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DEPARTEMENT VAN DEFENSIE.

IIde Afdeeling B,
No. 93.

DE MINISTER VAN DEFENSIE,
heeft  goedgevonden  met  ingang  van  1  September 
1933:

1o. in  te  trekken  de  Handleiding  voor  het  
geweervechten (ontwerp) 1918. Aanschrijving 
D. v. O. dd. 3 Mei 1918;

2o. het gestelde onder B blz. 53 t/m  58  van  
Deel  II  van  het  voorschrift  voor
Lichaamsoefeningen 1920. Aanschrijving 
D. v. O. dd. 12 Augustus 1920 IIde Afd. No. 
201.

3o. vast  te  stellen  het  bij  deze  beschikking  
behoorende Voorschrift geweervechten.

's Gravenhage, 1 September 1933.
Voor den Minister,
de Secretaris-Generaal,
C. P. VAN GINKEL.
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I. ALGEMEEN.

1. In  het  handgemeen dwingen de omstandigheden er  in den 
regel toe, het geweer als steek-, slag- of stootwapen te gebruiken (het  
geweervechten).

2. Groote vaardigheid in het geweervechten geeft den man het 
zoo  noodzakelijke  zelfvertrouwen,  om vastberaden  den  strijd  met 
elken tegenstander aan te gaan.

3. Alle  subalterne-troepenofficieren  en  alle  onderofficieren-
instructeur  moeten  de  oefeningen,  opgenomen  in  dit  voorschrift, 
kunnen onderwijzen.

II. HET GEWEERVECHTEN.

A. ALGEMEEN.

4. De  zeer  uiteenloopende  en  steeds  wisselende 
omstandigheden,  waaronder  de  man  bij  het  geweervechten  zal 
verkeeren,  maken  het  uitvoeren  van  schoolsche  en  ingewikkelde 
bewegingen ongewenscht.

5. Het onderricht in het geweervechten omvat:
– de draaghouding,
– de gevechtshouding,
– aanvalsbewegingen,
– verdedigingsbewegingen,
– ontwapeningsbewegingen.



B. DE HOUDINGEN.

De draaghouding.
6. In de draaghouding heeft de man zijn geweer (1) schuin voor 
de borst met de rechterhand in de greep en met de linkerhand nabij 
den onderband (bij de karabijn nabij den band). De bovenste hand is 
hierbij niet lager dan de schouder (2).

Hij neemt deze houding aan, zoodra bij het voorwaarts gaan 
het gebruik van het geweer als steek-, slag- of stootwapen spoedig 
kan worden verwacht.

7. Uit de draaghouding kan de man het geweer snel  brengen 
zooals  in  de  gevechtshouding  (zie  punt  9).  Dit  laatste  moet 
geschieden,  zoodra  de man zijn  tegenstander(s)  op  korten afstand 
(b.v. 20 m) is genaderd.

8. Indien de man in de draaghouding een zijner handen vrij wil 
hebben, draagt hij het geweer in de bovenste hand.

De gevechtshouding. (fig. 1 en 2)
9. In de gevechtshouding heeft de man zijn geweer stevig, doch 
niet  krampachtig,  vast  als  in de draaghouding,  met den loop naar 
links of naar boven. De punt van de bajonet is ongeveer midden voor 
het  eigen  lichaam  en  zoo  mogelijk  gericht  op  de  keel  van  de 
tegenstander.

In de gevechtshouding moet de man stevig doch gemakkelijk 
staan.  Daartoe  plaatst  hij  de  voeten,  met  den  linkervoet  vóór,  op 
eenigen afstand van elkaar en brengt, terwijl de beenen licht gebogen 
zijn, het bovenlichaam iets naar voren.

___
(1) Waar  in  dit  voorschrift  wordt  gesproken  van  ,,geweer”  wordt  voor 
karabijndragenden gelezen ,,karabijn”.
(2) In dit  voorschrift  zijn  alle  houdingen  en  bewegingen  omschreven voor 
rechtshandige personen. Voor linkshandige moet in die omschrijvingen telkenmale, 
waar wordt gesproken  van linkerhand (-voet), worden gelezen rechterhand (-voet) 
en omgekeerd.



10. Heeft  de  man geen gelegenheid de  in  punt  9  omschreven 
normale gevechtshouding aan te  nemen,  dan moet  hij  de noodige 
aanvals- en verdedigingsbewegingen uitvoeren met den rechtervoet 
vóór. Het geweer wordt vastgehouden op de wijze, vermeld in punt 
9.

C. AANVALSBEWEGINGEN.

11. Aanvalsbewegingen zijn:
– de gewone steek,
– de opwaartsche steek,
– de zijwaartsche kolfslag,
– de opwaartsche kolfslag,
– de kolfstoot.

12. Alléén aanvalsbewegingen kunnen een tegenstander buiten 
gevecht stellen. Zij worden soms voorafgegaan door een afwering, 
een  schijnbeweging  of  een  slag  tegen  het  wapen  van  den 
tegenstander,  met  de  bedoeling  diens  bajonet  uit  de  richting  te 
brengen.  Is  dit  gelukt,  dan  moet  de  man daarvan oogenblikkelijk 
gebruik  maken  om  den  tegenstander  op  de  ongedekte  plaats  een 
steek, zoonoodig gevolgd door een kolfslag, en een kolfstoot, toe te 
brengen.

De gewone steek. (fig. 3)
13. De man steekt het geweer met beide handen krachtig vooruit, 
totdat  de  voorste  arm  geheel  gestrekt  is.  Daarbij  brengt  hij  het 
geheele lichaam naar voren, waardoor hij  de kracht van den steek 
vergroot.

Is de afstand tot den tegenstander te klein, om den gewonen 
steek op de hierboven omschreven wijze toe te brengen, dan trekt de 
man,  zonder  de  handen  aan  het  geweer  te  verplaatsen,  snel  het 
geweer  zoo  ver  terug  als  in  verband  met  den  afstand  tot  den 
tegenstander  noodig  is,  om  daarna  het  geweer  snel  en  krachtig 
vooruit te steken.

De bajonet moet niet te diep in het doel worden gestoken (1-



1½ dm).

14. Bij het toebrengen van gewone steken moet het geweer uit 
elken willekeurigen  stand snel  voorwaarts  worden gestoken in  de 
richting van het doel. De man moet daarbij het geweer zoo weinig 
mogelijk loslaten.

De opwaartsche steek. (fig 4, 5a en 5b)
15. Is de afstand tot den tegenstander zoo klein, dat de man geen 
gewonen steek kan toebrengen, dan geeft hij een opwaartschen steek.

Daartoe  brengt  de  man het  geweer,  dicht  bij  het  lichaam, 
zooveel mogelijk rechtstandig; de kolf op of even boven den grond. 
Hierbij  kan  de  bovenste  hand  omhoog  schuiven  tot  onder  de 
bajonetgreep, de onderste hand tot nabij of tegen de bovenste.

Tegelijkertijd buigt de man zijn beenen en brengt hij de punt 
van de bajonet onder de kin van den tegenstander.

Daarna  wordt,  door  krachtig  strekken  der  beenen  en  een 
geringe opwaartsche beweging der armen, de punt van de bajonet in 
de keel of onder de kin van den tegenstander omhoog gestoken.

16. Onmiddellijk,  nadat  de  man  een  steek  heeft  toegebracht, 
moet  hij  het  geweer  krachtig  terugtrekken  en  zoo  mogelijk  de 
gevechtshouding weder aannemen.

17. Om  het  breken  van  de  bajonet  te  voorkomen,  moet  het 
geweer worden teruggetrokken in de richting, tegenovergesteld aan 
die, waarin de steek werd toegebracht.

18. Bij het terugtrekken van het geweer na het toebrengen van 
een  gewonen  steek,  mag  de  man  de  achterste  hand  naar  voren 
verplaatsen (fig. 6); om het terugtrekken mogelijk te maken, gebruikt 
hij zoo noodig één zijner voeten.

De zijwaartsche kolfslag. (fig. 7.)
19. Wanneer  he  eigen  geweer  door  een  slag  of  een  afwering 
zoover naar links is gebracht, dat vlug raaksteken onmogelijk is, kan 
de man de zijwaartschen kolfslag toepassen.



Daartoe  plaatst  hij  den  achtersten  voet  snel  voorbij  den 
voorsten en slaat, terwijl hij zijn geweer ongeveer horizontaal brengt, 
de punt van de kolf krachtig tegen de kin van zijn tegenstander. De 
handen blijven aan het geweer geplaatst als in de gevechtshouding.

De opwaartsche kolfslag. (fig. 8.)
20. Wanneer  de  man  een  steek  heeft  gemist  en  hij  geen 
gelegenheid heeft vlug een volgenden steek toe te brengen, dan wel, 
wanneer  hij  door  andere  omstandigheden niet  kan steken,  kan  de 
opwaartschen kolfslag toepassing vinden.

Daartoe brengt  de man zijn  geweer,  terwijl  hij  zoonoodig 
vlug  den  afstand  tot  zijn  tegenstander  verkort,  snel  rechtstandig, 
zonder de handen aan het geweer te verplaatsen en slaat met de punt 
van de kolf krachtig voorwaarts en omhoog tegen het kruis van den 
tegenstander.

De kolfstoot.
21. Mist een zijwaartsche of een opwaartsche kolfslag, doordat 
de  tegenstander  b.v.  achteruit  springt,  dan  gaat  de  man  vlug 
voorwaarts  en  stoot  de  kolf  met  kracht  in  het  gezicht  of  in  de 
maagstreek van den tegenstander.

D. VERDEDIGINGSBEWEGINGEN.

22. Aangezien de tegenstanders de steken, slagen en stooten op 
onderscheidene  wijzen  en  uit  vele  richtingen  kunnen  toebrengen, 
kunnen  geen  bepaalde  verdedigingsbewegingen  worden 
voorgeschreven.

23. De man zorge zijn geweer stevig te omvatten, zoodat dit niet 
uit  zijn  handen  wordt  geslagen.  Hij  moet  steeds  het  vijandelijk 
wapen in het oog houden.

24. Een  verdedigingsbeweging  moet  onmiddellijk  door  een 
aanvalsbeweging worden gevolgd. Zij moet daarmede als het ware 
één geheel uitmaken.

Een steek, welke op een verdedigingsbeweging volgt, heet: 



nasteek.

25. Verdedigingsbewegingen zijn o.a.:
– de afwering,
– het ontwijken (het ontduiken).

De afwering.
26. Om een steek, slag of stoot af te weren, brengt de man zijn 
geweer met beide armen krachtig voorwaarts en naar rechts, links of 
omlaag,  doch  niet  verder  dan  noodig  is  om  het  wapen  van  den 
aanvaller uit de richting van het eigen lichaam te weren.

Een  slag  van  boven  toegebracht  weert  de  man  door  zijn 
geweer dwars vóór en boven het hoofd te brengen.

Het ontwijken (ontduiken).
27. Bij het ontwijken brengt de man het bedreigde lichaamsdeel, 
door achterwaarts of zijwaarts te springen, buiten het bereik van de 
aanvalsbewegingen van den tegenstander. Horizontale aanvallen op 
het  hoofd  kunnen  worden  ontgaan  door  het  lichaam  omlaag  te 
brengen (ontduiken).

Slagen en stooten met het geweer kunnen in den regel beter 
worden ontweken dan afgeweerd.

E. ONTWAPENINGSBEWEGINGEN EN 
HANDELINGEN DAARTEGEN.

28. Wordt de man aangevallen, terwijl  hij  geen geweer in zijn 
handen heeft en niet van een ander geschikt wapen of als zoodanig 
bruikbaar  voorwerp  is  voorzien,  dan  moet  hij  zijn  tegenstander 
ontwapenen.

29. Het ontwapenen van een tegenstander kan op verschillende 
wijzen  geschieden.  Hieronder  zijn  twee  ontwapeningswijzen 
omschreven.

Eerste wijze van ontwapenen. (fig. 9a, 9b en 9c.)
30.  Wanneer de tegenstander steekt, weert de man dezen steek 



met  de  geopende  linkerhand  naar  rechts  af,  doet  vlug  een  pas 
voorwaarts,  grijpt  met  beide  handen  de  voorste  hand  van  den 
tegenstander stevig vast (de vingers niet in elkaar geklemd) en drukt 
zijn beide duimen in de rugzijde van die hand. Daarna draait hij die 
hand met een plotselingen, krachtigen ruk naar rechts en ontneemt 
den tegenstander het geweer.

Tweede wijze van ontwapenen. (fig. 10a, 10b en 10c.)
31. De man weert den steek met de geopende rechterhand naar 
links af.  Daarna doet  hij  vlug een pas voorwaarts,  grijpt  met  zijn 
linkerhand  de  voorste  hand  van  den  tegenstander  stevig  vast  en 
plaatst tegelijkertijd zijn rechterhand in de buiging van den voorsten 
arm  van  den  tegenstander.  Daarna  wringt  hij,  terwijl  hij  met  de 
rechterhand den voorsten arm van den tegenstander omlaag drukt, 
het geweer over diens linkerschouder en ontrukt hem dit.

32. Een  door  een  tegenstander  ondernomen  poging  tot 
ontwapenen  kan  de  man  doen  mislukken,  door  het  geweer  snel 
rechtstandig  te  brengen  en  daarna  den  tegenstander  een  kolfslag 
tegen het kruis of een kolfstoot in de maagstreek te geven.

Is dit niet mogelijk, doordat de tegenstander het geweer reeds 
heeft  vastgegrepen,  dan moet  de man het  geweer  loslaten  en den 
tegenstander met een ander wapen, dan wel met de vuist, te lijf gaan.

F. BIJZONDERE BEPALINGEN.

33. Is  de  man  alleen  met  een  dolk,  bajonet  of  slagwapen 
gewapend,  dan  moet  hij  het  geweer  van  den  tegenstander  uit  de 
richting slaan  of  dit  vastgrijpen.  Daarna werpt  hij  zich  op dezen, 
blijft dicht bij hem, teneinde hem te beletten van het geweer gebruik 
te maken en stelt hem buiten gevecht.

34. Een tegenstander kan tijdelijk buiten gevecht worden gesteld 
door:

– vuiststooten in het gezicht of tegen de maag,
– trappen of kniestooten tegen de maag of tegen het kruis.



III. HET ONDERRICHT.

A. ALGEMEEN.

35. Bij het onderricht in het geweervechten worden commando's 
vermeden.

36. Aangezien de lessen in het geweervechten zeer vermoeiend 
zijn, moeten deze niet langer duren dan 30 tot 40 minuten.

De sterkte der klassen zal in den regel niet meer dan 12 man 
bedragen.

37. Elke  les  moet  beginnen  met  eenige,  niet  te  zware,  reeds 
vroeger  geleerde,  gymnastische  oefeningen,  uitgevoerd  in  vlug 
tempo (inleidende oefeningen).

38. De  onderwijzer  doet  elke  nieuw  aan  te  leeren  houding, 
beweging of handeling voor en verklaart het nut daarvan.,

39. Bij  het  onderricht  in  het  geweervechten  wordt  gebruik 
gemaakt van de modelwapenen en van de hulpmiddelen omschreven 
in Hoofdstuk IV.

Bij oefening tegenover een tegenstander is 
het gebruik van model wapenen verboden.

40. De  man  moet  zooveel  mogelijk  zijn  model  wapen  leeren 
gebruiken.

Ter voorkoming van ongelukken moet bij oefeningen, welke 
zich daartoe leenen, de bajonetscheede op de bajonet zijn geplaatst.

41. Bij de oefeningen in het geweervechten met model wapenen 
moet  de aard van de oefening en de samenstelling van de doelen 
zoodanig  zijn  gekozen,  dat  beschadiging  van  die  wapenen  wordt 
voorkomen.

Het  beoefenen  van  kolfslagen  tegen  harde  voorwerpen  is 
verboden.

Bij het steken in op den grond liggende oefenzakken, moet 



de  grond  onder  deze  een  weinig  losgewoeld  en  van  steenen 
gezuiverd zijn.

42. De onderwijzer  en  de  leerlingen  zijn  bij  alle  handelingen 
tegenover  een  tegenstander  steeds  voorzien  van  de  noodige 
dekkingsmiddelen.

43. Bij den aanvang van elke les overtuigt  de onderwijzer zich, 
dat de te gebruiken hulpmiddelen in goeden staat verkeeren.

44. Voordat de leerlingen de steken en afweringen uitvoeren met 
een  schermgeweer,  moeten  zij  deze  bewegingen  beoefenen  met 
behulp van oefenstokken.

45. De man moet  leeren  de  bewegingen  uit  te  voeren  op  het 
oogenblik, dat de tegenstander door de houding of beweging van zijn 
wapen een gedeelte van zijn lichaam heeft bloot gesteld en aldan van 
de  geboden  kans  oogenblikkelijk  op  de  juiste  wijze  gebruik  te 
maken.

46. Teneinde den man te wennen een aanvalsbeweging van een 
tegenstander  af  te  weren,  of  diens  geweer  weg  te  slaan  om  een 
ongedekte plaats te maken, om daarop te kunnen aanvallen, verdient 
het aanbeveling af en toe achter enkele poppen iemand te plaatsen, 
voorzien van een oefenstok, welke bij  wijze van geweer, voor het 
doel uitsteekt. Deze stok moet dan voor het toebrengen van den steek 
worden weggeslagen.

47. De  onderwijzer  heeft  in  den  oefenstok  een  handig 
hulpmiddel  om  den  man  te  leeren  snel  en  juist  verschillende 
aanvalsbewegingen na elkaar uit te voeren

Voorbeeld van het gebruik van den oefenstok.
De leerling brengt  den gewonen steek toe,  de  onderwijzer 

weert  met  den  oefenstok  te  krachtig  rechts  en  houdt  daarna  het 
kussen vlug op hoofdhoogte, terwijl hij iets achteruit gaat; de leerling 
geeft dan den zijwaartschen kolfslag tegen het kussen. Onmiddellijk 
daarna houdt  de onderwijzer  den stok met  den ring omlaag dicht 
nabij den grond, daarmede voorstellende, dat de tegenpartij door den 



slag op den grond is gevallen. De leerling moet nu trachten door den 
ring te steken, waardoor hij leert den steek zuiver toe te brengen.

48.  De oefenstof wordt verdeeld over:
– elementaire oefeningen,
– toegepaste oefeningen.

B. ELEMENTAIRE OEFENINGEN.

49. De  elementaire  oefeningen  hebben  ten  doel,  den  man  te 
leeren, de verschillende houdingen, bewegingen en handelingen met 
het geweer snel en juist aan te nemen of uit te voeren.

50. De elementaire oefeningen worden zonder uitrusting op open 
en vlak terrein uitgevoerd.

51. De  man  moet  van  den  aanvang  af  tegenover  een  doel 
(tegenstander, oefenzak, enz.) worden geoefend.

Aanvankelijk wordt hij recht tegenover, later ook zijwaarts 
van zijn doel geplaatst.

Eerst  leert  hij  het  uitvoeren van enkelvoudige aanvals-  en 
verdedigingsbewegingen, daarna het  uitvoeren van eenige aanvals- 
en (of) verdedigingsbewegingen snel achter elkaar.

C. TOEGEPASTE OEFENINGEN.

52. De  toegepaste  oefeningen  hebben  ten  doel,  den  man  te 
leeren,  de  verkregen  vaardigheid  toe  te  passen  onder 
omstandigheden,  welke  zooveel  mogelijk  met  de  werkelijke 
gevechtsomstandigheden overeenkomen.

53. De toegepaste oefeningen vormen het belangrijkste deel van 
de opleiding in  het  geweervechten.  De onderwijzer heeft  bij  deze 
oefeningen in ruime mate de gelegenheid zijn verbeelding te laten 
werken  en  kan  hierdoor  deze  oefeningen  bijzonder  nuttig  en 
opwekkend maken.



54. De toegepaste  oefeningen  worden uitgevoerd  in  de  tenue, 
waarin de overige oefeningen plaats hebben, doch zonder ransel. Nu 
en dan wordt geoefend met het gasmasker in beschermingsstelling.

55. Aanvankelijk  worden  de  oefeningen  zeer  eenvoudig 
gehouden  en  uitgevoerd  op  open  en  vlak  terrein.  Naarmate  de 
leerlingen  vorderingen  maken,  worden  de  oefeningen  verzwaard 
door  het  opstellen  van  eenige  doelen  naast  en  (of)  achterelkaar, 
alsmede  door  verzwaring  van  het  terrein  (loopgraven, 
granaattrechters, enz.).

56. De  man  moet  er  van  worden  doordrongen,  dat  in  het 
handgemeen behalve het geweer nog kunnen worden gebruikt:

– de sabel (klewang),
– de dolk (bajonet),
– het pistool of de revolver,
– de handgranaat,
– alle  als  slagwapen  geschikte  voorwerpen 

(pionierschoppen, bijlen, ijzeren staven, enz.).

57. De  man  moet  leeren  in  het  handgemeen  het  geweer  als 
vuurwapen te bezigen en de handgranaat te gebruiken, wanneer dit 
zonder gevaar voor de hem omringende medestrijdenden mogelijk is.

Het  gebruik van het  geweer als  vuurwapen en het  werpen 
van  handgranaten  mogen  de  voorwaartsche  beweging  niet 
belemmeren.

58. De toegepaste oefeningen worden verdeeld in:
– individueele oefeningen,
– groepsoefeningen.

59. Individueele oefeningen.
Eerst worden van de elementaire oefeningen de aanvals- en 

verdedigingsbewegingen en het ontwapenen van den tegenstander, in 
de bepaalde tenue, herhaald.

Daarna wordt de man geoefend in het aanvallen op enkele 
doelen naast, later achter elkaar opgesteld, waarbij hij moet trachten 



de doelen op bepaalde plaatsen te raken.
Daartoe  moeten  bordpapieren  schijven,  zwarte  plekken, 

cijfers, e.d. op de poppen worden aangebracht, of oefenstokken als 
doel worden gebruikt.

60. Vervolgens  leert  de  man  vlug  achtereen  aanvallen  op 
liggende en op staande poppen, waarvan er enkele dicht bij elkaar, 
andere  met  eenigen  afstand  of  tusschenruimte,  zijn  opgesteld. 
Hierdoor leert hij het terreinwinnen tijdens het handgemeen.

Het  voorwaarts  gaan  moet  vastberaden  zijn.  De  snelheid, 
waarmede de man zich beweegt, moet er op berekend zijn, dat hij  
oogenblikkelijk elk gevaar, dat hem bedreigt, het hoofd kan bieden.

61. De  man  moet  er  zich  rekenschap  van  geven,  dat  op  den 
grond liggende tegenstanders soms nog gevaarlijk kunnen zijn. Hij 
moet derhalve leeren, tijdens den aanval, een dreigende bajonet, een 
grijpende hand, enz. weg te trappen.

62. Zijn  de  manschappen  in  de  voorgaande  oefeningen 
voldoende  bedreven,  dan  laat  de  onderwijzer  hen  een  baan 
doorloopen van ongeveer 80 m lengte, waarin verschillende doelen 
op verschillende wijzen zijn opgesteld.

Tijdens  het  doorloopen  van  de  baan  moeten  de  steken, 
slagen, stooten en trappen afwisselend worden toegebracht, waarbij 
alle doelen te minste één keer moeten worden geraakt. De leerling 
moet  deze baan in  den kortst  mogelijken tijd  doorloopen en toch 
voldoende bedachtzaam handelen, om zijn geweer op de juiste wijze 
te kunnen gebruiken.

Daarna volgt een soortgelijke oefening, waarbij het geweer 
ook  als  vuurwapen  wordt  gebruikt  en  waarbij  eenige 
aanvalshandgranaten  worden  geworpen  (p  74).  De  voor  het 
doorloopen van de baan benoodigde tijd wordt dan iets verhoogd.

Groepsoefeningen.
63. Door de groepsoefeningen moeten de manschappen leeren in 
onderling verband te vechten. Het vechten in onderling verband geeft 
vooral  moreelen steun en dringt  de zucht  naar lijfsbehoud op den 
achtergrond.



64. Het voorwaarts stormen van een groep moet niet ontaarden 
in een wild vooruit hollen zonder op onderling verband te letten. De 
groep moet  daarentegen aaneengesloten,  vastberaden en in  niet  te 
snellen  gang  voorwaarts  gaan.  Daardoor  gevoelt  zij  zich  één  en 
oefent door haar zelfbewust optreden invloed uit op het moreel van 
den tegenstander.

IV. HULPMIDDELEN BIJ HET ONDERRICHT.

65. De bij het onderricht te gebruiken hulpmiddelen zijn: 
– schermgeweren of -karabijnen,
– dekkingsmiddelen,
– oefenstokken,
– poppen,
– oefenzakken,
– éénmansschijven,
– losse patronen,
– oefeningshandgranaten  No.  3A  en  halfscherpe 

eihandgranaten No. 3.

66. De dekkingsmiddelen zijn:
– schermmaskers,
– borstlappen met kruisbeschermers,
– linker- en rechterschermhandschoenen.

De oefenstok. (fig. 5a en 5b.)
67. De oefenstok bestaat uit een rechten stok of boomtak van taai 
hout, ter lengte van 1,50 m à 1,70 m en niet dikker dan 3 cm. Aan 
één  der  uiteinden  bevindt  zich  een  klein  kussen,  bestaande  uit 
opvulsel, overtrokken met bedekking (b.v. Een stuk schijvenlinnen).

Bij eenige stokken bevindt zich aan het andere uiteinde een 
ring, met een middellijn van ongeveer 8 cm, van niet te dun, met 
lappen of touw omwoeld, ijzerdraad.

68. De oefenstok wordt gebruikt:



– als  wapen,  om  daarmede  verschillende  aanvals-  en 
verdedigingsbewegingen uit te voeren,

– als doel, om daarop verschillende aanvalsbewegingen uit 
te voeren.

69. Wordt de oefenstok als wapen gebruikt, dan steekt het einde, 
voorzien van het kussen, naar voren.

Wordt hij als doel gebruikt, dan worden de steken door den 
ring, of op het kussen, de kolfslagen en kolfstooten op het kussen 
toegebracht.

Poppen.
70. Poppen  zijn  eenvoudige  zakken,  gevuld  met  stroo,  welke 
zakken  aan  twee  hoeken  zijn  opgehangen  en  met  beide  andere 
hoeken aan in den grond geslagen piketten zijn bevestigd. De zakken 
zijn ongeveer 80 cm lang en 50 cm breed. (fig. 11)

Op eenige poppen worden kleinere  zakken,  die een hoofd 
voorstellen,  bevestigd.  Deze poppen dienen om den opwaartschen 
steek te beoefenen. (fig. 12a.)

71. Door met behulp van stevige latten twee op ± 2 m achter en 
evenwijdig  aan  elkaar  geplaatste  ± 2  m  hooge  rechthoeken  te 
vervaardigen en deze elk weder in twee vakken te verdeelen, terwijl 
de  rechthoeken  voor  de  stevigheid,  onderling  worden  verbonden, 
kunnen  eenige  poppen  met  behoorlijke  tusschenruimte  naast  en 
achter elkander worden opgehangen. (fig. 11.)

72. Wanneer  de  aard  der  oefeningen vereischt,  dat  poppen op 
willekeurige wijze in het terrein worden opgesteld, kunnen poppen, 
omschreven  in  punt  70,  worden  bevestigd  in  eenvoudige  houten 
staanders, zoodanig, dat de bovenkant van de pop, zonder het hoofd 
mede te rekenen, ongeveer 1.50 m boven het maaiveld uitsteekt. (fig. 
12a en 12b)

Oefenzakken.
73.  Behalve  de  in  de  punten  70  en  72  omschreven  poppen 
moeten nog aanwezig zijn:



– eenige losse zakken, omschreven in de eerste zinsnede 
van punt 70. Deze zakken dienen voor het beoefenen van 
steken op een liggenden man.

– Eenige kleine zakken, gevuld met stroo; op hoofdhoogte 
opgehangen dienen deze zakken voor het beoefenen van 
den  zijwaartschen kolfslag  en  van  den  kolfstoot;  (fig. 
12c) opgehangen op kruishoogte voor het beoefenen van 
den opwaartschen kolfslag, dicht bij den grond voor het 
beoefenen van het wegtrappen van voorwerpen.

Eénmansschijven. (fig. 12d.)
74. Voor  het  beoefenen  van  het  gebruik  van  het  geweer  als 
vuurwapen  tijdens  het  handgemeen  worden  als  doelen  gebruikt 
houten  of  papieren  éénmansschijven.  Ter  hoogte  van  den  mond 
wordt  een gat  geboord,  waarin een kurk past.  Deze kurk met een 
touwtje  aan de achterzijde van de schijf  bevestigd,  wordt  aan die 
zijde der schijf in het gat geplaatst.

De leerling,  wiens magazijn gevuld is  met losse patronen, 
moet in de staande houding, dicht bij de schijf opgesteld, de kurk 
wegschieten.

Soortgelijke schijven kunnen worden gebruikt om als doel 
voor handgranaten tijdens het handgemeen te dienen.

V. VOLGORDE, WAARIN DE OEFENSTOF 
MOET WORDEN ONDERWEZEN.

75. In elke les in het geweervechten behandelt  de onderwijzer 
een aantal van de hieronder, zeer beknopt omschreven oefeningen in 
de aangegeven volgorde, nadat  eerst eenige,  op vóórgaande dagen 
behandelde oefeningen zijn herhaald.

A. ELEMENTAIRE OEFENINGEN.

1. De  meest  kwetsbare  plaatsen  van  een  tegenstander 
aanwijzen.

2. De  leerlingen  de  draaghouding  doen  aannemen  uit 
verschillende houdingen.



3. De klasse over korten afstand (maximum 50 m) voorwaarts 
doen  gaan  met  het  geweer  in  de  draaghouding,  waarbij 
enkele hindernissen moeten worden overwonnen.
De  hindernissen  zijn  b.v.  aarden  wallen,  granaattrechters, 
loopgraven, gedeeltelijk vernielde draadversperringen.

4.  De leerlingen de gevechtshouding, zoowel met den linker- 
als met den rechtervoet vóór (zie punt 10), doen aannemen, 
uit de draaghouding en uit andere houdingen.

5. De  klasse  over  korten  afstand  (maximum  20  m)  doen 
voorwaarts gaan in den gewonen pas en in den looppas met 
het geweer zooals in de gevechtshouding.

6. De  leerlingen op  een  pop den  gewonen steek,  zoowel  op 
gewonen als op iets verkorten afstand, doen toebrengen uit 
de gevechtshouding met den linkervoet vóór.

7. Als  oefening  6,  doch nu  uit  de  gevechtshouding met  den 
rechtervoet vóór.

8. Als oefeningen 6 en 7, doch nu, nadat de leerlingen een 15-
tal meters in den looppas hebben afgelegd.

9. Het op de juiste wijze terugtrekken van het geweer na den 
gewonen steek behandelen.
Daarna de oefeningen 6 t/m 8 doen uitvoeren, doch nu, na 
den steek, het geweer op de juiste wijze terugtrekken.

10. De  leerlingen,  staande  in  de  gevechtshouding  met  den 
linkervoet  vóór,  steken,  gericht  op de borst,  doen afweren 
(afweren links en rechts).
De leerlingen zijn voorzien van een oefenstok.

11. Als oefening 10, doch nu is de aanvaller voorzien van een 
schermgeweer.

12. Als oefening 10, doch nu zijn alle leerlingen voorzien van 
een schermgeweer.

13. Als oefening 10 t/m 12, doch nu uit de gevechtshouding met 
den rechtervoet vóór.

14. De leerlingen gewone steken doen toebrengen naar bepaalde 
plaatsen  van  de  poppen  (aan  te  brengen  met  kartonnen 
schijven, zwarte vlekken. Enz.)

15. Als oefening 14, doch nu de leerlingen gewone steken doen 
toebrengen  op  het  kussen  of  door  den  ring  van  den 
oefenstok.



16. Als  oefening 10 t/m 13,  doch nu het  afweren van steken, 
gericht op den buik (afwering omlaag).

17. Als  oefening 10 t/m 13,  doch nu het  afweren van steken, 
gericht op willekeurige plaatsen van het lichaam.

18. De  noodzakelijkheid  bespreken,  dat  op  een  afwering 
onmiddellijk een aanvalsbeweging moet volgen.
De leerlingen daarna de oefeningen 10 t/m 13 en 16 t/m 17 
doen uitvoeren, doch nu de afwering door een nasteek laten 
volgen.

19. Een  wedstrijd  houden  tusschen  de  leerlingen,  waarbij  het 
doel  is,  door  steken  met  het  kussen  van  den  oefenstok 
elkanders voeten te raken en dit  te  voorkomen, door af te 
weren dan wel door te ontwijken.
Deze oefening kan hierna in elke les, bij voorkeur aan het 
einde, worden gehouden.

20. Als oefening 14 en 15, doch nu na terreinwinnen.
21. Als oefening 12 en 16 t/m 17, (16 en 17 met schermgeweren) 

doch nu moet vóór het toebrengen van den steek de aanvaller 
over korten afstand terreinwinnen.
Bij deze oefeningen zoowel aanvaller als verdediger nu en 
dan de vereischte aanvals- of verdedigingsbeweging ook in 
de  gevechtshouding  met  den  rechtervoet  vóór,  doen 
uitvoeren.

22. Als oefening 21, doch nu met nasteek.
23. Steken,  door  een  op  de  borstwering  staanden  leerling 

toegebracht, doen afweren door in de loopgraaf opgestelde 
leerlingen.  Hierbij  zijn  de  leerlingen  eerst  voorzien  van 
oefenstokken, later van schermgeweren.

24. Steken,  door  in  een  loopgraaf  geplaatste  leerlingen 
toegebracht, doen afweren door leerlingen, opgesteld op de 
borstwering van die loopgraaf.

25. Als oefening 23 en 24, doch nu met nasteek.
26. Als  oefening 23,  doch nu,  nadat  de  aanvaller  over  korten 

afstand terrein heeft gewonnen en met nasteek.
27. De verschillende wijzen van terugtrekken van het geweer, na 

het toebrengen van een steek, bespreken.
Daarna de leerlingen deze handelingen doen beoefenen.

28. De  onderwijzer  doet  den  opwaartschen  steek  voor  en 



bespreekt het nut er van.
Daarna de leerlingen dezen steek op poppen doen beoefenen.

29. Als  oefening  28,  doch  nu  met  doel  den  ring  van  den 
oefenstok gebruiken. De scheede is op de bajonet geplaatst.

30. De  stilstaande  leerling  op  elk  van  twee  naast  elkaar 
opgestelde  poppen  snel  opeenvolgend  een  gewonen  steek 
doen toebrengen.

31. Als oefening 30, doch nu na terreinwinnen.
32. Als oefening 30, doch nu op twee achterelkander opgestelde 

poppen.
33. Als oefening 32, doch nu na terreinwinnen.
34. De leerling een steek op gewonen afstand, snel gevolgd door 

een  steek  op  iets  verkorten  afstand,  doen toebrengen.  Als 
doel  wordt  hierbij  gebruikt  het  kussen of de ring van den 
oefenstok.

35. Als oefening 34, doch nu den steek op iets korteren afstand 
nog doen volgen door een opwaartschen steek.

36. Als oefening 34 en 35, doch nu na terreinwinnen.
37. De  onderwijzer  doet  den  zijwaartschen  kolfslag  voor  en 

bespreekt het nut ervan.
Daarna de leerlingen dezen kolfslag doen uitvoeren op kleine 
oefenzakken.

38. Als oefening 37, doch nu den opwaartschen kolfslag. 
39. Als oefening 37, doch nu de kolfstooten.
40. Als oefening 37 en 38, doch nu na terreinwinnen.
41. Als  oefening  37  en  38,  doch  nu  den  oefenstok  als  doel 

gebruiken.
42. Als oefening 41, doch nu na terreinwinnen.
43. De  eerste  wijze  van  ontwapenen  bespreken  en  voordoen. 

Daarna de leerlingen de eerste wijze van ontwapenen doen 
uitvoeren.

44. Als oefening 43, doch nu de tweede wijze van ontwapenen.
45. Met  de  leerlingen  de  verdediging  tegen 

ontwapeningspogingen  bespreken  en  deze  daarna  doen 
beoefenen.

46. De leerlingen doen beoefenen op welke wijze zij, slechts met 
dolk, bajonet of slagwapen gewapend, een met een geweer 
bewapenden tegenstander moeten aanvallen.



B. TOEGEPASTE OEFENINGEN (individuele 
oefeningen).

47. Herhaling van de aanvals- en verdedigingsbewegingen uit de 
elementaire oefeningen in de voorgeschreven tenue.

48. De  leerlingen  over  korten  afstand  in  den  looppas  doen 
terreinwinnen,  waarbij  eenige  kleine  doelen  in  het 
voorbijgaan moeten worden weggetrapt.

49. Als oefening 48, doch nu gevolgd door het toebrengen van 
een steek op een aan het einde van het te doorloopen terrein 
opgesteld doel.

50. Als  oefening 48,  doch nu wordt  na het  terreinwinnen een 
kolfslag, zoonoodig gevolgd door een kolfstoot toegebracht.

51. Als oefening 48, doch nu wordt na het terreinwinnen op elk 
van twee naast elkaar opgestelde poppen, snel opéénvolgend, 
een steek toegebracht.

52. Als oefening 51, doch nu worden de poppen achter elkaar 
opgesteld.

53. De leerlingen de steken op gewonen en op verkorten afstand 
doen  uitvoeren  op  poppen,  waarvan  er  enkele  dicht  bij 
elkaar, andere uit elkaar zijn opgesteld.
Deze  oefeningen  worden  in  volgende  lessen  geleidelijk 
verzwaard door het aantal poppen te vergrooten en door deze 
oefeningen op moeilijker terrein te doen uitvoeren.

54. Als oefening 53, doch nu de doelen zoodanig kiezen, dat de 
leerlingen  afwisselend  gewone  steken  en  zijwaartsche 
kolfslagen moeten toebrengen.

55. Als oefening 54, doch nu de doelen zoodanig kiezen, dat de 
leerlingen  afwisselend  steken,  zij-  of  opwaartsche 
kolfslagen,  zoonoodig  gevolgd  door  kolfstooten,  moeten 
toebrengen.

56. Als oefening 55, doch nu deze uitbreiden door de leerlingen 
tijdens  het  voorwaarts  gaan  ook  enkele  doelen  te  doen 
wegtrappen en bovendien eenige handgranaten naar daarvoor 
in aanmerking komende doelen te laten werpen.

57. De oefeningen 55 en 56 verzwaren door deze oefeningen op 



moeilijker terrein te doen uitvoeren.
58. De  leerlingen  een  baan  (lang  ongeveer  80  m)  doen 

doorloopen,  waarin  verschillende  doelen  zijn  opgesteld, 
welke zij buiten gevecht moeten stellen. (zie punt 62).

59. Als oefening 58, doch nu moeten de leerlingen bovendien 
het geweer als vuurwapen gebruiken en eenige handgranaten 
werpen.
Als  doelen  worden  hierbij  gebruikt  de  éénmansschijven, 
omschreven in punt 74.

C. TOEGEPASTE OEFENINGEN 
(groepsoefeningen).

60. De groep stormt op een door poppen voorgestelde tegenpartij 
en stelt deze door steken buiten gevecht.
De leerlingen voeren deze oefening eerst uit op vlak terrein, 
daarna op moeilijker terrein.

61. Als  oefening  60,  doch  nu  achter  enkele  poppen 
manschappen,  voorzien  van  oefenstokken,  opstellen.  Deze 
oefenstokken  worden  als  geweer  voor  de  poppen 
uitgestoken.  Vóór  het  toebrengen  van  een  steek  moet  de 
oefenstok worden weggeslagen.
Het  aantal  en  de  soort  van  doelen  moet  zoodanig  zijn 
gekozen,  dat  enkele  leerlingen een gewonen steek,  andere 
leerlingen een kolfslag moeten toebrengen. Enkele leerlingen 
krijgen  opdracht,  om  na  den  gewonen  steek  nog  een 
opwaartschen steek toe te brengen.

62. Als oefening 61, doch nu van te voren in het geheim enkele 
manschappen aanwijzen, die gedurende het stormen moeten 
uitvallen.

63. Als oefening 60, doch nu wordt de tegenpartij opgesteld in 
een loopgraaf.

64. Als  oefening  60,  doch  nu  de  tegenpartij  voorstellen  door 
onregelmatig  opgestelde,  staande  en  liggende  poppen  en 
eenige  kleine  oefenzakken,  opgehangen  op  kruis-  of 
hoofdhoogte.

65. Als oefening 64, doch nu deze doen uitvoeren op moeilijker 



terrein.
66. Also oefening 65, doch nu van te voren in het geheim enkele 

manschappen aanwijzen, die moeten uitvallen.
67. Twee groepen worden op ongeveer 50 m afstand tegenover 

elkaar,  de  leerlingen  met  drie  passen  tusschenruimte, 
opgesteld.
Eén groep geeft met losse patronen of met schijnbewegingen 
vuur af op de andere groep, die zich dekt. Op een teeken van 
den  onderwijzer  staakt  eerstgenoemde  groep  het  vuur  en 
stormt voorwaarts. Wanneer deze groep de andere groep tot 
op ongeveer 20 m is genaderd, springen de manschappen van 
die groep op en nemen de gevechtshouding aan.
De stormende groep gaat door de andere groep heen, waarbij 
de manschappen elkaar rechts passeeren.

68. Als oefening 67, doch nu is één der groepen in een loopgraaf 
opgesteld.  De  manschappen  van  de  aanvallende  groep 
houden voor de loopgraaf halt.

69. Als oefening 67 en 68, doch nu de verdedigende groep op de 
vlucht doen gaan.
De  stormende  groep  wordt  hierover  van  te  voren  niet 
ingelicht en moet oogenblikkelijk de vluchtende groep met 
vuur vervolgen.

70. Als oefening 67 t/m 69, doch nu deze oefeningen verzwaren, 
door deze op moeilijker terrein te doen uitvoeren.

71. In  den  geest  van  oefening  67.  Het  stormen  geschiedt  op 
dezelfde  wijze,  doch  aan  het  einde  vallen  de  leerlingen 
elkaar  aan.  Hij,  die  een  steek  ontvangt,  valt  uit  tot  het 
gevecht is afgeloopen.
Beschikt  de  onderwijzer  over  personen,  bedreven  in  het 
hanteeren van de sabel, dan verdient het aanbeveling, nu en 
dan  bij  de  groepen  deze  personen,  voorzien  van  een 
schermsabel  en  van  voldoende  dekkingsmiddelen,  in  te 
deelen.

72. Als  oefening  71,  doch  de  onderwijzer  verzwaart  deze 
oefening door de groepen sterker te maken en de oefeningen 
op moeilijker terrein te doen uitvoeren.

___
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Onderricht, 35—49.

Ontduiken, 25, 27.

Ontwapenen, 29—33, 59.

Ontwapeningsbewegingen, 5, 28.

Ontwapeningswijzen, 29—31.



Ontwijken, 25, 27.

P.

Patronen (losse), 65, 74.

Pistool, 56.

Poppen, 65, 70—72.

R.

Revolver, 56.

Ring, 47.

S.

Sabel, 56.

Schermgeweer, 44, 65.

___      masker, 66.

Schoolsche bewegingen, 4.

Schijnbewegingen, 12.

Slag, 12, 19, 26, 27, 46, 62.

Slagwapen, 1, 6, 33, 56.

Steekwapen, 1, 6, 33.

Steek (gewone), 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 30, 31, 
44, 46, 47, 62.

Steek opwaartsche, 11, 15.

Stoot, 27, 62.

Stootwapen, 1, 6.

Stormen, 64.



T.

Terrein winnen, 60.

Terugtrekken, 16, 17, 18.

Toegepaste oefeningen, 48, 52—58, 75.

Trappen, 34, 62.

U.

Uitrusting, 50.

V.

Verdedigingsbewegingen, 5, 10, 22—26, 51, 59, 68.

___ 
enkelvoudige,

51.

Volgorde onderwijs, 75.

Vuist, 32.

Vuiststooten, 34.

Vuurwapen, 57, 62, 74.

Z.

Zakken, 70.



F I G U R E N.



Figuur 1.

De normale gevechtshouding.

Figuur 2.

De gevechtshouding met rechtervoet voor.



Figuur 3.

De gewone steek.

Figuur 4.

De opwaartsche steek.



Figuur 5a.

De opwaartsche steek.
(oefening met oefenstok).

Het buigen der beenen en het plaatsen van de bajonet.

Figuur 5b.

De opwaartsche steek.
(oefening met oefenstok).

Het strekken der beenen en het steken omhoog.



Figuur 6.

Het  terugtrekken  van  het  geweer  na  den  gewonen  steek,  met 
verplaatsen van de achterste hand.

Figuur 7.

De zijwaartsche kolfslag.



Figuur 8.

De opwaartsche kolfslag.

Figuur 9a.

1ste Ontwapeningswijze.
(afwering naar rechts met geoepende linkerhand.)



Figuur 9b.

1ste Ontwapeningswijze.
(het vastgrijpen van de voorste hand van den tegenstander).

Figuur 9c.

1ste Ontwapeningswijze.
(na den plotselingen, krachtigen ruk naar rechts.)



Figuur 10a.

2de Ontwapeningswijze.
(afwering naar links met geopende rechterhand.)

Figuur 10b.

2de Ontwapeningswijze.
(de linkerhand grijpt  de voorste hand van den tegenstander stevig 
vast,  de  rechterhand  wordt  tegelijkertijd  in  de  buiging  van  den 
voorsten arm van den tegenstander geplaatst.)



Figuur 10c.

2de Ontwapeningswijze.
(met  de  rechterhand  wordt  de  voorste  arm  van  den  tegenstander 
omlaag gedrukt en met de linkerhand wordt het geweer naar rechts 
over diens linkerschouder gewrongen.)

Figuur 11.

De  poppen,  genoemd  in  punt  75  en  de  wijze  van  ophangen,  als 
aangegeven in punt 76.



Figuur 12.

a. b. c. d.
De poppen, genoemd in punt 77.

a. pop, in verplaatsbaren houten staander.
b. pop in houten staander, welke in daarvoor bestemde kokers 

wordt geplaatst.
c. kleine zak, gevuld met stroo, op hoofdhoogte aan een galg 

gehangen voor het beoefenen van den zijwaartschen kolfslag.
d. éénmansschijf met een gat ter hoogte van den mond en met 

kurk, als genoemd in punt 79.


