
OVVKNR KLEDING
VOORSCHRIFT

Versie Maart 2020

Onze Vrijwilligers Vereniging  Korps Nationale Reserve



Algemene bepalingen 
1. Deze richtlijnen zijn in overeenstemming met het huishoudelijk reglement opgesteld door het landelijk bestuur. Ze 

bevatten alle algemene en bijzondere bepalingen die een eenvormige vertegenwoordiging van OVV KNR door 
leden bij officiële gelegenheden [binnen of buiten de vereniging], op uniforme wijze gestalte kunnen geven. 

2. Leden zijn niet verplicht het in deze richtlijnen beschreven tenue van OVV KNR aan te schaffen of, indien 
aangeschaft, te allen tijde tijdens verenigingsactiviteiten te dragen. 

3. Indien het tenue gedragen wordt, dan tenminste in de uitmonstering zoals hieronder bij tenuebepalingen punt 1.a. t/
m 1i. beschreven wordt, het zogenaamde standaard OVV-tenue. 

4. Binnenshuis hoeft men de baret niet op te hebben. Ook kan bepaald worden dat zonder blazer wordt gelopen. 
5. In detachementverband bepaalt de commandant de draagwijze en de verbijzondering van het tenue, doch nimmer 

afwijkend van het gestelde in deze tenuebepalingen. 
6. Ofschoon alle leden een actieve militaire dan wel een postactieve status hebben, kunnen verordeningen in dit 

document afwijken van de bepalingen die zij in de actieve militaire dienst, aangaande het militaire uniform, 
gewend zijn of zijn geweest. Het OVV-tenue is géén militair, maar een verenigingstenue. Er wordt hierna echter 
zoveel mogelijk overeenkomstig de militaire ceremoniële gebruiken bepaald, hoe het OVV-tenue wordt gedragen 
en is samengesteld. Niet in alle gevallen worden dus de militaire bepalingen één op één overgenomen. 

7. Het tenue is een afspiegeling van het algemene karakter van de vereniging namelijk de bevordering van:
De vriendschap en saamhorigheid in onderlinge contacten en om de contacten met het Korps Nationale 
Reserve te onderhouden. Dat geschiedt voornamelijk door het organiseren van activiteiten in 
verenigingsverband al dan niet in samenwerking met het KNR.
De bescheidenheid in de onderlinge kameraadschap en de representatie naar buiten, komt ook tot uitdrukking 
in de beperkte uitmonstering van het tenue. 

Tenuebepalingen 
1. Standaard OVV-tenue

Het OVV-tenue bestaat uit: 
a) de baret1 met daarop (afhankelijk van het tijdstip van het verlaten van de dienst):2

1) het "Nulli Cedo"-embleem of, 
2) het "Luchtdoelartillerie"-embleem of, 
3) het "Koninklijke Marechaussee"-embleem of, 
4) het “Korps Nationale Reserve”-embleem (Rijkswapen),

elk met de daarbij behorende ondergrond met respectievelijk de kleur ponceaurood, zwart op rood, 
blauw en ponceaurood; 

b) Een donkerblauwe blazer met op de borstzak3 het OVV-embleem4 ("seinvlaggen") en op de rechter borst 
op gelijke hoogte als bovenzijde OVV-embleem een naamplaatje (zwarte ondergrond witte letters); 

c) Een lichtblauw overhemd; 
d) Voor heren een blauwe stropdas voorzien van ingeweven OVV-embleem voor dames een blauw sjaaltje;
e) Een donkergrijze pantalon met zwarte riem;
f) Zwarte sokken;
g) Voor heren zwarte gladde lage schoenen met veters zonder franje en / of gespen voor dames zwarte 

schoenen pumpmodel;
h) Voor dames kleine zwarte schoudertas;
i) Eventueel de buitenjas "De Luxe Outdoor jacket" met OVVKNR embleem, in groep verband bepaald de 

commandant;

2. Toevoegingen aan het OVV-tenue
De volgende toevoegingen zijn al dan niet mogelijk: 
a) Waarderingsonderscheidingstekens (zie punt 3); 
b) Herinneringstekens en –spelden; (zie punt 4); 
c) Vaardigheidsemblemen (zie punt 5); 
d) Onderdeelemblemen (zie punt 6); 
e) Decoraties (zie punt 7); 
f) Buitenlandse onderscheidingstekens en emblemen (zie 7.b.4 en 7.e). 
Hieronder wordt aangegeven welke toevoegingen en in welke combinatie en op welke plaats op het OVV-
tenue gedragen mogen worden, alsmede de beperkingen die hieraan gesteld worden. 

1 (Kaki van kleur, dan wel de kleur die op het moment van het verlaten van de werkelijke dienst gebruikelijk was (zoals landmacht groen en petrol))
2 Zie bijlage F
3 De blazer mag slechts met één borstzak uitgevoerd zijn (aan de linkerzijde) en heeft metalen knopen. 
4 Het beeldmerk: een combinatie van de internationale seinvlaggen November en Romeo. Zie huishoudelijk Reglement punt 6.
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3.  Waarderingsonderscheidingstekens5 
a) De OVV-draagspeld "ERELID" in goud wordt gedragen boven het naamplaatje op de rechter borst en wel 

rechts naast de draagspeld voor trouw lidmaatschap.
b) De OVV-draagspeld "LID VAN VERDIENSTE" in oud-zilver wordt gedragen boven het naamplaatje op 

de rechter borst en wel rechts naast de draagspeld voor trouw lidmaatschap. 
c) De OVV-draagspeld voor trouw lidmaatschap in "oud-zilver" met de cijferaanduiding voor de jaren 15, 

20, 25 etcetera, wordt gedragen boven het naamplaatje op de rechter borst. 
d) Het groene, goud doorweven OVV-erekoord voor detachementsleden of het ponceaurode KL-erekoord, 

draagt men om de linkerschouder. 
e) De draagspeld bij de groepswaardering kan gedragen worden midden onder het naamplaatje. 
f) De gouden KL-erekoorden worden op het OVV-tenue niet gedragen. 

4. Herinneringstekens en -spelden6 

a) De volgende militaire herinneringsspelden mogen gedragen worden boven het naamplaatje: 
1. Herinneringsembleem commando; 
2. Herinneringsembleem luchtmobiele brigade; 

b) De volgende militaire herinneringsspelden mogen gedragen worden op de linker revers: 
Herinneringsembleem commando; 
1. Herinneringsembleem  Milva; 
2. Herinneringsembleem Dutchbat III; 
3. Herinneringsembleem Compagnie in de West
4. Herinneringsembleem  Korps Mariniers; 
5. Herinneringsembleem draaginsigne Nobelprijs VN-Militairen
6. Herinneringsembleem Binnenlandse Strijdkrachten; 
7. Margrietspeld. 

b) Eén van de volgende spelden mag gedragen worden op de rechter revers: 
1. Broche 'anjer' Prins Bernhard 90 jaar; 
2. Draaginsigne veteranen of veteranen speld VVKNR; 
3.  "Wageningen"-speld (NCHC-speld) of "Wageningen 65 jaar"-speld; 
4.  NATRES-speld; 
5. Herinneringsspeld Koninklijke Landmacht. 

c) Andere revers-, borstzak- en dasspeldjes om welke reden dan ook uitgegeven ter herinnering aan een 
bijzondere (persoonlijke) gebeurtenis, zijn op het OVV-tenue niet gewenst. 

5. Vaardigheidsemblemen7 
a. Van de volgende drie spelden mogen er maximaal drie gedragen worden:8 

1. MLV [militaire lichamelijke vaardigheid (in brons of blauw)]9; 
2. ZMV [zware militaire vaardigheid (in brons, zilver of goud)]; 
3. MVK [militaire vijfkamp (in brons, zilver of goud)]; 

b. Bekwaamheids- en vaardigheidsemblemen hebben in militaire sfeer normaliter een draagrecht en een daaraan 
verbonden geldigheidsduur. Het is slechts toegestaan om een tweetal van dergelijke emblemen aan het uniform
toe te voegen. 
1. Een uitzondering betreft de zogenaamde „wings‟ waarvan er slechts één wordt gedragen [boven de 

decoraties op de linkerborst]. 
2. De keuze is beperkt tot de mogelijkheden in bijlage C. 
3. Deze emblemen mogen gedragen worden onder het naamplaatje op de rechter borst. [Indien van 

toepassing aan weerszijden van de draagspeld groepswaardering.] 
c. Buitenlandse vaardigheidstekenen worden niet gedragen. Een uitzondering gemaakt voor buitenlandse 

decoraties. (Zie 7.e.) 

5 Zie bijlage A voor een verdere toelichting op de waarderingsonderscheidings-tekens. 
6 Zie bijlage B voor een verdere toelichting op de herinneringstekens of –spelden. 
7 Zie bijlage C. 
8 Hoofd- en de afdelingsbestuur zijn er niet om de leden te controleren op hun eerder getoonde bekwaamheden. 
9 Zo nodig genummerd overeenkomstig het aantal malen afgelegd. 
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d. Spelden als teken van bepaalde militaire vorming, worden gedragen boven de decoraties op de linker borst. 
Hierbij is een keuze uit de volgende brevetten:10 
1. Hogere Defensie (dan wel Militaire) Vorming (HDV/HMV); 
2. Hoger Technische Bekwaamheid; 
3. Hogere Gedragswetenschappelijke Vorming; 
4. Hogere Economische Vorming;
5. Militair juridisch brevet; 
6. Officier Accountant; 
7. Militaire Geneeskundige Bekwaamheid (dieren-, tand)arts; 
8. Militaire Farmaceutische Bekwaamheid; 
9. Hoge Bekwaamheid Militaire LO/Sport 
10. Informatica;
11. Militaire dirigent, kapelmeester. 

6. Onderdeelemblemen 
a. Emblemen die aanduiden dat een OVV-lid in het verleden deel heeft uitgemaakt van een bepaalde militaire 

eenheid (met uitzondering van die onder punt 4.a. en 4.b. genoemd), worden op het OVV-tenue niet gedragen. 
b. Er bestaat voor de toekomst wel de mogelijkheid dat afdelingen een eigen afdelingsembleem aan de OVV-

uitmonstering kunnen toevoegen.11 
1) De plaats is bepaald op de rechtermouw, 5 cm onder de naad van de schouder. 
2) De grootte mag maximaal 4,5 cm (B) x 6,5 cm (H) bedragen. 
3) Het beeld dient de naam van de afdeling in zich te dragen. 

7. Decoraties 
a. Algemeen

In deze paragraaf worden alle decoraties beschreven die door de OVV-leden kunnen worden gedragen op het 
genoemde tenue. De draagwijze kan voor verschillende gelegenheden afwijkend bepaald worden (zie punt 8). 
De termen hieronder dienen ter verduidelijking van de mogelijkheden. 

b. Te onderscheiden uitvoeringen van decoraties op het OVV-tenue:12 

1) Decoratie (= onderscheiding): de versierselen behorende bij een ridderorde of een der militaire en civiele 
onderscheidingen; Veelal houdt dit in een medaille bevestigd aan een lint, maar kan ook uitgevoerd zijn 
als een speld.

2) Modeldecoratie: de militaire opmaak van een decoratie; dit houdt in dat de medaille niet hangend aan het 
lint, maar op het lint is bevestigd. 

3) Baton: een strook van het bij de decoratie horende lint, die door een metalen kern is verstevigd. Kan 
uitgebreid zijn met een rozet (knoop in de kleuren van het ordelint) of een gesp (metalen versiersel). 

4) Buitenlandse decoraties: gezien de in het verleden veelal beperkte mogelijkheid voor militairen van het 
Korps Nationale Reserve om onderscheidingen te ontvangen of om hun vaardigheden op sportief gebied 
(behaald in het buitenland) te tonen, is het toegestaan om twee exemplaren van decoraties of 
bekwaamheden te dragen (zie punt 7.e.). 

c. Modeldecoraties 
1) Modeldecoraties worden gedragen op de linkerborst en wel zo, dat de als seinvlagteken uitgedrukte "N" 

van het OVV-embleem (blauwwit geblokt) grotendeels zichtbaar blijft. 
2) Bij twee of meer modeldecoraties, mogen deze elkaar gedeeltelijk bedekken, maar het/de meest rechts (bij

de jas-sluiting) gedragen kruis/medaille dient volledig zichtbaar gedragen te worden. 
3) Er mag op het OVV-tenue maar één rij modeldecoraties worden gedragen, ongeacht het aantal in bezit 

zijnde onderscheidingen. Deze rij mag niet langer zijn dan de afstand tussen de linkerschoudernaad en de 
uiterste rand van het linker uniformpand (de revers mogen overlapt worden. 

4) Bij het aantal gedragen onderscheidingen dienen de door H.M. de Koningin of  ZM de Koning verleende 
decoraties te zijn opgenomen. 

5) De gelegenheden waarbij modeldecoraties worden gedragen staan vermeld onder punt 9. 

10 Zie bijlage G.
11 Het afdelingsbestuur legt in voorkomend geval het ontwerp ter goedkeuring voor aan het Landelijk bestuur. 
12 Zie voor voorbeelden van decoraties bijlage D.
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d. Batons13 
1) Batons worden gedragen boven het midden van linker borstzak en worden niet door de 

linker revers bedekt. 
2) Het aantal batons op één rij is maximaal vier. 
3) Meerdere batons worden in aaneengesloten rijen zonder onderlinge tussenruimte op de 

volgende wijze aangebracht: 

4) De gelegenheden waarbij het OVV-tenue met batons wordt gedragen staan vermeld onder punt 9. 

e. Buitenlandse decoraties 
1) Buitenlandse modeldecoraties of batons dienen op dezelfde wijze of in hetzelfde formaat als de 

Nederlandse uitvoeringen te worden vervaardigd. 
2) Indien buitenlandse decoraties niet staan vermeld in bijlage D, dan worden zij als laatste opgenomen in de 

rangschikking van modeldecoraties of batons op het OVV-tenue. 
3) Hieronder volgen een aantal mogelijkheden waarbij ook decoraties worden verleend; deze opgave is niet 

limitatief: 
a) militaire marsen; 
b) militaire wedkampen; 
c) militaire overlevingstochten; 
d) buitenlandse marsen aangesloten bij de International Marching League (IML). 

Teneinde een veelvoud van deze onderscheidingen op het tenue te voorkomen, wordt het aantal beperkt tot 
twee. De keuze is aan de drager. 

8. De draagwijze van de in punten 3 t/m 7 opgenomen emblemen op de blazer van het OVV-tenue is 
schematisch weergegeven in bijlage E. 

9. Tenue-uitmonstering bij militaire of civiele gelegenheden14

GELEGENHEID OVV-TENUE of DT \ GLT (DT2000 met OVVKNR borstzakhanger)

A Dodenherdenkingen Met modeldecoraties8

B Begrafenis met (beperkt) militair eerbetoon:
OVV-slippendragers Géén decoraties
Kistdragers Géén decoraties
Kransleggers Met modeldecoraties8

Genodigde OVV-leden Met modeldecoraties8

C Cocktails of recepties Cfm militaire bepaling8

D Korpsdiners Met modeldecoraties8

E Erewacht of ereafzetting Met modeldecoraties8

F Beëdigingen Met modeldecoraties8

G Commando-overdrachten Met modeldecoraties8

H Huwelijksplechtigheden Cfm militaire bepaling8

I Uitreiking van onderscheidingen Met modeldecoraties8

J Militaire bijeenkomsten Met batons8

K Civiele representaties Met batons8

13 De mogelijke batons van de onderscheidingen die gedragen mogen worden zijn afgebeeld en benoemd in bijlage D.
14 Ook kan besloten worden om geen decoraties te dragen.

10. OVV-vrijetijdstenue
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Het OVV-vrijetijdstenue bestaat uit:
a) Cap met OVVKNR logo of de baret1 met daarop (afhankelijk van het tijdstip van het verlaten van de 

dienst):2

1) het "Nulli Cedo"-embleem of, 
2) het "Luchtdoelartillerie"-embleem of, 
3) het "Koninklijke Marechaussee"-embleem of, 
4) het “Korps Nationale Reserve”-embleem (Rijkswapen),

elk met de daarbij behorende ondergrond met respectievelijk de kleur ponceaurood, zwart op rood, 
blauw en ponceaurood; 

b) Fleecejack of buitenjas "Deluxe Outdoor Jacket" met OVVKNR logo;
c) Poloshirt met OVVKNR logo;
d) Broek khaki kleurig;
e) Zwarte gladde lage schoenen met veters zonder franje en / of gespen of hoge schoenen. De pijpen worden 

NIET opgerold met elastiek maar hangen los over de schacht van de hoge schoenen;
f) Kleine rugzak gelijkend op de gene die in gebruik is bij de Landmacht in de kleur groen of khaki;
g) Er zijn geen toevoegingen in de vorm van speldjes, batons, medailles enz. enz. toegestaan op het 

vrijetijdstenue;

11. Wanneer dragen wij het OVV-vrijetijdstenue?
Tijdens gelegenheden waar het OVV-tenue niet voor geschreven is, mag het OVV-vrijetijdstenue gedragen 
worden. Denk hierbij aan wandelmarsen, informele bijeenkomsten, battlefield tours, als dit op de uitnodiging 
staat of op aanwijzing van het landelijkbestuur of afdelingsbestuur.

12. DT 2000
Leden die gerechtigd zijn het DT 20008 te dragen, mogen dit alleen als zij de OVVKNR
Borstzakhanger dragen. Verder dienen zij zich te houden aan het: 
VS 2-1593 Tenuen voor militairen van de Koninklijke Landmacht 8e druk, 1e opgave van wijziging
Vastgesteld door C-CLAS bij brief nr. CLAS2018008650 dd 29 oktober 2018

13. Opstellen OVV detachement
Het opstellen van het OVVKNR detachement gebeurt, van links naar rechts, eerst het OVVKNR
tenue, dan leden in DT2000 en dan eventueel overig.

OVV OVV OVV DT2000 DT2000 DT2000 Overig

C Vaandel
OVV OVV OVV DT2000 DT2000 DT2000 Overig
OVV OVV OVV DT2000 DT2000 DT2000 Overig
OVV OVV OVV DT2000 DT2000 DT2000 Overig

PLV C
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Bijlage A    Waarderingsonderscheidingstekens

1 2 3 4 5

1) Erelid van Onze Vrijwilligers Vereniging KNR kunnen zijn: personen die zich uitzonderlijk 
verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht door de algemene ledenvergadering van de 
vereniging worden benoemd. Ereleden ontvangen een 'gouden' speld met het opschrift "erelid". De 
speld wordt in bruikleen uitgereikt.

2) Lid van verdienste van Onze Vrijwilligers Vereniging KNR kunnen zijn: Personen die zich gedurende 
een bepaalde periode of voor een welomschreven taak voor de gehele vereniging nuttig hebben 
gemaakt. Leden van verdienste ontvangen een "oud-zilveren" speld met het opschrift 'Lid van 
verdienste'. De speld wordt in bruikleen uitgereikt.

3) De OVV-draagspeld voor trouw lidmaatschap in "oud-zilver" wordt tijdens de algemene 
ledenvergadering, of op speciale bijeenkomsten zoals lustrumvieringen of reünies, uitgereikt aan 
leden die tenminste 15 achtereenvolgende jaren voldaan hebben aan hun lidmaatschap. Leden die het 
aangaat worden door de secretaris uitgenodigd om aan de uitreiking deel te nemen. De speld wordt in 
bruikleen uitgereikt. Bij het in ontvangst nemen van de ovv-draagspeld voor 20, 25 etc. 
lidmaatschapsjaren, dient de voorgaande speld ingeleverd te worden. Ook de nieuw ontvangen speld 
wordt in bruikleen overhandigd.

4) De draagspeld bij de groepswaardering is veelal uitgereikt aan leden die het 25-jarig jubileum van de 
Nationale Reserve hebben meegemaakt.

5) Leden van het eredetachement van OVV kunnen in aanmerking komen voor de uitreiking van het 
groene, met goud doorweven erekoord als zij tenminste 5 (vijf) keer hebben deelgenomen aan 
officiële gelegenheden, zoals omschreven het Huishoudelijk Reglement. Bij 15(vijftien) keer ontvangt
het lid een erekoord met zilveren nestelpennen en bij 25 (vijfentwintig) keer ontvangt het lid een 
erekoord met gouden nestelpennen. Men dient als deelnemer de presentielijst bij de secretaris te 
hebben getekend. Het erekoord wordt in bruikleen verstrekt en dient op verzoek van het Landelijk 
Bestuur in te worden ingeleverd. Het erekoord wordt gedragen om de linkerschouder of het 
ponceaurode KL-erekoord. Dus niet beide!
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Bijlage B Herinneringstekens en –spelden

De onderstaande herinneringsemblemen zijn vastgesteld ter herinnering aan een bepaalde dienstperiode. Er mogen 
maximaal twee herinneringsemblemen worden gedragen op het uniform.

15 Wordt uitgereikt aan reservisten bij verlaten van het korps Nationale Reserve na een vastgesteld aantal jaren vrijwillig te hebben gediend. 
16 Wordt uitgereikt aan leden van de VVKNR (Veteranen Vereniging Korps Nationale Reserve) 
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Bijlage C Vaardigheidsemblemen en speciale onderscheidingen

Zie de VS 2-1593 Tenuen voor militairen van de Koninklijke Landmacht 8e druk, 1e opgave van wijziging
Vastgesteld door C-CLAS bij brief nr. CLAS2018008650 dd 29 oktober 2018
Hoofdstuk 9 ONDERSCHEIDINGSTEKENS, EMBLEMEN EN DECORATIES sub 9

Bijlage D Batons van decoraties

1) Militaire onderscheidingen erkend door het Ministerie van Defensie zie:

VS 2-1593 Tenuen voor militairen van de Koninklijke Landmacht 8e druk, 1e opgave van wijziging
Vastgesteld door C-CLAS bij brief nr. CLAS2018008650 dd 29 oktober 2018

Hoofdstuk 9 ONDERSCHEIDINGSTEKENS, EMBLEMEN EN DECORATIES

2) Militaire verenigingsonderscheidingen, niet erkend door het Ministerie van Defensie, wel toegestaan bij het 
OVVKNR.

Bond van Wa-
penbroeders

verenigingskruis
van verdienste

Bond van Wa-
penbroeders

bondsmedaille

KVNRO
Kruis van Ver-

dienste

KNBLO
Verzorgings-

medaille

KNBLO
Verzorgings-
Medaille met

cijfer

AVRM
Kruis van Bij-
zondere Ver-

dienste

Unie van Neder-
landse Vetera-

nen
Ereteken van

Erkentelijkheid
in goud

Unie van Neder-
landse Vetera-

nen
Ereteken van

Erkentelijkheid
in zilver

Unie van Neder-
landse Vetera-

nen
Ereteken van

Erkentelijkheid
in brons

Croix du com-
batant de

 L’ EUROPE

Foto ter illustratie
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Bijlage E Schematische weergave Blazer OVV-Tenue
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Bijlage F Baretemblemen

Bijlage G Militaire Brevetemblemen

Zie de VS 2-1593 Tenuen voor militairen van de Koninklijke Landmacht 8e druk, 1e opgave van wijziging
Vastgesteld door C-CLAS bij brief nr. CLAS2018008650 dd 29 oktober 2018

Hoofdstuk 9 ONDERSCHEIDINGSTEKENS, EMBLEMEN EN DECORATIES
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Kooprecht DT-pakket* voor alle oud militairen 
(full- en parttime) van de KL die tenminste 15 jaar hebben gediend

Militair BD

Om als Militair BD in het systeem te worden opgenomen dient het KPU-bedrijf het maatneemformulier* dat volledig ingevuld (deel Maatgegevens) 

moet worden en samen met een kopie ontslagbeschikking (minimaal 15jr in dienst) te ontvangen.

Dit kan per brief of e-mail aan: 

DMO

KPU-Bedrijf

Postbus 90125

3509BB Utrecht

Email: P71454@mindef.nl 

                                   

Met het koopformulier kunnen de gewenste artikelen gekocht worden.

Voor Natres militairen geldt dat het opmaken van de DT jas met zilveren knopen niet behoort tot de werkzaamheden van de kleermakerij.

Het opmaken van de DT Jas met emblemen en kraagspiegels kan door tussenkomst van de kleermakerij.

Voor vragen kunt u terecht bij

M.M.J. (Mureille) Winter

Medewerkster Service Team (KS)

T 0800-2358400

M mmj.winter@mindef.nl

______

*) De bestanden “Kooprecht DT”, “Koopformulier”, “LF 17535 Maatneemformulier” en “Maatsystemen” zijn te downloaden via www.ovvknr.nl


