Basisuitrusting
Dit is de minimum uitrusting die men moet bezitten om deel te nemen aan de
groeps-activiteiten. Hiervoor krijgt men één jaar de tijd
-

Een
Een
Een
Een

BD in de juiste kleur en met de juiste kentekens.
koppelriem
paar getten
baret in de juiste kleur , stof en met het juiste kenteken.

Battledress sas
Toegestaan om te dragen :
BD in het Britse kaki en het Canadese groen

-Britse kaki :

hier mogen originele en of goede kopiestukken gebruikt worden:
* zowel het patroon 37 als 40 is toegestaan, de broek mag van het gewone of van het
paramodel zijn.

-Canadees groen :

Hier mogen originele en of goede kopiestukken gebruikt worden:
*hieronder verstaan we ook de BD van het Nederlandse leger tot de jaren
50 met een dichtgewerkte kraag.

Battledress n10 commando
- Toegestaan om te dragen:
Enkel de uniformen in het Britse kaki zijn toegestaan dit zowel in patroon 37 als 40 .
Het mogen originele of goede kopieën zijn .
-Niet toegestaan :
De Belgische BD vanaf eind jaren 40; dit omwille van zijn afwijkende kleur en stof .
Denim overalls. Deze overalls mogen uit een of twee stukken bestaan. Het mogen goede
kopieën zijn in het Britse groen, bruin of geel. Zij worden steeds gedragen zonder strepen.
Dit is werkkleding en zal zo ook gebruikt worden. Hier mag alleen een koppelriem op
gedragen worden. Bij uitzondering zullen zij ook anders gedragen worden. Dit is te beslissen
door de groepsverantwoordelijke

Webbing
Het zal de groepsverantwoordelijke zijn die beslist welk soort webbing er gedragen zal
worden voor bepaalde gelegenheden. Dit zal steeds per mail worden medegedeeld voor
een evenement. Alle Britse webbing is toegestaan .Wel zal men over een in de juiste kleur
geblancoat stel getten en koppel moeten beschikken voor het uitoefenen van de
drilloefeningen voor publiek. Alle kopie webbing uit het Belgische leger is
toegestaan als het aan de buitenzijde is behandeld met de juiste kleur van blancoat.

Schoenen
Voorkeur wordt gegeven aan de Britse ankel boots , ABL-bottines zijn toegestaan tot het lid
ander en passende schoenen heeft gevonden. Voor de mensen in een Canadese BD zijn de
Canadese ankel boots ook toegestaan.

Helmen
- Commando´s : Alle Britse staal helmen mark 1 en 2 zijn toegestaan. Ook de Belgische
kopie van deze modellen zijn toegestaan.
- SAS : Zij dragen bij voorkeur een airborne helm . De mark 1 , 2 en 3 zijn eveneens
toegestaan.

Rang insignes

Er zullen enkel strepen gedragen worden door de drie mensen die deel uitmaken van de
sturing van de groep . Uitzondering de leider van een brengungroep. Hem is het ook
toegestaan om de streep van Lance Corporal te dragen.

Sectie
Elke sectie zal bestaan uit twee groepen , namelijk een RIFLE GROUP en BREN GROUP. Een
rifle group bestaat uit 7 personen en staat onder leiding van een corporal. De bren group
bestaat uit 3 personen en staat onder leiding van een lance corporal. Wordt de groep
groter, dan zal dit zich herhalen. Het geheel zal onder leiding staan van een sergeant.

Wapendracht
Wapens maken uiteraard deel uit van onze hobby. De wapens zijn geen doel op zich maar
zijn rekwisieten om het beeld compleet te maken. Wij werken enkel met wapens die
wettelijk in orde zijn. D.w.z. dat onze wapens getrouw de Belgische wetgeving onklaar
gemaakt zijn.
Blankfiringwapens worden enkel gedragen en gebruikt wanneer de bevoegde overheden
hiervoor de uitdrukkelijke toelating geven. Beneden de leeftijd van 18 jaar worden
er geen wapens gedragen. Vanaf 18 jaar kunnen leden een onklaar wapen dragen.
Blankfiringwapens kunnen enkel gedragen worden vanaf de leeftijd van 18 jaar en
mits de drager over een vergunning beschikt. Wij verwachten van iedereen een strikte
wapendiscipline.
De
keuze
van
het
type
wapen
dat
het
lid
zal
dragen is vrij, zolang het maar Brits is met beperking van de bren.
Dit zal steeds één bren zijn per sectie. Dit zijn 10 personen.

