EXERCITIE

Toegegeven: het inrukken zag er niet
altijd even netjes uit sinds de aangepaste exercitie die rond de millenniumwisseling van kracht werd. Na het
waarschuwingsbevel (INGERUKT!)
en het uitvoeringsbevel (MARS!)
gingen de gestrekte handen netjes en
tegelijkertijd naar het hoofd. Maar het
gelijktijdig rechtsomkeert maken verliep al minder simultaan. Het gevolg:
een rommelige aanblik. Daarom zijn
(opnieuw) enkele wijzigingen doorgevoerd in de exercitie. De redactie van
Landmacht zet ze op een rij.

Nieuwe exercitie
Lezer opgelet! Sinds 1 februari 2007 is een herziene
versie van de exercitie van kracht.

Zeker voor de oudere garde zijn enkele wijzigingen in de exercitie herkenbaar. Feitelijk is bij het inrukken
“de klok teruggedraaid”: de “oude”
variant, van voor 2000, is opnieuw
van kracht. Dat betekent dat voortaan
drie commando’s worden gegeven:
IN-, GERUKT en MARS.
Ook het halthouden is gewijzigd en,
voor Landmachtmilitairen althans, teruggedraaid naar de oude situatie. Het
halthouden bestaat voortaan weer uit 3
passen na het commando HALT. Dus:
na het waarschuwingsbevel GROEP!
(of PELOTON, etc.) volgt HALT! (‘en...
sta...stil’, in plaats van ‘en...stil’).
Zes soldaten van A-Instructiecompagnie van Schoolbataljon Noord,
onder leiding van opperwachtmeester
Patrick Klei, demonstreren u hoe het
voortaan (weer) moet.
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HALTHOUDE

1
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‘Groep…Ha

Zes soldaten van A-Instructiecie (Schoolbataljon Noord) marcheert over het
IJsberenveld op de Johan Willem Frisokazerne in Assen.
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Opperwachtmeester Patrick Klei
geeft de commando’s.
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Het uitvoeringscommando ‘Halt!’
wordt gegeven op het linkerbeen. Daarna volgen drie verkorte passen. In de oude vorm
waren dit er maar twee, waardoor groepen soms doorveerden
bij het halthouden.’

De eerste verkorte pas
met rechts.
‘EN…’
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Na het bijtrekken
van het rechterbeen
staat de groep in
z’n geheel stil. In de
oude situatie werd
na twee verkorte
passen met links
bijgetrokken.

Vervolgens de tweede
verkorte pas, met links.
‘STA…’

‘STIL…’
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De soldaten staan in de houding.
Opperwachtmeester Klei geeft het
waarschuwingsbevel:

‘IN-!’
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Opperwachtmeester Klei geeft het eerste
uitvoeringsbevel: De soldaten brengen na
dit commando de groet.

alt!’
-‘ GERUKT!’
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Klei geeft tweede uitvoeringsbevel:
De soldaten keren terug naar de houding.
‘MARS!’
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…en stappen de
militairen weg.

Hierna wordt de exercitie hetzelfde uitgevoerd als in de “oude” variant: De linkervoet
wordt schuin voor de rechtervoet geplaatst.

5

Vervolgens wordt de rechtervoet gedraaid…
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