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      7 jaar jurylid 



45 jaar lid  
van schutterij  
St. Sebastianus 
Mheer 

 

waarvan  

30 jaar als  
commandant 



 

Militaire oefening of wapenoefening (van Dale) 

 

Doel: 

De militair, zowel individueel als in een 
collectief, op een ordelijke en gelijke manier en 
op hetzelfde moment te leren uitvoeren van 
oefeningen zodat een zo groot mogelijke 
uniformiteit ontstaat. 

 

Exercitie - exercitio 



 

Binnen de OLS-federatie vier vormen: 

 Oude exercitie (33) 

 Nieuwe exercitie (75) 

 Gilde-exercitie (29) 

 Belgische exercitie (12) 
 

Exercitie 



 
 

  Nr. 92: Reglement op de exercitiën der  
 infanterie  1914, Eerste gedeelte 

  Nr. 93: Reglement op de exercitiën der  
 infanterie 1913, Tweede gedeelte 
 

  Nr. 100: Tamboers- en Hoornblazersschool 1913 

  Art. 180: Reglement inwendige dienst 1912 

  Art. 52: Reglement op de exercitiën 1901 

Exercitiereglementen OE 



Reglementen en 
voorschriften 
voor de 
wedstrijden in de 
Oude Exercitie 

Wedstrijdnormen 
OLS-federatie 



 

Na WO I grote verandering in 
oorlogvoering 
 

Na Wo II verandert exercitie van 
gevechtsoefeningen naar ceremoniële 
oefeningen en showelementen 

Reglement uit 1914 is eindstadium 



 
  Geweer wordt ààn de schouder gedragen 

  Sabelschede wordt naar achteren gedragen 

  Sabel wordt stilstaande tegen de schouder gehouden 

  Guide voor en achter de groep geweerdragers 

  Altijd met vieren tijdens de optocht 

  In front altijd op twee gelederen 

  Achterste rotten zijn niet altijd gesloten 

  Commando’s kunnen ook uit een gedeelte bestaan 

  Niet altijd gelijkheid van uitvoering verwacht 

  Bewegingen op waarschuwingscommando 

 

 

Typisch Oude Exercitie 



 

 
 

Geweer wordt ààn de schouder gedragen 

 



Sabelschede wordt 
naar achteren 
gedragen 
 
Sabel stilstaand 
tegen de schouder  
(indien niet 
gepresenteerd) 



 

Guide voor en achter de groep geweerdragers 



 

Altijd met vieren tijdens de optocht 



 

In front altijd op twee gelederen 



 

Achterste rotten zijn niet altijd gesloten 



 

 

Zeven commando’s bekend in het reglement 
uit 1914 
 

Van belang voor de jury algemeen zijn: 

 STAAT (na het richten en einde defilé) 

 Herstelt (als iets fout gaat) 
 

Commando’s kunnen ook uit één 
gedeelte bestaan 



 

Onderscheid wordt gemaakt door verschillende 
lettertypes: 

KAPITALE letters 

Cursieve letters 
 

Voorbeelden: 

Geeft = ACHT; Voorwaarts = MARSCH 

Aan den schouder = geweer 

Niet altijd gelijkheid van uitvoering 
verwacht 



 

Aan den schouder = geweer 



 

Als op een commando een van de voeten verplaatst 
moet worden, moet op het waarschuwings- 
commando het lichaamsgewicht op de andere voet 
worden overgebracht 

 

Voorbeelden: 

Voorwaarts = MARSCH 

Links (rechts) = OM 

Bewegingen op 
waarschuwingscommando 



 

Lichaamsgewicht overbrengen 



 

Voorwaarts = MARSCH 



 

Links = FRONT 



 

 

 Beste binnenkomen  
  of Beste presentatie 

 Beste houding optocht 

 Beste defilé 
 

Wedstrijden 



 
 

Binnenkomen/Presentatie 



 
 Aanmarcheren 

 Halt houden 

 Front maken 

 Richten 

 Presenteren vaandel, sabels en geweren 

 Uittreden vaandeldrager (RKZLSB) 

 Met vieren rechts (links) om 

 Afmars 
 

 

Waar moeten we op letten? 



 

Halt houden 



 

Front maken 



 

Wilhelmus 



 

Afmars 



 

Beste Houding Optocht 



 

 Formatie, afstanden en gerichtheid 

 Uitgericht naar links of naar rechts 

 Ronde bochten maken, allemaal! 

 Opzwaaien vrije hand 

 Houding geweer en sabel 

 Bij halt houden in gelid blijven en niet praten 

Waar moeten we op letten? 



 

Houding geweer en sabel 



 

Beste defilé 



 

  Begin / einde defilé 

 Uitvoering paradepas; wie wel en wie niet 

 Houding hoofd, wie wel en wie niet 

 Opzwaaien vrije hand 

 Sabelhandelingen 

Waar moeten we op letten? 



 

Defilé sappeurs 



 

Defilé marketentsters 



 

Defilé vaandeldrager 



 

Defilé officieren 



 

Defilé geweerdragers 



 

Defilé commandant 



 

Vragen 
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