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                                Kleding (Outfit) voorschrift IMOS Nederland. 

Het zal u duidelijk moeten zijn als IMOS Nederland zich wilt presenteren naar de buitenwacht 

toe, dat u zich ter degen bewust moet zijn dat er een gezamenlijke eenheid in kleding moet 

zijn. Vooral van en voor bijeenkomsten van officiële – en minder officiële aard. 

 Richtlijnen kleding ( outfit) :  

Marine Blauwe Blazer, wit overhemd, IMOS stropdas, grijze broek, zwarte sokken en zwarte 

(gepoetste) schoenen. U mag uw eigen baret van uw onderdeel dragen. U dient wel gepoetst, 

geknipt en geschoren zijn. (let wel, ik kan niet in uw portemonnee kijken). 

Noot: spijkerbroeken en T-shirts als outfit bij de IMOS Nederland, wordt niet getolereerd, ook  

niet op officiële bijeenkomsten. 

Richtlijnen over de revers van de Marine Blauwe Blazer:  

In Nederland is het niet gebruikelijk, om de revers van uw blazer te versieren met allerlei 

opstekertjes hoe dierbaar ze ook zijn. Er mogen maar 2 opstekertjes op uw rechterrevers 

aanwezig zijn door u zelf gekozen. 

 

Richtlijn Onderscheidingen: 

Officiële opgemaakte onderscheidingen / batons, worden links boven de borstzak gedragen. 

Een parachute embleem wordt links boven de onderscheidingen gedragen.  

Een Franse Para Wing wordt rechts op de jas ter hoogte van de onderscheidingen gedragen. 

Het Draaginsigne Gewonden, wordt links onder de borstzak gedragen. 

Uw naamplaatje (NL) wordt op de rechter borst op de blazer gedragen. 

Noot: Halskruis en ster wordt niet bij Nationale Dodenherdenkingen in Nederland  gedragen. 

 

Bij officiële gelegenheden door de dag, draagt u de officiële opgemaakte Grootkruizen. (3) 

Bij offiële gelegenheden na 17.00 uur, draagt u de officiële opgemaakte Kleinkruizen. (2) 

Bij geen officiële gelegenheden, draagt u de batons. (1) 

    

Is er een officiële uitnodiging, dan wordt er  de tijd en dress code aangegeven. Houdt u zich 

hieraan. 

 

    Zie vervolg blz. 2. 
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Richtlijnen IMOS Vaandeldrager: 

De Vaandeldrager, het zicht voor IMOS Nederland, zal ten alle tijden zorgdragen voor de 

hierboven geschreven kleding voorschriften. Hij draagt de bandelier over de rechter schouder 

en draagt witte handschoenen. 

Richtlijnen Commanderende IMOS Vaandel Commandant:  

De Vaandelcommandant, in zicht voor IMOS Nederland, draagt zorg dat hij de geschreven 

kleding voorschriften na leeft en draagt witte handschoenen. Hij is verantwoordelijk  dat de 

Nederlandse IMOS vaandeldrager - en de vaandel wacht - aan de Nederlandse kleding 

voorschrift voldoen. 

Bij samenvoeging van andere Nationale c.q. Internationale vaandels, laat hij hun kleding 

voorschrift met rust 

De Commanderende IMOS Groep(en) Commandant: 

De Commanderende Groep(en) Commandant, in zicht voor IMOS Nederland, draagt zorg dat 

hij de geschreven kleding voorschrift na leeft. Hij is verantwoordelijk dat de Nederlandse 

groep(en) aan  boven geschreven kleding voorschrift voldoen. 

Bij samenvoeging van leden van andere Nationale c.q. Internationale verenigingen, laat hij 

hun kleding voorschrift met rust. 

 

Moverende redenen: 

Indien u om welke moverende reden dan ook de boven genoemde kleding niet wilt /of dragen, 

bestaat de mogelijkheid om een donker kostuum met stropdas te dragen. 

Op een (burger) kostuum mogen geen opgemaakte officiële onderscheidingen worden 

gedragen. 

Indien u een officiële onderscheiding hebt die in een vlindertje is gemaakt, dient u dit in de 

linker revers-knoopsgat te dragen. 

Let wel, u kunt in een (burger) kostuum geen functie bekleden als hierboven is beschreven. 

U zult ook niet ingedeeld worden bij de groep IMOS Nederland. 

Er zal ter plaatse worden bekeken waar u een plaats krijgt waar u het geheel kan volgen.  

Namens het bestuur, 

IMOS Nederland. 

 


