorg voor te dragen, staat hen een uitgebreid sportpakket ter beschikking
en Instructeurs om daarbij leiding te geven.
Het embleem van de Lichamelijk Opvoeding/Sportorganisatie is gedeeltelijk overgenomen uit een van de
symbolen zoals die gebruik voor het eerst gebruikt werden bij de Olympische Spelen in Tokio, de gestileerde
hardloper.
Verder is gebruik gemaakt van het al voor de Oorlog gevoerde embleem voor Sportinstructeur, twee gekruiste
zwaarden met krans.
Aangevuld met de Koninklijke Kroon geeft het precies de band weer tussen het sportieve en het militaire.
Het verscheen enkel in 't officiële "v. Dongen"-model.
Het embleem is vervaardigd door de firma v. Dongen Breda (1996).

Bij het officieel worden van de borstembleempjes werd het embleem aangepast qua uitvoering, het werd nu nog
meer gestileerd weergegeven.
Dit gaf in eerste instantie verwarring of dit nu wel het officiële embleem was, zelfs de dragers ervan spraken
elkaar tegen, dus de verzamelaars wantrouwde het embleem in de eerste plaats.
Later bleek het toch het juiste embleem te zijn en werd het niet langer als "nep" afgedaan.
Het verscheen opnieuw enkel in 't officiële "v. Dongen"-model.
De eerste versie is vervaardigd door de firma v. Dongen Breda (1998).

Opleidingscentrum Manoeuvre
Het Leger is van zichzelf uit 'n log lichaam.
Om al die diverse onderdelen soepel met elkaar om te laten gaan was er behoefte aan 'n opleiding die dit
mogelijk moest maken, zo ontstond het Opleidingscentrum Manoeuvre.
Het eerste ontwerp bestaande uit een voorstelling van tactische tekens en de afkorting -OCMAN- haalde slechts
de tekentafel (1996).
Een nieuwe poging met een voorstelling van tactische tekens, aangevuld met de tekst -Opleidingscentrumboven en -Manoeuvre- onder, haalde het wél.
Het embleem is vervaardigd door de firma Snel Bathmen (1999).
Automatisch verscheen er ook ’n aanmaak in ‘t officiële "v. Dongen"-model.
De eerste versie is vervaardigd door de firma v. Dongen Breda (1999).

Opleiding- en Trainingscentrum Manoeuvre
Bij de verandering van naam in Opleiding- en Trainingscentrum Manoeuvre verscheen er 'n geheel afwijkend
embleem, afgekeken van het Britse embleem voor de Pantserschool.
Het bestond uit een pantserhandschoen op een tactisch teken.
Het embleem werd vervaardigd door de firma Snel Bathmen (2002).
Automatisch verscheen er ook ’n aanmaak in ‘t officiële "v. Dongen"-model.
De eerste versie is vervaardigd door de firma v. Dongen Breda (2002)

Gevechtstraining School OTCMAN
Voor de Gevechtstraining School van het Centrum kwam er een eigen embleem, bestaande uit twee botsende
pantserhandschoenen op tactische tekens.
Het embleem verscheen enkel in 't officiële "v. Dongen"-model.
De eerste versie is vervaardigd door de firma v. Dongen Breda (2003).

School Operatiën OTCMAN
De snel veranderde manier van opereren op het slagveld vereiste een steeds nauwere samenwerking tussen de
diverse Krijgsmachtdelen. De operatiën moesten op elkaar worden afgestemd om optimaal van elkaar te kunnen
profiteren.
Bij het OTCMAN werd dan ook een aparte opleidingsrichting ingesteld welke juist dit aspect onder de aandacht
bracht.
Het embleem is een afbeelding van een Griekse Hoplietenhelm en een gevelde lans.
De Grieken vervolmaakte de kunst van het vechten in strakke formaties, de strijders hiervan werden Hoplieten
genoemd, welke door hun manier van optreden met hun zeven meter lange lansen in staat waren elke vorm van
aanval het hoofd te bieden en zelf op een effectieve manier elke weerstand te breken.
Het embleem verscheen enkel in 't officiële "v. Dongen"-model.
De eerste versie is vervaardigd door de firma v. Dongen Breda (2006).

Opleidingscentrum Logistiek
Zonder de Logistiek staat alles stil, alles moet vervoerd en verplaatst worden 24 uur per dag, schuiven met
vakjes op 'n groot dambord lijkt het wel.
Het embleem van het Opleidingscentrum Logistiek heeft daar wel wat van weg, simpel maar doeltreffend
vormen daar de letters -OCLOG- het embleem.
Het embleem verscheen enkel in 't officiële "v. Dongen"-model.
De eerste versie is vervaardigd door de firma v. Dongen Breda (1997).

Opleiding- en Trainingscentrum Logistiek
Maar de steeds ingewikkelde structuren leidde ertoe dat ook steeds meer kennis voorhanden moet zijn, daarom
verscheen met de nieuwe benaming Opleiding- en Trainingscentrum Logistiek ook een nieuw embleem, waarin
de kennis middels een Uil tot uiting werd gebracht, de mobiliteit werd door 'n aantal pijlen tot uitdrukking
gebracht.
Het embleem verscheen enkel in 't officiële "v. Dongen"-model.
De eerste versie is vervaardigd door de firma v. Dongen Breda (2004).

Schoolbataljon 11 Luchtmobiele Brigade
De Luchtmobiele Brigade was de eerste Brigade die de opleiding van zijn personeel in eigen hand nam.
Als embleem koos men uiteraard voor hét teken van de Brigade, de Valk, welke geplaatst is op twee gekruiste
waarden.
Verder de tekst -Schoolbat.- boven en -11 LUMBLBRIG- onder.
Het embleem is vervaardigd door de firma Heraldiek Etten-Leur (1996), maar geleverd door het CWI Breda.

Schoolbataljon Luchtmobiel
De school kreeg 'n nieuwe naam en het embleem werd aangepast aan het veranderde logo van de Brigade,
waarbij de Valk nu boven de twee gekruiste zwaarden geplaatst was. Verder veranderde de tekst in
-SCHOOLBAT.-.
Het embleem is vervaardigd door de firma APS Soest (1996).
Een latere versie was gelijk aan de vorige, enkel was de afmeting nu iets kleiner.
Het embleem is vervaardigd door het CWI Breda (1998).
Haast gelijktijdig verscheen er ook ‘n embleem in ‘t officiële "v. Dongen"-model, waaraan nieuwe afkortingen
zijn toegevoegd, -OCIO- boven en -LUMBL- onder.
De eerste versie is vervaardigd door de firma v. Dongen Breda (1998).

Schoolbataljon 1 Divisie “7 December”
Het Schoolbataljon 1 divisie "7 December, leidde het personeel op van deze Divisie die bestond uit militairen
van allerlei pluimage.
Het embleem bestond niet enkel uit het embleem van de Divisie, maar dat pronkte op het schild van de
onverschrokken Ridder te paard.
Verder stond boven de tekst -SCHOOLBATALJON- en onder -1 DIV "7 DECEMBER".
De eerste versie van het embleem werd afgekeurd wegens de halfronde onderkant, de tweede vierkante versie
werd wél goedgekeurd.
Beide emblemen zijn vervaardigd door de firma Snel Bathmen (1995).

Schoolbataljon Centraal
De Divisie werd opgeheven en de School kreeg een andere naam; Schoolbataljon Centraal.
Het embleem bleef praktisch gelijk aan het vorige, de tekst veranderde in -SCHOOLBATALJON- (onder).
Het embleem is vervaardigd door de firma Snel Bathmen (1996).
Later verscheen er ’n embleem in ‘t officiële "v. Dongen"-model, waaraan nieuwe afkortingen waren
toegevoegd, -OCIO- boven en -Centraal- onder.
De eerste versie is vervaardigd door de firma v. Dongen Breda (1998).

Schoolbataljon 13 Gemechaniseerde Brigade
Het Schoolbataljon van de 13 Brigade was dicht met de Brigade verbonden.
Als embleem koos men dan ook voor hét symbool van de Brigade, de Rinochiros.
Verder aangevuld met de tekst -SCHOOLBAT- boven en het cijfer -13- beneden.
Het embleem is vervaardigd door de firma Snel Bathmen (1996).

Schoolbataljon Zuid
Door de veranderde behoefte van opleiden werd nu ook personeel van buiten de Brigade opgeleidt en de naam
van de School veranderde in; Schoolbataljon Zuid.
Het embleem veranderde en nu werd de locatie van de school op een plattegrond van Nederland aangeduid met
'n rood accent.
Verder de tekst -SCHOOLBAT- in het midden, -ZUID- aan de onderzijde en de afkorting -OCIO- linksboven.
Het embleem is vervaardigd door de firma APS Soest (1998)..
Haast gelijktijdig verscheen er ook ‘n embleem in het officiële "v. Dongen"-model waaraan de tekst -Schoolbatontbrak.
De eerste versie is vervaardigd door de firma v. Dongen Breda (1998)

Schoolbataljon 41 Lichte Brigade
De 41 LtBrig uit Seedorf (DL.) had zijn Schoolbataljon in Nederland.
De naam was eenvoudig Schoolbataljon 41, zo simpel was het embleem ook, het bestond enkel uit de halfronde
tekst -Schoolbataljon- en daaronder het cijfer -41-.
Het embleem werd vervaardigd door de firma Hoeve Giethoorn (1996), bijna in het officiële "v. Dongen"Model.

Schoolbataljon Noord
Door de veranderde behoefte van opleiden werd nu ook personeel van buiten de Brigade opgeleid en de naam
van de School veranderde in; Schoolbataljon Noord.
De affiniteit met het "noorden" kwam in het embleem ten uiting in de vorm van een IJsbeer.
Verder de tekst -SCOOLBATALJON- boven en -NOORD- onder, linksboven nog de afkorting -OCIO-.
Het embleem is vervaardigd door de firma Snel Bathmen (1999).
Automatisch verscheen er ook 'n embleem in het officiële "v. Dongen"-model, waaraan de tekst -Schoolbatontbrak.
De eerste versie is vervaardigd door de firma v. Dongen Breda (1999).

Schoolcompagnie 41 Gemechaniseerde Brigade
De 41 MechBrig. -in het buitenland geplaatst- had toch zo een paar aparte regels en gewoonheden.
De soldaten die hun scholing bij het Schoolbataljon Noord hadden ontvangen kregen, bij de aankomst in
Duitsland een extra cursus in deze specifieke zaken.
Daarvoor was er een aparte Schoolcompagnie, alwaar men in eerste instantie werd ondergebracht.
Hun embleem was gelijk aan het Stafembleem 41 MechBrig, enkel was de tekst aan de bovenzijde aangepast in
-SCHOOLCIE-.
Het embleem verscheen enkel in 't officiële "v. Dongen"-model.
Het embleem is vervaardigd door de firma v. Dongen Breda (onbekend).

Schoolbataljon Verkenningen
Een aparte School Verkenningen maakte duidelijk dat informatie inwinnen d.m.v. verkenningen in het veld tot
de speerpunten behoord van de moderne oorlogsvoering.
Dit element kwam terug in het ontworpen embleem, waarin 3 speerpunten een verkenning van het Front
voorstelde, aangevuld met de tekst -SCHOOLBATALJON VERKENNINGEN- het geheel geplaatst binnen een
wapenschild.
Maar tot dusver is het embleem nog niet ten uitvoer gebracht en bevind zich nog in het tekenstadium.
Onbekend is waar het embleem t.z.t. zal worden vervaardigd (stand 2006).
Noot: Ondertussen is er twijfel gerezen of het embleem er ooit wel zal komen, het Schoolbat. is nu onderdeel geworden van school Operatiën welke een eigen embleem heeft.

Opleidingscentrum Initiële Opleidingen
Alle Scholen werden in een apart Opleidingcentrum Initiële Opleidingen ondergebracht welke als 'n overkoepelende organisatie werkte.
Een simpel embleem werd ontworpen, de plattegrond van Nederland -gestileerd- met daarover de afkorting OCIO-.
Het embleem verscheen enkel in 't officiële "v. Dongen"-model.
De eerste versie is vervaardigd door de firma v. Dongen Breda (1999).

Individuele Functieopleidingen Compagnie
Voor heel specifieke opleidingen, geheel op de persoon gericht, was er behoefte aan een aparte scholing.
Opgericht werd de; Individuele Functieopleidingen Compagnie.
Een simpel embleem werd ontworpen, de plattegrond van Nederland -sterk gestileerd-, met daarover de
afkorting -IFOCIE- en linksboven -OCIO-.
Het embleem verscheen enkel in 't officiële "v. Dongen"-model.
De eerste versie is vervaardigd door de firma v. Dongen Breda (2002).

Instructiegroep FH 70 / MLRS
Het MLRS*-systeem mocht zich slechts een korte tijd bij de Artillerie welkom voelen.
Hoewel geroemd om zijn kracht, was het vanaf het begin duidelijk dat het geen lang leven beschoren was gezien
de kosten die het systeem met zich meebracht.
Voor de bediening ervan -het laden- waren speciale voorrichtingen nodig middels een voertuig met kraan, welke
een bijzondere mate van geoefendheid vereiste.
Daarvoor waren Instructeurs op scholing in Amerika geweest en dit zou zich steeds weer herhalen zolang de
MLRS inzetbaar was.
Ook voor het FH 70**-systeem waren speciaal opgeleide Instructeurs nodig, maar dit systeem in nog wel in de
bewapening opgenomen.
Voor deze instructeurs -van het eerste uur- waren in eigen beheer emblemen vervaardigd.
Een geheel andere techniek was hier gevolgd, n.l. textieldrukken (1997).
Slechts zeer weinig emblemen hebben dit uiteindelijk overleefd, gezien de snelle slijtage die optrad.
Noot: Ook hier gaan geruchten dat er emblemen zijn bijgemaakt.
*Multi Launched Rocket System
**Field Houwitser 70 (cal.)

Opleidingsrichting Inzetmiddelen
Een zelfde soort embleem is ontworpen voor de Opleidingsrichting Inzetmiddelen, hierbij kregen toekomstige
bemanningen van de diverse systemen de theoretische kennis aangeleerd die nodig was de vaak ingewikkelde
afvuursystemen te kunnen bedienen.
Ook dit embleem was gedrukt, maar verder dan enkele stuks voor het Kaderpersoneel is het niet gekomen
(1997).
Noot: Ook hier gaat het gerucht dat er emblemen zijn bijgemaakt.

Specialist Kraan-MLRS
De MLRS was een ingewikkeld systeem en vooral het laden ervan vergde bijzondere vaardigheden.
Voor de Specialisten op dit gebied werd er 'n embleem ingesteld dat de afvuurtubes voorstelde en drie
opstijgende raketten.
Verder een specialistenkrans en de tekst -SUPPORT- bovenaan.
Het was de bedoeling dat dit embleem een officieel Functiebekwaamheidsembleem zou worden, door het snelle
afstoten van het systeem vond dit geen doorgang.
Het embleem is vervaardigd door de firma INRO Vledder (1993).

Miles-instructiegroep
Oefenen middels 'n Miles*-simulator is een goede manier om Pantservoertuigen en Tanks in het terrein te leren
besturen.
Bij de Cavalerie wordt hier op grote schaal gebruikt van gemaakt en dat heeft de schade aan de natuur tot 'n
minimum beperkt.
Voor de Leerlingen werd er een embleem aangemaakt dat weinig te gissen overlaat.
De tekst -DUEL SIMULATOR MILES- geeft precies aan waarvoor het bedoeld was.
Verder nog de silhouetten van 'n Pantservoertuig en 'n Tank boven en onderaan.
De eerste versie werd na 'n tijdje vervangen wegens de tekst die niet volgens de moderne spelling vertaald was,
een nieuwe versie met de tekst –DUEL SIMULATOREN MILES- verving de voorgaande.
Beide emblemen zijn vervaardigd door de firma Snel Bathmen (1995/1997).
Er verscheen geen embleem in het officiële "v. Dongen"-model.
*Multi Integrated Laser Engagement System.

Instructiegroep OBT
Commando's zijn natuurlijk van alle markten thuis, hitte, koude, nattigheid of droogte overal staan ze hun
mannetje.
Maar Nederland is maar 'n vlak landje dus, en ook in hoogliggend terrein moet wel eens opgetreden kunnen
worden.
Daarvoor ontstond de Instructiegroep -Optreden in Bergachtig Terrein (OBT)-, die de noodzakelijk
vaardigheden zelf in o.a. Schotland en Noorwegen hadden opgedaan.
Voor deze Instructeurs werd er een embleem ontworpen waarop het bekende KCT-embleem tegen een Berg
werd afgebeeld.
Verder aangevuld met de tekst -Instructeur OBT- bovenaan en de afkorting -KCT- beneden.
Het embleem is vervaardigd door het CWI Breda (1996).
Er verscheen geen embleem in het officiële "v. Dongen"-model

BOT Instructiegroep
Bij de Luchtmobiele Brigade werd aan personeel uit de categorie Beroeps Onbepaalde Tijd (BOT) instructie
gegeven door Instructeurs afkomstig van het Korps Commandotroepen.
Deze waren als een aparte Instructiegroep aan de Brigade verbonden in de oprichtingsperiode, toen er bij de
Brigade zelf nog geen geschikte Instructeurs aanwezig waren.
Door hen werd er 'n embleem ontworpen dat twee aspecten van hun komaf zeer duidelijk zichtbaar maakten, n.l.
het Commandomes en de groene Baret.
Verder de krans voor Instructeurs en de tekst -BOT Instructiegroep- bovenaan.
De eerste versie werd verkeerd aangemaakt, de afmeting was 10 x 10 i.p.v. 5 x 5, bovendien was de verkeerde
kant van het klittenband achter het embleem bevestigd.
De tweede aanmaak was wél in de juiste afmeting en werd ingevoerd.
Beide emblemen zijn zeer schaars, en er gingen geruchten dat het grote embleem was bijgemaakt, ook door
sommige dragers zelf werd verkondigd dat er van die uitvoering een tweede versie bestaat.
Dit bleek inderdaad zo te zijn, enkel werd door de fabrikant verkondigd dat het afkeur-exemplaren betrof.
De emblemen zijn vervaardigd door de firma Heraldiek Etten-Leur (1996), maar ze zijn geleverd door het CWI
Breda.

Schiet Advies Team – Klein Kaliber Wapens / Anti Tank
Bijzondere training werd gegeven door de z.g. Schiet Advies Teams, welke instructie gaven tijdens
schietoefeningen en wedstrijden.
Voor de Instructeurs ervan werden eenvoudige emblemen aangemaakt, eigenlijk meer aanduidingen.
De twee versies zijn aangemaakt in een zeer bijzonder kleine oplage.
In beide gevallen zijn het slechts aanduidingen in afkortingen.
Beide emblemen zijn vervaardigd bij de firma Hoeve Giethoorn (1997), maar wellicht zijn er ook nog exemplaren aangemaakt door de firma Borduurtekst Apeldoorn.

Luchtdoelartillerie Schiet Advies Team
Ook bij Luchtdoelartillerie was een Schiet Advies Team, die toekomstige Stingerschutters een opleiding gaven
in de schietsimulator (Dome) van de School LUA.
Er werd een embleem ontworpen dat geheel afweek van de doorsnee, en wel werd een rond gekleurd embleem
aangemaakt waarop de koepel van de Dome was afgebeeld.
Verder het LUA-embleem en daarboven de afkorting -LUASAT-.
Het embleem is vervaardigd door de firma Revalon Breda (1994).

Pantserrups tegen Luchtdoel - Ondersteuningsgroep
Een tweede Team van de Luchtdoelartillerie was een Ondersteuningsgroep voor het PRTL*-systeem.
Het embleem kwam op 'n hele aparte manier tot stand; wegens de weinige exemplaren die nodig waren
gebruikte men de standaard rood/zwarte Onderdeelsjaaltjes van de School, en liet een fabrikant deze vermaken
tot borstemblemen, aangevuld met de afkorting -PRTL OSTGP- in geel en een zwarte rand.
De emblemen zijn door een van de medewerkers van de School LUA in eigen beheer aan laten maken bij de
firma G.& A. Commercials Duiven (1998).
Noot: Hiervan zijn in de loop van de tijd exemplaren opgedoken die bijgemaakt zijn.
*Pantserrups tegen luchtdoel.

Instructiegroep Commando-Vehicle 1990
Soms is het noodzakelijk Instructeurs naar de fabrikanten op cursus te sturen om zo een eerste inzicht te krijgen
in het aan te schaffen voertuig.
Dit kan ook in het buitenland zijn.
In 1990 waren er plannen tot aanschaf van een Zweeds Pantservoertuig, de CV90, bij de firma Häggelunds
Vehicle AB.
Instructeurs gingen naar Zweden en brachten na de cursus 'n aantal voertuigen mee terug voor verdere testen bij
het EWC te Leusden*.
Zij brachten ook een borstembleem mee dat hen door de firma beschikbaar was gesteld. Het was 'n wat groter
ovaal embleem, waarop het beoogde voertuig was afgebeeld en de firmanaam (1990).
*Voertuig werd uiteindelijk pas aangeschaft in 2006.

Instructiegroep Pantzer-Houwitzer 2000
De Artillerie was driftig opzoek om de bestaande systemen, die dreigde te verouderen of waren afgeschaft (o.a.
MLRS) te vervangen.
De keuze viel op de Duitse Pantzer-Houwitzer 2000, een mobiel systeem dat al een prima naam had
opgebouwd.
Een Instructiegroep ontving enkele exemplaren om die uitgebreid te testen*.
De Instructeurs ontvingen een langwerpig promotie borstembleem, waarop het voertuig was afgebeeld in een
combinatie met de naam van het voertuig (2002).
*Het systeem werd uiteindelijk aangeschaft en is momenteel ingevoerd.

Testteam Enkelkanaals Radio-ontvangsten
De manier van communiceren binnen het Leger is zich razendsnel aan het veranderen, van vaste
draadverbindingen schakelt men nu over op draadloze. waarbij veelal gebruikt word gemaakt van satellieten.
Maar er waren eerst nog wat hindernissen te overbruggen omdat er van diverse soorten verbindingen gebruikt
werd gemaakt en die moesten eerst gelijkgeschakeld worden.
Men koos voor de z.g. Enkelkanaals Verbindingen, en daarvoor werd 'n Testteam het z.g. SCRA* opgericht die
de mogelijkheden daarvan moest onderzoeken.
Het embleem was een schematische weergave van hun werk -waardoor het embleem wat groter uitvielaangevuld met de tekst -SCRA-.
Het embleem werd vervaardigd door het CWI Breda (1996), maar geleverd door de firma APS Soest.
*Single Channel Radio Acces.

Instructiegroep Elektronische Oorlogsvoering
Het de vijand onmogelijk maken te communiceren, of het besturen van bepaalde systemen te blokkeren, is een
moderne techniek om hem uit te schakelen voor het gevecht.
Deze nieuwe techniek bij de Landmacht, de Elektronische Oorlogsvoering, werd begin jaren '80 ingevoerd.
De techniek bestond uit het uitzenden van o.a. micro-waves, waardoor de ontvangst van berichten en
commando's ernstig verstoort raakte.
Maar eerst moest het personeel met de nieuwe techniek vertrouwd gemaakt worden.
Voor de Instructeurs werd een embleem ingesteld waarop een Kraai met zijn krassende stem het idee erachter
goed uitbeelden, verder nog de afkorting –EW- (Electronic Warfare) onderaan.
Een tweede versie met dunner lijntje zag een paar jaar later het licht.
Beide emblemen zijn vervaardigd door de firma Snel Bathmen (1994/1995/1997).

Specialisten Elektronische Oorlogsvoering
De Elektronische Oorlogsvoering had inmiddels een grote vlucht genomen en er waren ondertussen voldoende
gespecialiseerde bemanningen voorhanden om effectief te kunnen optreden.
Voor deze specialisten kwam er 'n embleem dat erg veel weg had van het embleem van de oorspronkelijk
Instructiegroep, enkel was nu 'n specialistenkrans toegevoegd.
Het embleem is vervaardigd door de firma Snel Bathmen (1994).

Er verscheen ook een embleem in het officiële "v. Dongen"-model, maar hierin stond de Kraai andersom
afgebeeld.
Bovendien was het inmiddels 'n officieel Vaardigheidsembleem geworden (hoort dus eigenlijk niet thuis in dit
overzicht).
Wegens de onduidelijkheid hoe of de Kraai afgebeeld diende te worden, werd het embleem i.e.i. door de
verzamelwereld als "nep" afgedaan, later stelde dit beeld zich bij.
De eerste versie is vervaardigd door de firma v. Dongen Breda (1998).

Specialisten Geavanceerde Leermiddelen
De moderne geneeskunde deed ook bij het Leger zijn intrede, en het gezicht van onder primitieve
omstandigheden opererend personeel raakte snel op de achtergrond.
Specialisme in diverse takken op dit gebied werd de standaard en de opleiding daarin werd een eerste behoefte.
Voor de Specialistengroep Geavanceerde Onderwijs Leermiddelen kwam er in embleem dat twee symbolen met
elkaar verbond, het rode Kruis en de Esculaap, aangevuld met twee flitsen welke het nieuwe tijdperk
symboliseerde.
Het embleem werd waarschijnlijk vervaardigd door de firma Borduurtekst (1997), maar geleverd door de firma
Lianne Assen.
Noot: De firma Borduurtekst Apeldoorn bracht in een later stadium de teveel geproduceerde exemplaren op
de markt.

Gekwalificeerde HPG’r
Hygiëne is natuurlijk een eerste vereiste in de militaire wereld, zoveel mensen dichtbij elkaar meestal onder niet
al te schone omgeving, leid al gauw tot allerlei aandoeningen.
Er kwamen gekwalificeerde HPG's* die gespecialiseerd waren in het instant houden van een schone werkplek.
Hun embleem was een gevleugelde Esculaap.
De 1e versie had ronde hoekjes en dat was niet de bedoeling dus werd hij niet ingevoerd, maar een 2e versie met
de juiste hoekjes werd wél ingevoerd.
Beide emblemen werden waarschijnlijk vervaardigd door de firma Borduurtekst Apeldoorn (1996), maar
geleverd door de firma Lianne Assen.
Noot: De firma Borduurtekst Apeldoorn bracht in een later stadium de teveel geproduceerde exemplaren op
de markt.
*Hygiëne, Preventieve Gezondheidszorg

Laborant
Allerlei infecties kunnen onder Oorlogsomstandigheden optreden, niet enkel door natuurlijke omstandigheden,
maar ook door extern veroorzaakte invloeden kunnen het vechten onmogelijk maken.
Onderzoek bij een laboratorium moet de oorzaken daarvan opsporen en indien mogelijk onschadelijk maken
Een goede Laborant is dus een eerste vereiste, hij kan het verschil maken tussen dood en leven.
Grote verantwoording drukt dus op de schouders van de persoon, zeker nu in een tijd dat veel nieuwe ziektes de
kop op steken.
Voor de Laborant kwam er 'n embleem dat een symbool is van deze tak van dienst, het bloedplaatje.
Het embleem werd waarschijnlijk vervaardigd door de firma Borduurtekst Apeldoorn (1996), maar geleverd
door de firma Lianne Assen.
Noot: De firma Borduurtekst Apeldoorn bracht in een later stadium de teveel geproduceerde exemplaren op de
markt.

Radiologisch Laborant
Specialisten die met nucleaire stoffen in aanraking komen hebben een heel gespecialiseerde opleiding
achter de rug om veilig met deze stoffen om te kunnen gaan.
Voor hen is er een embleem aangemaakt dat de werkzaamheden met deze stoffen uitbeeld, middels
twee remote-control armen in een z.g, reactorkast.
Verder de teksten –RADIOLOGISCH- en –LABORANT- boven- en onderaan.
Het embleem is enkel uitgevoerd in het officiële “v. Dongen”-model.
De eerste versie is vervaardigd door de firma v. Dongen Breda (1999)

Geneeskundige Databank Krijgsmacht / Koninklijke Landmacht
Het is belangrijk dat medische gegeven van al het personeel van Defensie snel toegankelijk is, i.v.m. het
opsporen van personen die vermist worden, of b.v. om een persoon terug te kunnen traceren indien hij 'n bron
van besmetting is.
Het rode Kruis is samen met de Esculaap hét teken van de Gezondheidsdienst.
Verder de afkorting -KL- bovenaan, om de link met de Landmacht uit te beelden.
Het embleem is vervaardigd door de firma Snel Bathmen (2000).
Hoewel het een officieel embleem betreft, is er tot nog toe geen embleem in het officiële "v. Dongen"-model
aangemaakt.

Mineurs
Explosieven zijn niet exclusief voor de EOD, ook de Genie kan een woordje mee praten op dat gebied.
De Mineur is van ouds her de specialist op het gebied van bommen en granaten, zoals zo mooi in het Stratego
Spel ten toon wordt gespreid.
Toch speelt hij nu een ondergeschikte rol bij het ruimen van explosieven, slechts en opsporen en markeren is
zijn taak.
In het veld word een driehoekig embleem gedragen waarop het woord –MINES- en een doodskop duidelijk zijn
taak weergeeft. De driehoek is rood en rondom met een gele rand afgezet, de tekst en het doodshoofd zijn in wit
uitgevoerd.
Het embleem is vervaardigd door de firma –onbekend- (plusminus 1998).

Instructiegroep Future Ground Based Air Defence System
Om up-to-date te blijven moet in de toekomst gekeken worden en zo is men regelmatig bezig de nieuwste
ontwikkeling op het gebied van luchtverdediging te testen.
Het "Future Ground Based Air Defence System" is een dergelijk nieuw Systeem en het embleem dat gedragen
word door de Instructeurgroep is erg uitbundig van uitvoering.
Op een groene Driehoek staat een grijze Transponder afgebeeld welke signalen uitzend naar twee aan de zijkant
geplaatste Raketten.
Dwars daarvoor staat de afkorting -FGBADS- en het geheel is omgeven door een rond Hekwerk.
I.e.i. instantie werd het embleem op een witte ondergrond afgebeeld, deze werd afgekeurd en vervangen door ‘n
versie met een groene ondergrond.
Het embleem is vervaardigd door de firma –onbekend- (2005).

Ground Liaison
Samenwerking tussen de Luchtmacht en de Landmacht is vaak onontbeerlijk om doelen op de grond goed te
kunnen bestrijden. De onderlinge communicatie is daarbij van cruciaal belang.
Voor het landmacht personeel van de Airmobile Brigade die geplaatst zijn bij de THG en een dergelijke functie
bekleden, kwam er een embleem waarin een F-16 staat afgebeeld in volle vlucht. Erboven staat de afkorting RNLA- en eronder de tekst -GROUND LIAISON- vermeldt (eigenlijk had de afkorting RNLAF gebruikt
moeten worden).
Spoedig na de aflevering van het embleem veranderde de NATO-afkorting voor de Nederlandse Luchtmacht.
Een nieuw embleem zag het licht, ditmaal met de afkorting -RNLDA-*
Beide emblemen zijn vervaardigd door de firma Marad Waalwijk (2006).

*Royal Netherlands Airforce - heeft de afkorting RNLAF vervangen

Integrated Department for Enterprenerial Advize
Het Project IDEA had tot doel Reserve Officieren voor de periode van enkele weken naar missiegebieden, met
name Bosnië, te sturen om kennis en expertise vanuit het Nederlandse bedrijfsleven over te brengen naar lokale
ondernemers.
Het Project begon in 2001 en eindigde in 2006 toen Nederland zijn troepenmacht in Bosnië reduceerde.
Het embleem weerspiegeld de doelstelling van deze organisatie, en het brandende lampje geeft het idee goed
weer, verder geeft de Wereldbol aan dat e.e.a. niet tot Nederland beperkt is.
Bovenaan staat de Nederlandse Vlag in zijn nationale kleuren en de afkorting –IDEA- in kapitale letters.
Het embleem is vervaardigd door de firma APS Soest (2005).

TACTIS
Ook op tactisch gebied stonden er veel dingen op stapel om de verouderde technieken te verbeteren of te
vervangen.
Daarvoor was een werkgroep ingesteld om alles in de juiste banen te leiden door middel van cursussen en
trainingen in het veld.
Voor de Instructeurs en Cursisten kwam er een embleem dat de werking goed weergeeft, voor het
scholingsgedeelte staat een wit vlak (beeldscherm ?) en voor het praktijkgedeelte is een actie gevormd door een
Pantserwagen en een Houwitzer met enkele Infantristen, afgebeeld. Dit alles gesteund door de tekst –TACTIS-.
Het Beeldscherm in wit, de Actie in kleur, het geheel is op een witte ondergrond geplaatst.
Het embleem is vervaardigd door de firma –onbekend- (2007).

