
A - afkortingen

AAFCE Allied Air Force Central Europe
aal Aalmoezenier (Rooms-Katholieke geestelijke verzorger)
aanv Aanvullen, Aanvulling
aanvr Aanvraag, Aanvrager, Aanvragen
aanw Aanwezigheid
AAT Aan- En Afvoer Troepen
aba Afstandsbedieningsapperatuur
abcd Atomaire/Biologische/Chemische oorlogsvoering en damage control
abc-school Atoom/Biologiscyh/Chemisch School Te Breda. Later Nbc-School Met De N Van Nucleair
abohzis Algemeen, Bovenste Ledematen, Onderste Ledematen, Horen, Zien, Intelligente, Stabilitiet. Keuringscode Bestaande Uit Waarderingen Met 

Cijfer 1 (Best) T/M 5 (Slechtst). De Eisen Kunnen Verschillen Per Krijgsmachtdeel, Wapen Of Dienstvak En Bestaan Uit Minimaal Een 
Abohzis-Classificatie, Welke Helpt Bij De Indeling Cq. Plaatsing Van De Gekeurde Militair. De Mate Van Geschiktheid Wordt Voor Iedere 
Rubriek Afzonderlijk Vastgesteld.

Bekend Is De Geestelijk Zeer Labiele ‘S5’, Welke Een Afkeurinsgrond Is. Later Werd Vanwege De Stempel Die Op "S5" Lag Niet Meer "S5" 
Gegeven.

ACE Allied Command Europe
acp Achterwaartse Commando Post
achoo Algemene Cursus Voor Hogere Onderofficieren
act Actuele Crises Toestand
ACV Aanvullende Civiele Vakopleiding
ad Algemene Dienst
adj Adjudant
adm Atomic Demolition Munitions ("Atoommijnen")
admr Administratief, Administratie, Administrateur
ADSL Asociaal Dikke Slaap Lul \, vergelijkbaar met ODOL maar dan na bijvoorbeeld een dutje
AFCENT Alied Forces Central Europe. Operationele commandostructuur voor de Nato (1953 - 2000 - Gevestigd In Brunssum)
afd Afdeling
afle Aflevering, Afleveren
aflo Aflossing,Aflossen
afm Afmeting
afst Afstand
afv Afvoer, Afvoeren
afw Afwerpen, Afwerping
afwa Afwachting, Afwachten
afz Afzender, Afzending, Afzenden
ag Adjudant Generaal
aggr Aggregaat
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ahk Algemeen HoofdKwartier
ahp Afdelingshulppost
ahw Aanhangwagen
ahw Aanhangwagen
aifv Armoured Infantery Fighting Vehicle
aip geAutomatiseerd Informatieverzorging op Personeelsgebied
ako Algemene Kader Opleiding
alg Algemeen 
alguitravplcie Algemene Uitrusitngaanvullingsplaats Compagnie
algz Algemene Zaken
alk Auto Laad Kraan
alo Air Liasion Officer
alo Algemeen Leeftijds Ontslag
ama Artillerie Meetafdeling
AMA Algemeen Militair Arts
amar Algemeen Militair Ambtenaren Reglement
ambt Artilleriebatterij
amf Amfibisch
AMRAAM Advanced Medium Range Air to Air Missile
amt Algemeen Militair Tehuis
amo Algemene Militaire Opleiding (Eerste opleidingsweken welke iedere nieuwe (dienstplichtige) militair diende te doorlopen)
AMV Algemeen Militair Verpeelgkundige
AMX Afkorting van infanterie rupsvoertuig: Ateliers (de Construction dÍssy-les) MoulineauX
antw Antwoorden, Antwoord
AOC Artillerie Opleidings Centrum
AOCS Air operations Control Station (sinds 1997)
aoo Adjudant Onderofficier
Aoo Adjudant-onderofficier 
aooa Adjudant Onderofficier Administrateur
aooi Adjudant Onderofficier Instructeur
aot Algemene Oorlogs Toestand (Politiek-militaire beschouwing.  Situatie voorafgaand aan de oefening)
ap Anti Personeel
ap Avondpermissie (Onofficiële Afkorting)
app Apparaat, Apparatuur
apt Aanvangspunt
arch Archief
art Artillerie
artb Artillerie Bestrijding
artrap Artillerie Beschietingsrapport
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as Autorisatiestaat averzicht materieeluitrusting  (b.v. 21 = Onderhoud en Schoonmaakmiddelsn, 32 = Basis of grijpvoorraad, 80 = 
Magazijnvoorraad, 84 = Legeringsartikelen) 

as Algemene Steun
asb Autorisatiestaat Boekwerken
ASCON Automatic Switching Communication Network
ASK Artillerie Schietkamp (Te Oldenbroek)
asl Aansluitng, Aansluiten
ASO Artillerieschietschool Oldenbroek
ASS Artillerie Schietschool (voor beroepspersoneel)
at Avond Tenue
at Anti-Tank
ATAF Allied Tactical Air Force (1951 - 1993). Nato verband belast met de luchtverdediging.
atc Automatisch Telegrafiesysteem
atwpn Antitank Wapen
aut Automatisch, Automatiseren, Automatisering
av Aanval(Len)
av Algemene Vorming (Het Eerste Bivak)
av Aanval, Aanvallen, Aanvaller
AVDKL Audio En Video Dienst Koninklijke Landmacht (Vroeger De Lffd)
avnm Algemene Vereniging Nederlandse Militairen, Vakbond Voor (Dienstplichtige) Militairen
avpl Aanvullingsplaats
aw Achterwaarts
AWACS Airborne Early Warning And Control System
AWOL Term voor "Absent Without Official Leave" (Engels) oftewel ongeoorloofd afwezig zonder reden
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aanmelden Gestandaardiseerde wijze waarop men zichzelf, een groep gereed/aanwezig meld bij een meerder. Vb. "Sld …. Meldt kamer 
x gereed voor inspectie"

achter de wacht In het verleden bevonden de cellen voor de gestraften zich achter in het wachtgebouw. Om daar te komen moest men eerst 
de wachtcommandant passeren. Als iemand zich achter de wacht bevond wilde dit dus zeggen dat hij gestraft was met 
verzwaard of streng arrest. Bij verzwaard arrest gold dit alleen buiten de werkuren zodat de vrije tijd achter de wacht werd 
doorgebracht. Bij streng arrest bevond men zich ook tijdens werktijd in de cel.

achteruit eten Kotsen
achteruit zitten Het doen van de behoefte
achteruitbidden Schelden
adderbataljon 104 verkenningsbataljon (naar hun embleem)
adjudaris Adjudant
admeur Administrateur (combi van administrateur en meuren (slapen))
administrateeg Bureaumilitair
administratief verplaatsingstenue Volle bepakking
afblazen Urineren
afdwaling Verbastering van Afdeling, waarmee de veld- of rijdende artillerie wordt bedoeld
afhangen Afdoen van de uitrusting
afmelden Tegenoveregestelde van aanmelden
afnokken Weggaan
afriften Afzien, met name in de kou
afzwaaien Einde van de eerste oefening, alleen voor herhalingsoefeningen beschkbaar
agragrisch uiterlijk Schimpscheut voor mannen van het wapen der marechaussee
al Kort voor “dat heb ik al gedaan” of “dat is al gebeurd”
amfibische pendek Door defensie verstrekte zwemkleding
AMX-je rijden Ontgroenen
anderhalve Sergeant der eerste klasse
anti lichaam Iemands lichaam met problematische status
anus Tweede luitenant
apeland Land met tropisch klimaat
apepak Het gevechtspak
apetuin Hindernisbaan
appèl Gestructureerd bijeenkomen van groep of grotere eenheden om mededelingen te doen, aan/afwezigheid te controleren
arm (een bruime arm halen) Een wit voetje halen
AVA-koe Veldartillerist (Afdeling VeldArtillerie)

Pagina 4
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BaCo Basis Commando (opgericht in 1953)
bai Bureau Algemene Inspecties
BAOR British Army On The Rhine. Naamgeving van het Britse Legerkorps welke in Duitsland gelegerd was.
bat Bataljon
batvzgnet Bataljonsverzorgingsnet
bau Bureau-Auto
BB Bescherming Bevolking
bbr Baileybrug
bc Bataljonscommandant
bct Bijzondere Crises Toestand
bd Buiten Dienst. Deze toevoeging hebben beroepsmilitairen achter hun rang staan Als zij met functioneel leeftijdsontslag zijn. Gezien de hogere 

leeftijd van deze categorie worden de letters BD ook wel uitgelegd als Bijna Dood Of Bijna Dement
BDL Bevelhebber Der Luchtstrijdkrachten
bdr Bedrijf
bdrv Bedrijfsvoering
BDZ Bevelhebber Der Zeestrijdkrachten
bed Bedienen, Bediende, Bediening
BERDIS Berichten Distributiesysteem
begrpl Begraafplaats
beh Beheerder, Beheren, Beheer
benzau Benzineauto
ber Bericht
berg Berging
besm Besmetten, Besmetting
bev Beveiligen, Beveiliging
bevo Bevoorrading, Bevoorraden
bew Bewaken, Bewaking
bgen Brigade Generaal
bgrn Brisantgranaat
bhp

Bataljons Hulp Post; Eerste medische opvang enige afstand achter het front. Doel: stabilisering en klaarmaken voor transport naar ziekenboeg.
bib Beschikking Inkomsten Buitenland
bibu binnen- buitenhelm
bijl Bijlage
bijv Bijvoegsel
biol Biologisch
bipla Binnenplaats
bk Berichtenkantoor
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BKL Bewakingskorps Koninklijke Landmacht Ook wel Blinde, Kreupele, Lamme genoemd (Dit kwam omdat de bezetting van de BKL niet de meest 
succesvolle militairen waren)

BLS Bevelhebber Land Strijdkrachten
bmr Beschikbaar Munitierantsoen
BNS Bevelhebber Nederlandse Strijdkrachten
bog Batterij Onderhoudsgroep (Artillerie)
bomrap Bombardementsrapport
bos Brandstoffen, Olie En Smeermiddelen. 
BOS Bond Oud Stoottroepers
bot Bijzondere Oorlogs Toestand (Militaire beschrijving toegespitst op de eenheid voorafgaand aan de oefening)
bow Bommenwerper
bpg Brisantpantsergranaat
br Brug
BRAVIN Brandstofvoorzieningsinstallatie
brdschs Boordschutters
brhfd Bruggehoofd
brig Brigade  
brigstn Brigade Staven
BRIXMIS Britse eenheden die permissie hadden om, binnen bepaalde afspraken Warschaupact-oefeningen bij te wonen
brl Brugleggend, Bruglegger
brst Brandstof
brw Brandweer
bt Batterij
btc Batterij Commandant (Kapitein, Artillerie)
btgf Beeldtelegrafie
btoi Batterij Officier (Luitenant, Artillerie)
btowi Batterij Opperwachtmeester (Artillerie)
bur Bureau  
BVA/MGD Bureau Verdedigingsaangelegenheden en Militaire Geologische Dienst
bvd Binnenlandse VeiligheidsDienst
bve Brigade Verkennings Eskadron
bvt Beoordeling Van De Toestand
bwpn Bewapening, Bewapenen
bwstnr Bouwsteennummer
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baalkoord fluitkoord, soms werd deze gebruikt om te demonstreren hoeveel malen men gestraft was. Voor iedere douw een knoop.
baas de werkgever Defensie
bakkerskar het vuurregelcentrum (de M577, artillerie)
bakkies problemen (Indonesische afkomst van "bagian" = probleem. Vaak ook "vertaald" met "pakkie-an")
ballen (met zijn ballen in het zand 
zitten)

op oefening zijn

ballen (als je ballen ontploffen, dan heb 
je geen handen meer)

haal je handen eens uit je zakken

balkan veldlatrine (cadettenwoord)
balkanduiker pleeduiker  - iemand die de latrine schoon moet maken
balkanfilm wc-papier
balkannen poepen
ballo infanterist
bama bataljons matras
bananenschillen rangonderscheidingstekens van een korporaal (brede gele chevrons)
barang bagage, plunjebaal
baretgesp gesp aan de voorzijde van de baret, aangevende het wapen/dienstvak
baroe nieuweling
baronnenregiment Regiment Huzaren van Sytzama (vanwege hoge aandeel adel in de officieren gelederen)
barpeuk barbediende
Bataljonskikker Bataljonscommandant
Beatrix nikes sportschoenen, rijkswege verstrekt
belabberen omsingelen en doorzoeken
berelul opgerolde deken in halve puptent, op de ransel gedragen, frikandel
besmevt iemand die smev gehad heeft 
beton aardappelpuree
betrokkene algemene term om een persoon aan te duiden
betuwespek jam
bevelsuitgifte moment waarop bevel wordt gegeven. Op ieder niveau wordt het bevel vertaald, aangevuld met informatie die voor de bestemde van 

belang is of van belang geacht wordt.
bijbel handboek militair
bijnier hulpje van de aalmoezenier
bikkesement etenswaren
billenwasser militair van de Geneeskundige Dienst
binnenschipper aanduiding door een landmachter van een marinem,an
binnenslaper iemand die de nachten binnen de kazerne doorbrengt
bintang medaille (uit het Maleis (ster))
blaartrekkend vervelend/gezeik (oorspronkelijke term in de NBC voor gifgas)
blarenprikker gewondenverzorger
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blauwe  (blauwe maffia, blauwe SS) marechausees
blauwe hap Indische maaltijd. Traditioneel op woensdag
blauwhelm militair in dienst bij een eenheid onder bevel van de VN
bleek (zie ik zo bleek) ontkennen in vraagvorm
blenco groene pasta waarmee je de webbing waterafstotend maakte
blikje ongesteld tomatenpuree
blikje wijdbeens witte bonen
blikwerk medailles
bloedblaar het rode vlak, onder het anker, op het baretembleem van een marinier
bloedgroepplaatje Hepla. Ook wel Officier Kazerne Piket vanwege de zilverkleurige borstplaat ter herkenning
bloedstrepen onderscheidingsteken van een soldaat der eerste klasse (brede, rode chevrons)
bloedworst kapotgelopen voeten
bloembakken geruime tijd in formatie staan (b.v. bij bevelsoverdracht)
bloemkoolformatie ongeorganiseerd verplaatsen, naar de vorm die zo'n groep militiaren kan aannemen
bloemkoolhap Regiment Infanterie Oranje Gelderland
blokletters praten langzaam/duidelijk spreken
blote kont, koppel en speer Veldtenue met koppel, binnenhelm en persoonlijk wapen
boei je hoofd
boekje Pienter door militair zelf gemaakt boekje met handige tips en weetjes
boeren militairen van het Regiment Infanterie Oranje Gelderland
boeren praten
boerenjagers militairen van het Regiment Limburges Jagers.
bokketuig draagriemstel
bol(le) rekruut
bosje touw marechausees
bosrandmedaille landmachtmedaille wegend langdurige operationele dienst
bouwvakker genist
bruggenboeren soldaten die waren ingedeeld bij de genie
bruine monster diarree
buikslieren tirailleren
buitenslaper iemand die de nachten buiten de kazerne doorbrengt
buks geweer
bul ding
bullen totale uitrusting
bunkeren eten 
bureauhuzaar aanduiding voor een officier bij b.v de legerstaf (deze gaan nooit op oefening)
bureaupik militair die administratief werk doet
butsmuts helm
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c Commandant  
ca Compagnies administratie – administrateur (compagnies, batterij, eskadron, squadron-administrateur)
CADI Cantine Dienst
cam Camouflage
camo Camouflage
camv Cadetten Automobiel en Motorsport Vereniging
cap Capaciteit
cas Close Air Support
cat Categorie
CATF Centrale Afdeling Telefonie
CATG Centrale Afdeling Telegrafie
CATR Centrale Afdeling Transmissie
cav Cavalerie  
CB Centrale Batterij
CBRN Chenisch. Biologisch, Radiologisch en Nucleair
cc Compagnies Commandant
cca Centrale CompagnieAdministratie
ccm Cross Country Movement kaart - Speciale kaart vervaardigd om door terrein heen te verplaatsen (zgn. terreinbegaanbaarheidskaart). Speciaal 

bestemd als planningskaart voor de inzet van pantservoertuigen
ccs Commissie voor Chemische Strijdmiddelen
cct Circuit
cen Centrum
CENTAG CENTral Army Group
CEPS Central European Pipeline System
cdt Commandant
CFK Centraal Filmbureau Krijgsmacht
cfm Conform
CFX Command Field Exercise – skeletoefening ontwikkeld in 1983 (commando post oefening met een minimum aan troepen te velde. B.v. Van een 

colonne alleen eerste en laatste voertuig); later, na 1990 werd dit een CFX genoemd
cgs Chef Generale Staf
ch Chauffeur
chem Chemisch
chs Chauffeurs
CI Commadanten Inspectie
ci Contra-inlichtingen
cid Contra Inlichtingen Dienst
cie Compagnie
CIMIC Civil Military Cooperation
CIMS Commissie Internationale Militaire Sportwedstrijden
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CINCENT Commander IN Chief Allied Forces Central Europe
CINCNORTH Commander IN Chief Allied Forces Nothern Europe
CINCSOUTH Commander IN Chief Allied Forces Southern Europe
civ civiel
CIZ Commessariaat voor Indische zaken
cl Centraal laboratorium
class Classificatie
CLS Chef van de LuchtmachtStaf
CLSK Commando Luchtstrijdkrachten
CMBKL Centraal MobilisatieBeheer Koninklijke Landmacht
CMH Centraal Militair Hospitaal
CMS Chef van de MarineStaf
co Commando  
COAK Centrale Opleidingsschool voor Administratief Kader (1946-1968) te Middelburg
COKL Commando Opleidingen Koninklijke Landmacht
col Colonne
compo Component
comprt Comprimiteren, Compromittatie
compu Computer
comtechrap Complementair (Aanvullend) Technisch Inlichtingen Rapport
CMZ Centraal Magazijn
Co-Lua Commando Luchtdoelartillerie (opgericht in 1949)
conc Concentreren, Concentratie
conf Confidentieel
conf Confidentieel
cons Consolideren, Consolidatie
cont Contact
contr Controleren, Controle, Controleur
conv Conventioneel
coord Coördineren, Coördinaat, Coördinatie, Coördinator
coTRIS Commandant TRIS
cp Commandopost
CPI (afdeling) Centrale Personeels Informatievoorziening
cpl Compleet
cplx Complex
CPX Command Post Exercise (commandopost oefening)
crypto Cryptografie, Cryptografisch
CS Chef Van De Staf
CSK Cavalerie Schietkamp (Vlieland)
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CSM Compagnie sergeant majoor
CSV Commando Strijdkrachten te Velde (voorjaar 1949 t/m ?)
ct Ceremoniëel Tenue (model uit de tijd van Stadhouder Willem III)
CTL Commando Tactische Luchtstrijdkrachten
ctr Centrale, Centraal, Centralist
CV Commandant Veldleger
cva Commandant van Aflossing. Meestal een korporaal die gedurende de wacht belast was met de begeleiding van de nieuwe wacht naar de te 

wisselen wacht, overdracht van de consignes en de begeleiding van de oude wacht terug naar het wachtlokaal. 
CVBKL Centraal Voorraad Beheerssysteem KL
CVKL Commando Verbindingen Koninklijke Landmacht
CVP Commissie van Proefneming
CWI Centrale Werkplaats Instructiemiddelen
CWP Centrale Werkplaats
CZSK Commando Zeestrijdkrachten
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caditas gasmaskertas, deze werd vaak op oefening gebruikt om snoep in mee te nemen
camouflagenetten andijviestamppot
chinese vrijwilliger aangewezen persoon voor een vervelende klus
chinese wacht wacht waarbij geen vooruitziocht op aflossing is gegeven
chocoën pleziertochtje (afkomstig van SHOKO - SHOppen en KOffie)
conifeer gecamoufleerde landmachter - uitdrukking van een luchtmachter
compiesmoeder compagnies-sergeant majoor
corveestreep soldaat der eerste klasse (zie ook Jamstreep)
couveuse-adjudant Vaandrig. Ook wel adjudant met melktandjes genoemd.
couzytest conditietest ingevoerd door Gen. Couzy (12 min hardlopen, opdrukken en sit-ups)
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DBBB Defensie Brandstof- en Bedrijfstoffen Bedrijf
DBV Detachement Ter Beproeving Van Voertuigen (1950 - 1971; Daarna Mba 2)
dc Divisie Commandant
DC Des Cadets - gedrag dat een cadet waardig is (meestal met ontkenning gebruikt ter afkeuring van gedrag dat niet DC is)
DCC Defensie Computercentrum
dd Dienstdoend
DEBKL Directie Economisch Beheer Koninklijke Landmacht
DELM Depot Elektronisch Luchmacht Materieel
dem Demonstreren, Demonstratie
demol Demolitie
dep Depot 
det Detacheren, Detachement, Detachering
detachrep Gedetaileerd Technisch Inlichtingenrapport
df Defensie Formulier
dg Dienstgeheim
dgf Draaggolf
DGKL Dienst Geografie Koninklijke Landmacht
dgo Divisiegenieofficier
DGWT Dienst Gebouwen, werken en Terreinen
DICTU Defensie ICT Uitvoeringsorganisatie

discen Distributiecentrum
distr Distribueren, Distributie
div Divisie
divstn Divisie Staven
DKDB Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging
dl Detaillijst
DMD Depotafdeling Van De Motordienst
DMKL Dienst Materieel Koninklijke Landmacht
DMKLu Dienst Materieel Koninklijke Luchtmacht
DML Dienst Materieel Landmacht
DMO Defensie Materieel Organisatie
doc Document
doop/kl Dienst Opperofficeier Personeel Koninklijke Landmacht
doors Doorschrijden, Doorschrijding
DOSD Dienstvak voor Officieren voor Speciale Diensten. Sinds 1976 te Breda
DPKL Directie Personeel Koninklijke Landmacht
dpl Dienstplicht, Dienstplichtig
DPO Defensie Pijplijn Organisatie
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dr Directe Ruil (Een methode waarbij een defect artikel zonder meer geruild mag worden tegen een bruikbaar exemplaar uit de ruilvoorraad 
van de verzorgende eenheid)

drbr Draagbaar
drs Driesprong
DSE Direct Steunende Eenheden
DT Dagelijks Tenue
DTD DefensieTandheelkundige Dienst
dtg Datum Tijd Groep
DTO Dienst Telematica Organisatie
DTO Dienstvaktechnische Opleidingen
dtv Door Tussenkomst Van
DUC Defensie Uitwijk Centrum
dv Doorvoeren, Doorvoer
DVD Departement van Defensie
DVO Departement van Oorlog
DVS Defensie Vaar School
DZ Drop Zone
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dagdier sergeant van de dag
declarerend voorwaarts gaan indienen van declaraties voor gemaakte dienstreizen
dekken, dienen, hulzen rapen Niet zeuren maar uitvoeren
dekken op de voorman opstellen achter  de man in het voorste gelid; zich verschuilen achter een meerdere
dienstfiets door het leger ter beschikking gestelde bril
dienstgeheim stamppot
diensthoer dienstrijwiel
dikke DAF DAF YA328 - 3 tons vrachtwagen
dikke nek ergens heel erg pissig om worden
dikke veter negatieve uitlating (iets niet willen doen)
dinky toy AMX tank
dipli dienstplichtig 
DKW Das Krankenhaus Wartet - over de DKW Munga vanwege de slechte remmen
DKWVV'en Dekken, kruipen, waarnemen, vuurpunt zoeken, vuren. Uit te voeren wanneer men onder vuur komt
donkerbruime lucht stank
donkere dierenbos dichte bebossing
douw verkrijgen van een krijgstuchtige straf (niet bevorderend voor een mil. carriere)
drie vaten systeem drie tonnen afgevuld met water. Een met soda, wasmiddel en speolmiddel. Ton met soda en wasmiddel is verhit
drieeenheid wapen, gasmasker en helm. Deze dien je tijdens een oefening altijd bij je te hebben
driesporentrekker (tijgerende) infanterist
drijfpakket PSU omwikkeld met puptent. Per twee militairen 1 drijfpakket. 
drukker militair die regelmatig zijn werk ontloopt
dubbele (dubbeldekker) sergeant-majoor  / opperwachtmeester
dunne DAF DAF YA126 - 1 tons vrachtwagen (vaker werd deze Web genoemd)
dwars door de tuin soep slechte soep
in de dubbele in de looppas
om te declareren, voorwaarts mars om onduidelijke redenen een dienstreis gaan (of op ongegronde reden). Bij een dienstreis kunnen kosten voor maaltijden e.d. 

gedeclareerd worden (en niet genuttigd, dus hield je geld over)
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EAO Elementaire Algemene Opleiding
ec Eskadronscommandant
eccm Electronische Contra-Contramaatregelen
ech Echelon
ECO Elementair Commando Opleiding
ECW Electronisch Centrale Werkplaats
EDG Europese Defensie Gemeenschap (nooit tot stand gebracht)
ehaf Eerste Hulp Aan Het Front (Latere Zhkh; Militaire Ehbo)
ehbo Eerste Hulp Bij Ongelukken
ehd Eenheid
ekikadewado Een kind kan de was doen
el Electrische, Elektro, Elektricieën
elconr Elementair Codenummer
elconrne Elementair Codenummer Nieuwe Eenheid
elconroe Elementair Codenummer Oude Eenheid.
elint Electronische Inlichtingen
elnt Eerste Luitenant 
eltech Electrotechnisch
eltro Electronisch 
EM Expeditionaire Macht
emp Electro Magnetische Puls
emwo Eigen Mogelijke Wijze Van Optreden
endex Einde Oefening (END of Exercise)
eo Eerste Oefening
EOD Explosieven Opruimings Dienst
EOG Eskadrons Onderhouds Groep
eov Electronische Oorlogs Voering
ept Eindpunt
errb

Enhanced Radiation Reduced Blast (Verhoogde Radioactiviteit, Verminderde Luchtdruk) O.A. Gebruikt Om De Neutronengranaat Mee Aan Te Duiden.
ESA European Space Agency
esk Elbe-Seitenkanal
esk Eskadron 
evac Evacueren, Evacuatie
eval Evalueren, Evaluatie
evo Elementaire Vak Opleiding
ews enclosed weapon system (b.v. In schitterskoepel aangebracht 25 mm kanon (YPR 765))
ex Exemplaar
expl Explosie, Explosief
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ezb Enkelzijband
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eelt Weinig smakende kaas
eenpitter eerste luitenant. In Nederlands Oost-Indië ook soldaat der eerste klasse
Endex END of Exercise - einde van de oefening
enge dierenbos dichte bebossing, ook donkere dierenbos

Diverse benamingen voor het eten

Camonetten met stuiterbal, chemisch toilet na! 
(andijviestamppot met gehaktbal, toetje van dr. Oetker als dessert) 

Partizanensoep a la Adjudant! 
(warm water met zelfgezochte struiken erin, afgemaakt met bouillon uit het pakje, in twintig minuten te bereiden, op te eten, blik schoongemaakt en 
gereed voor inspectie: Pantserstorm 1986!) 

Hutspot met vraagstuk 

Sterf op straat worst 

Puntjes en streepjes 
(wortels met doperwten) 

Camouflagenetten 
(spinazie, CQ andijvie) 

Broodje ongesteld 
(iets met tomatensaus) 

Wijdbeens in tomatensaus 
(white beans in tomato sauce) 

Dienstgeheim 
(alles wat niet tot iets te herleiden valt) 

Stuiterballen in babypoep 
(gehaktballen met satesaus) 

Rijst met gemengde gevoelens
(met gemengde groentes)



F - afkortingen

FAC Forward Air Controller; Doelstelling: Leiden van vliegtuigen naar het doel. Het Leiden, informeren en adviseren van de bc over de 
(on)mogelijkheden van luchtsteun

FAL Fusil Automatique Léger. Het wapen der infanterist Nato 7.62
fax Facsimile
fb Flash Bang
fg Fosforgranaat
fiegp Functiegroep

Functiegroep 1 - Genie, Infanterie en Cavalerie; Functiegroep 2 - Lua en Veldartillerie; Functiegroep 3 - de rest
FINABEL Samenwerkingsverband van Frankrijk, Italië, Nederland, Bondsrepubliek Duitsland, België en Luxemburg
FKKLBW Fanfare Korps KL Bereden Wapens
fl Flank, Flankerend
FLO Functioneel Leeftijds Ontslag
FOA Fond Officieren Artillerie
form Formulier
fosf Fosfor 
foz Foto-Onderzoek, Foto-Onderzoeker
fr Front, Frontaal
freq Frequentie
FTX Forces Training Exervice - Oefening met troepen
FUBAR Fucked Up Beyond All Repair, niet meer goed te maken of te repareren. Origineel is Fucked Up Beyond All Recognition en wordt gebruikt om 

personen aan te duiden die dusdanig verminkt zijn dat ze onherkenbaar zijn geworden.
fuco Functie Controle



F - uitdrukkingen

faalhaas iemand die dingen doet die in de ogen van anderen niet bijzonder doeltreffend zijn
FEBO veldkeuken. Ook wel verbastering van de BEVO omdat deze ook de voedsel voorziening doet
feestverlichting veelkleurige hagelslag
fietsenmakers soldaten ingedeeld bij de TD
filler nieuwe rekruut (conform fiiller systeem (INDAS))
fluim iemand van de luchtmacht
foef foerier
Fulda Gap Gat Van Fulda, Hier lag de Rijn het dicht bij de Russische linie. Binnen 24 uur hierover zou de Rus niet meer te stoppen zijn. Hier moest hij dan 

ook tegengehouden worden
Naar de fourier ruiken nieuw zijn 



G - afkortingen

gamacoka gasmaskercontrolekamer
gamata gasmaskertas
garn Garnizoen
GB1 Vuurleidingscentrum (De M577, Artillerie)
GB2 4-Tonner behorende bij het Vuurleidingscentrum (YA4440/42, Artillerie)
gc Garnizoenscommandant
GCKL Geneeskundig Commando Kininklijke Landmacht
gdn Goederen
ge Gebruikende eenehid
geb Gebied
gebr Gebruik, Gebruiker, Gebruiken
geg Gegevens
geh Geheim
gekl Gekleurd
gel Geleiden, Geleid(Er)
gem Gemengd
gen Generaal
geogr Geografisch
getr Getrokken
gev Gevecht 
gevl Gevechtsleiding
gevv Gevechtsveld
gew Geweer
GFPI Garderegiment Fuseliers Prinses Irene
ggp Gevechtsgroep
GGW Groep Geleide Wapens
gi Gevechtsinlichtingen
GID Gevechtsinlichtingendienst
gla Geweer Lange Afstand
glls Grond-Lucht Liaison
glo Ground Liaison Officer
gmd Geluidmeetdienst
gmr Gewenst Munitierantsoen
gn Genie  
gnk Geneeskundig  
gnkd Geneeskundige Dienst
gnkt Geneeskundige Troepen
go Georganiseerd Overleg
goc Genie Opleiding Centrum



G - afkortingen

GOCA Geautomatiseerde Ondersteuning Compagnies Administratie
gp Groep \ GasProjectiel
gpc GroepsCommandant
GPLV Groep Lichte Vliegtuigen
GRD Gravendienst
grenstg Grendelstelling
GS Generale Staf
gsb Generale Stafbekwaamheid
gst Gereedstellen, Gereedstelling
gt Geklede Tenue
gt Geschut
GV Geestelijke Verzorger / Verzorging
GVT Gevechts Tenue
gvp Gewonden Verzamel Punt
gw Gewond, Gewonde
GWT Gewonden Transport
gwsb Grondwapensysteembestrijding



G - uitdrukkingen

gaswolk / gasbel specialist NBC
gebakken schaamlippen/baarmoedervlees van onbestemde afkomst
gebakken trapleuning eten waarvan de voedingswaarde ernstig betwijfeld wordt
gecamoufleerd weinig aanwezig / vrijwel niet zichtbaar (er zitten weing spekjes in de boerenkool - de spekjes zijn goed gecamoufleerd)
geheime wapens slechte gevulde koeken (voorral als ze hard waren)
Geile Ridders Denigrerende term voor het korps "Gele Rijders"
geiteweitje klein oefenterrein. Vaak naast of in de buurt van de kazerne gelegen
gele flap het strafformulier
geneeskrachtige troepen geneeskundige troepen
genezerik militair aangewezen voor ZHKH
gescheurd goed vrouwen
gestampte camonetten spinazie
gifmengers aanduiding voor de koks
glasbak pantservoertuig van het type YPR
gleuf vrouw 
gouden zon / gpouden tiet borstonderscheiding voor officieren die brevet van generale stafbekwaamheid hebben gehaald (later: militaire hogere vorming)  (ook wel gouden 

tiet genoemd)
graspol commando, naar de groene baret
grootmajoor majoor. I.t.t. tot de sergeant-majoor die ook als majoor kan worden aangeroepen.
ground zero ontploffingsgebied atoombom (nulpunt)
gummienekken knikkebollen, bijna in slaap vallen
guppen gevechtsuitputting, rare dingen doen door vermoeidheid
gympy sportinstructeur



H - afkortingen

hamil Handboek Militair
haspadi's Hand en span diensten
hati's Handige tips
haw Hoofdaanvoerweg
haz Hulp Administratieve Zaken
hb HandBoek  
hdv Hogere Defensie Vorming
helapidaka Helaas pindakaas
heli Helikopter
hepla Herkenningsplaatje
hfd Hoge Frequentie (High Frequency)
hfd Hoofd 
hgr HandGranaaat
hh Herhalen, Herhaling
hho Herhalingsoefening
hiba Hindernisbaan
hind Hindernis
hk Hoofdkwartier
HKGS Hoofdkwartier Generale Staf
HKKL Hoofdkwartier Koninklijke Landmacht
HKS Hogere KrijgsSchool; Opleiding tot opperofficier.
HMT Humanistisch Militair Tehuis
HMV Hogere Militaire Vorming. Militairen die deze vorming hebben afgerond zijn te herkennen aan een gouden ster op hun DT
Hogawidavawa Hoe gaan we dit varkentje wassen?
hons Herstructurering Van Het Onderhoud in de Nationale Sector (Project welke rond de jaren 1990 de vernieuwing binnen de KL op gebied van onderhoud 

moest laten landen)
HOOS Hogere Onderofficiers School; Vervolg op de KMS oOpleidingen (Weert)
HOOV Hogere Onderofficieren Vorming
hop Huid Ontsmettings Poeder
hor Horizon
hosp Hospitaal
hot Hoofdofficier Toegevoegd
HOV Hogere Onderofficiers Vorming
hozaf Hoofdofficier die men kan missen, zonder duidelijke functie
hp Hulppost
hrst Herstellen, Hersteller, Herstelling, Herstel
ht Hoogte
hugv Humanitaire Geestelijke Verzorging
huz Huzaar



H - afkortingen

hv Helderheids Versterker
HVD Hoofd Van Dienst (Provinciaal-, Regionaal- en Gewestelijk administrateur)
HVK Kantoor Vliegtuig Herkenning (Bij de Klu)
HVO Hoofd Verbindingsofficier
hvwpn Handvuurwapen
hw Houwitser
hyg Hygiëne, Hygiënisch, Hygiënist
hzbhdo Hou ze bezig, hoe dan ook. (met name ten tijde van de dienstplicht gebruikte uitdrukking bij het kader, immers: geen oorlog - niets te doen. Soms als 

HZGB: Hou Ze Godverdomme Bezig)



H - uitdrukkingen

door de hoeven gaan bukken, op de knieën gaan zitten
haar op de dijk uitroep dat er vrouwen in aantocht zijn
hakjes fantasiebevel voor "de houding' aannemen. "Niet zeuren, hakjes, ingerukt en aan je werk. Ook wel "hoefjes"
hakjes maken je melden bij een meerdere om vervolgens op je donder te krijgen
hallelujapet pet van generaals (opeer-officieren); genoemd naar de rode rand die ook het Leger des Heils om hun pete heeft
handballen met de handen inn de zakken lopen
handboek Jan handboek soldaat (naar analogie van Jan Soldaat)
harnas bokketuig
heldenmoed brood met gestampte muisjes
hemelen overleden persoon of uitrusting die niet meer gerepareerd kan worden (de motor is hemelen)
hemellichaam officier (m.n. bij landmacht en marechaussee, vanwege de sterren in de rangonderscheidingstekens)
hemelpiloot Aalmoezenier
hoefstampen exercitie
hoeven voeten
hoge rug erectie
hogere legerleiding negatieve aanduiding voor stafpersoneel. Meestal in gebruik wanneer men het met een besluit niet eens is
hondenneuker hondenbegeleider
hondepenning herkenningsplaatje
hoppen met de hopbus ontsmettingsmiddel aanbrengen (in oefening gevuld met talkpoeder en derhalve altijd zeer ruim aangebracht)
horizontale dienst verplichte rust
hospik militair aangewezen voor ZHKH
Hotel Mike! waarschuiwing voor de komst van een hoge ome c.q. autoriteit. Naar "Hoge Mieter"
Huzaren van de Borrel spotnaam voor de Huzaren van Boreel
Huzaren van het Bordeel spotnaam voor de Huzaren van Boreel
Huzaren van zeik-ze-maar spotnaam voor de Huzaren van Sytzema
Huzaren van zittenmaar spotnaam voor de Huzaren van Sytzema
in de hoeven/palen klimmen opstaan
van Heutzje verstandelijk gehandicapte



I - afkortingen

i(o)o Inlichtingen (Onder)Officier
iaa In Afschrift Aan
iao In Antwoord Op
ib InfanterieBataljon
ib Instructie Bevoegdheid
IBDKL Individuele Begeleidingsdienst KL
IBO'en Inspectie binnenkant oogleden (slapen)
IBOB Verwijzing naar persoon die zicxhzlef belangrijk vindt: "ik ben ook belangrijk"
ICBM Intercontinantal Ballistic Missile (Intercontinentaal Ballistische Raket)
id Inlichtingendienst
id, Inspecteur der: a – artillerie, c – cavalerie, i – infanterie, g – genie, vga – Vestingartillerie  
identf Identificeren, Identificatie
ier Instructie Eskadron Rijopleidingen
iev Instructie Eskadron Verkenning
ig Inzet Gereed
igd(k)l Inspecteur van de geneeskundige dienst van de (koninklijke) landmacht
igk Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht
IHAM Verwijzing naar een persoon die laat blijken: "ik heb alles meegemaakt"
IKS Instituut Keuring en Selectie
IMO Initieële militaire opleiding
inb Inbegrepen
indas Individueel Aanvullings Systeem
inf Infanterie  
info Ter Infromatie, Ter Inlichting
ingv Ingegraven
ink Inkomend
inl Inlichtingen, Inlichten
inr Inrichten, Inrichting
insp Inspectie, Inspecteren, Inspecteur
inst Installatie, Installeren
instr Instructie, Instrueren, Instructeur
int Intendance
intcep Interceptie, Intercepteren
interpr Interpreteren, Interpretatie
intrep Inlichtingenrapport
intsum Inlichtingensamenvatting
inund Inunderen, Inundatie
iob In Onderhoud Bij
IOC Interservice Officiers Club (gevestig in societeit "de Witte" in Den Haag) t/m 1984



I - afkortingen

IOT Initieele Oorlogs Toestand
iro Infrarood
ISK Infanterie Schietkamp ('t Harde)
iub Inrichting tot het Uitgeven van Boekwerken
IVENT Informatievoorziening en Techniek
IWAB Verwijzing naar een persoon die laat blijken: "Ik weet alles beter."
iwk Inspectie Werk Kaart. Lijst aan de hand waarvan onderhoud gepleegd dient te worden.



I - uitdrukkingen

ijskast kapitein bij de landmacht (3 sterren ijs of koelkast)
inblikken In pantservoertuig instappen
inktjurk militair werkzaam bij de Militaire Administratie
inktkoelie militair werkzaam bij de Militaire Administratie
inliggen in je bed/slaapzak gaan liggen
inschieten (overdrachteijk) zich ergens op oriënteren
Instijgen In een voertuig instappen
IUB Inrichting Uitgifte Boeken



J - afkortingen

jabow Jachtbommenwerper
JHQ Joint Head Quarters
JMC Joint Meteorologisch Centrum
JMG Joint Meteorologische Dienst (vanaf 2016)
JOC Joint Operations Centre
jodali Jongste Officier Die Altijd de Lul Is
jp Jeep
jrc Jerrcan
jur Juridisch
jz Juridische Zaken



J - uitdrukkingen

jamstreep soldaat der eerste klasse (zie ook corveestreep)
jarretel jeep DAF 66 YA jeep
jekker weer nat de oude plastic regenjas 'Jekker Nat Weer' dat dankzij het niet ademende materiaal voor veel transpiratie zorgde
jeneverkruis officeirskruis. Onderscheidingsteken voor langdurige dienst
jenevertelegraaf roddels/berichten die opgedaan worden in de mess/kantine
jodiumhengst gewondenverzorger
jongen onverklaarbare vermenigvuldiging van materiaal ("De buksen hebben gejongd.")
met jas en tas kazerne verlaten afgekeurd, ontslag uit dienst.



K - afkortingen

(K)VRNO (Koninklijke) Vereniging Nederlandse Reserve Officieren
KA, ka Korps Administratie, Korpsadministrateur
kako Kaart En Kompas
kal Kaliber
kan Kanonnier
kap Kapitein
kar Karabijn
kau Kipauto
kaz Kazerne,  Kazernering
kazco Kazerne Commando - De baas van het fysiek kazerne complex.
kb Koninklijk Besluit
kbl Kabel
KCT Korps Commando Troepen
KCV Kader Compagnie Verbindingsdienst
keurr Keuringsraad
KGB Sovjet Russische geheime dienst (Komitet gosoedarstvennoj bezopasnosti)
kgt Krijgstucht
kgv Krijsgevangene
kgvnk Krijgsgevangenenkamp
kh KaartHoek
kikadewado Kind kan de was doen, = makkelijk, goed te doen
KKSL Koninklijke Kaderschool Luchtmacht (Schaarsbergen) tot 1991
kkw Klein Kaliber Wapen
kl Klasse
KL Koninklijke Landmacht
KLD Korps Luchtwachtdienst
klebu Klere burger
KLu Koninklijke Luchtmacht
kli klootloze infanterie - vrouwelijke militairen
Klu Koninklijke Luchtmacht
klobu klote burger
KM Koninklijke Marine
KMA Koninklijke Militaire Academie, Opleiding tot Officier (Kl)
KMar Koninklijke Mareschaussee (Zeg maar Militaire Politie)
KMC Korps Mobiele Colonnes
KMD Korps Motor Dienst
kmg Kwartiermeester-Generaal
KMS Koninklijke Militaire School, Opleiding tot Onderofficier (KL)
KMSL Koninklijke Militeire School Luchtmacht



K - afkortingen

KMT Katholiek Militair Tehuis
kn Kanon, KaartNoorden
KNIL Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
knl Kanaal
KNLWM Koninklijk Nederland Leger- en Wapenmuseum
knppt Knooppunt
knt Kornet
koka Kompashoek naar Kaarthoek
kol Kolonel
kouwekle Koud weer kleding
kph Kompashoek   
kpl Korporaal
kpt Krtitiek Punt
KPU Organisatie die kleding en persoonlijke uitrusting verzorgt
kr Krijgsraad
krt Kompas Richt Toestel (Artillerie)
KSA Kader School Artillerie (voor dpl oo)
KSC Kader School Commando (voor dpl oo)
KSI Kader School Infanterie (voor dpl oo)
kt Kiloton
KTCB Krijgsmacht Telecommunicatie Bureau, opvolger van de KTTB in 1964
KTTB Krijgsmacht Telefoon en TelegraafBureau (opgericht 1955); in 1964 naam aangepast naar KTCB
KTOMM Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum (Bronbeek)
kts Kaart Studie
kubu Kut burger
kuko Kut korporaal
KUT Kilo, Uniform, Tango - Kwalitatief Uitermate Teleurstellend
kv Klein Verlof
kvk Kader-Vrijwilligers-Krijgsmacht
kvo Kennisgeving Van Ontvangst
kvt Kaartvierkant
KVV Kort Verband Vrijwilliger - Militairen met contact voor 4 of 6 jaar. In de tijd dat deze categorie nog bestond werden deze militairen er van beschuldigd aan een 

"Korte Verstand Verbijstering" te lijden.
kw Kernwapen
kwg Kunstweg
kzk Kontzakknoopje
kzt (kt) Kazerne Tenue



K - uitdrukkingen

kadaver menselijk lichaam
kajoe timmerman (uit Indië)
kalkemmer Kmar, tot de blauwe rand van de binnen helm moest je ze onder water houden
kak voet (uit Indië)
kanaal (in je kanaal schuiven) eten
kapiteuse vrouwelijke kapitein
katje salaris (uit Indië)
kintikken niks te doen hebben
kippeneuker militair van Regiment van Heutz (naar de haan in het baretembleem)
kiwischoenen opmerkelijk glimmende soldatenkisten
klapbord vijand of tegenstander (naar het doelbord op de schietbaan)
kletstouw telefoonlijn (zie ook lultouwtje)
kleurenschema, aan het kleurenschema werken in de zon liggen
klont sukkel
kluchtmacht luchmacht
knagen eten (zie ook snavelen)
knoeren slapen (op de kazerne)
knuppelmajoor CSM
koeiekut kwartiersmuts van het korps Rijdende Artillerie (kRA) of van de Luchtmacht
koelkast kapitein
koepelboer cavalerist
kolenboer soldaat ingedeeld bij de cavalerie (naar de zwarte baretachtergrond)
kolenschop embleem van infanterie-algemeen
komaliewant Stenen borden, kopjes schotels, bestek en overig serviesgoed aan boord van een schip (Marine term)
konijn kopieerapparaat
kontvingeren uit je neus vreten terwijl je een opdracht hebt gekregen
kort verstand verbijstering KVV-er
korporaal-majoor korporaal der eerste klasse
Korps matennaaiers Marechaussee
kouwe klets koud biertje
kouwe kruik een met water afgevulde condoom . In bed geplaats onder de dekens, zodat diegene die snel te bed wil gaan geconfronteerd 

wordt met een nat bed.
kouwekle koudweerkleding
KPU-verstrekt lichaam ongetraind lichaam
kroepoekjes oorschelpen
kruizenruiker iemand die net aan de minimum keuringseis qwa lengte voldoet
kuch brood
kut (over de kut gaan) neuken
kutsop tenue in je onder goed en slippers met toilettas staan



K - uitdrukkingen

kutsoppen douchen
kwattaboer venter - die met toestemming - de schietbanen en/of oefenterreinen afgaat om eten/drink- waren aan de man te brengen (ook 

wel bijnaam voor de Cadi-kar)
kwikballen Doelloos rondhangen, lummelen



L - afkortingen

l Lang
laalm Legeraalmoezenier
lad Laden, Lading
lafs Lange Afstandspatrouille
LAMID Landmacht InlichtingenDienst (voorloper MIVD)
LANDCENT Land Forces Central Europe
LAPR Lange Afstand Ploeg Radio
laro Landrover (specifiek eem militaire Landrover)
lask Landstrijdkrachten
LB Lokaal Batterij
LB  Luchtmacht Bewaking ook bekend als Laag Begaafd
LB, “lima Bravo” Lekker Belangrijk (KL)
lc Lanceren, Lancering, Lanceer
LCW Logistiek Centrum Luchtmacht
LEIVO Leiderschapsvormingslessen
LEO  Laboratorium voor Electronische Ontwikkelingen (1950) - voorloper van de LEOK
leo Lomp En Onbehouwen / Onbenullig (bijnaam voor cavalerist)
LEOK Laboratorium voor Electronische Ontwikkelingen voor de Krijgsmacht (1955-1977). Gevestigd in Oestgeest
Letra Practicum op/bij Leivo
LETS Luchtmacht Elektronische & Technische School (Schaarsbergen) tot 1999
lf Legerformulier
LFFD Leger Foto En Film Dienst (Later de AVDKL)
lgen Luitenant-Generaal
lgr Legger
li Links
libola Linker bovenlade
liboza linker borstzak
limabravo lekker belangrijk
LIMOS Luchtmacht Instructie en Militaire Opleidingen School (Nijmegen) tot 1995
lipapla Lichte Pantser Plaat
LK Leger Korps
lk Legerkorps
lka Legerkorps Artillerie
lkac Legerkorps Artilleriecommandant
lkg Legerkorps Genie 
lkgc Legerkorps Geniecommandant
lkol Luitenant-Kolonel
lkst Legerkorpsstaf
ll Luchtlanding



L - afkortingen

LLC Legerkorps Logistiek Commando
llsd Legerkorps Logistiek Stafdetachement
LLWS Leger Luchtwaarnemersschool
lm Lichte Mitrailleur
lmd Lichtmeetdienst
LMG Luchtmacht Meteorologische Groep  (opvolger in 1992 van LVMG-, tot 2016, daarna JMG)
ln Lijn
lnt Luitenant
LO/S Lichamelijke Opvoeding/Sport.
log Logistiek
loho Lompe hond
lok Lokaal, Lokaliseren
lp Luisterpost
lpb Leger Productie Bedrijven
LPI Liggend plafond inspectie (kort slaapje - meestal na de lunch)
lpl Legerplaats
lpred Legerpredikant
lr Leger
lrp Legerplan
ls Liason
lsk Luchtstrijdkrachten
lso Liasonofficier
lt Licht, Lichte
ltovm Licht(e) Overgangsmiddel(en)
lu Lucht
lua Luchtafweer  
LuaSK Luchtafweer Schietkamp (Nabij Den Helder)
lufo Luchtfoto
lufoz Luchtfoto-Onderzoek(Er)
lumbl Luchtmobiel
lupa lunchpakket
lus Luchtsteun
LUVA Luchtmachtvrouwenafdeling
lvm Levensmiddelen
LVG Luchtmacht Verbindings Groep
LVMG Luchtmacht Verbindings- en Meteorologische Groep (1974 - 1992)
LVT Leuk voor thuis
lwg Landweg
LZ Landings Zone



L - uitdrukkingen

LABZWAP AU! Laten vallen (draagbaar van grote hoogte neer laten poffen), Afknellen (mantelriempjes net iets te strak), Branden (onhandig uit voertuig halen en 
langs de uitlaatpijp), Zij kneuzen (langdeurig op de zij laten liggen, liefst op harde ondergrond), Waterbed (natteplek uitzoeken om gewonde te 
"parkeren"), Afwachten (gewoon, niets doen), Pijn prikkelen (kijken of slachtoffer nog leeft door het toedienen van pijnprikkels), Afgelopen uit (het heeft 
niet mogen baten), Uitbuiten (ga maar verder met vechten), ! (voorwaarts mars). Dit werd vooral uitgevoerd tijdens oefenen met oefengewonden.

lantaarnpaal spotnaam voor militair van het Garderegiment Grenadiers (de grenadiers hadden een meer dan gemiddelde lengte)
lastgeving opdracht tot verschijning op bepaalde plaats/tijd in be;laad tenue, met bepaalde uitrusting
lawaaicompagnie muziekkorps
legermaillot lange onderbroek
licht licht arrest
lichting verzieken de eigen lichting afknijpen
lijnboer iemand van de verbindingen
loempia onhandig dan wel minder intelligent persoon
loopeend matroos /marinier die op de wal dienst doet
loopjepraatje Walkie Talkie
looppoetser artillerist
luister uit luisteren naar bericht
lulijzer microfoon / telefoon
lullenparade inspectie door arts op geslachtsziekten
lultalie portofoon, ook: handtelemicrofoon; later ook telefoon
lultouwtje telefoonlijn (zie ook kletstouw)
luppen iemand naaien



M - afkortingen

MA Militaire Administratie
MAD Militaire Auto Dienst
madiwodo soep Soep op vrijdag van de maandag, dinsdag, woensdag en donderdag soepen
MAG Mitrailleuse A Gaz. Machinegeweer Nato 7.62 
mag Magazijn
maj Majoor
MALK Meeneem Autolaadkraan
man Maneuvre
mar Marechaussee
MARVA Marine Vrouwenafdeling
mat Materiaal. Materieel
max Maximaal, Maximum
mb Middelbaar
MBA Materieel Beproevings Afdeling. Beproevingen, technische adviezen inzake aanschaf uitrustingstukken, het onderhoud en evt. reservedelen.

MBA 1 Verzorgt beproeving voor voornamelijk de afdelingen MVA-2, 4, en 5
MBA 2 Verzorgt beproeving voor voornamelijk de afdelingen MVA-3, 6, en 7

mbl mobiel
mbw Militiar Basis Wegennet
MCAM 24 uurs (later 18 uur) rit van de Militaire Commisie voor Automobiel en Motorsport
mcw Mechanische Centrale Werkplaats
MDAP Mutual Defence Assistence Program
MDTN Militair Defensie Telefonie Netwerk
MDV Middelbare Defensie Vorming
mec Militaire Eind Centrale
mech Mechanische , Mechaniseren, Mechanisatie
med Medisch
MEOB Marine Electronisch en Optisch Bedrijf te Oestgeest
MEVAG Mechanische Verwerking Administratieve Gegevens
mg Militair Gezag
MGB Medium Girder Bridge
MGD Militair Geneeskundige Dienst
MGRS Military Grid Reference System
MHAM Militair Hospitaal dr. A. Mathijsen
MID Militaire Inlichtingen Dienst
mil Militair
MilATCC Militair Air Traffic Control Centre, gevestigd te Nieuw Millingen, in 1997 AOCS
MILES Multiple Integrated Laser Engagement System
MILVA MILitaire VrouwenAfdeling (30-10-1951  - 31-12-1981). Opvolger van de VHK
mim Minimaal, Minimum
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min Minuut, Minuten
MIO Materieel Inspectie Orgaan  
mipapo militair paspoort
mitr Mitrailleur
MIV Militaire Inlichtingen Dienst
MIVD Militair Inlichtingen en Veiligheidsdienst
mjd Militiar Juridische Dienst
MKC Militaire Knooppunt Centrale
MLO Militaire Lichamelijke Opleiding
MLD Militaire Luchtvaart Dienst
MLV Militair Lichamelijke Vorming
mn Magnetisch Noorden
mnts Monteurs
mob Mobiliseren, Mobilisatie, Mobilisabel
mobcplx Mobilisatie complex
mog Mogelijkheid, Mogelijk
MOK Marine Opleidings Kamp
mokeza, MKZ Motorkettingzaag
mom Mechanische Overslag Middelen (denk aan kranen, laadschoppen, steenvrachtwagens)
MOR gasMaker OefenRuimte (voor 1994: gamacoka)
mortrap Mortierbeschietingsrapport
MOSnr   Functie Nummer (MOS staat voor Military Occupational Specialty)
mot Motoriseren. Motor, Motorisatie
motrijw Motorrijwiel
mp Miltaire Politie
mps Met je pik spelen - jezelf vermaken
MPO Militaire Post Organisatie
mr Mortier 
mrb Mortierbestrijding
MRC Militair Revalidatie Centrum (Doorn)
MSHPG Militaire school voor Hygiëne en Preventieve Geneeskunde (te Neerijnen)
mt Motortransport
mt(o)o Motortransport (Onder)Officier
MTD Militaire TelefoonDienst (opgevolgd in 1955 door de KTTB)
MThkD Militair Tandheelkundige Dienst; De Tandarts Dus
mtp Maximaal Toelaatbare Penetratie
mu Mechanische Uitrusting
mun Munitie
mun(o)o Munitie (Onder)Officier



M - afkortingen

muv Met Uitzondering Van
MVA

MVA-1 niet bestaan
MVA-2 electronica
MVA-3 voertuigen, geniematerieel
MVA-4 munitie
MVA-5 wapens, geschut, gereedschappen, instrumenten
MVA-6 PSU, intendance-materieel
MVA-7 Voeding, BOS

MvD Ministerie van Defensie
MVS Materieel Verwervings Systeem
MVV Meteorologische Voorlichtings- en Verbindingsgroep t/m 1974 daarna opgenomen in LVMG
mz Middelzwaar

Militaire Voorzienings Afdeling; formuleert de eisen t.b.v. leveranciers uitrustingstukken. Voert martkonderzoek uit. Bestelt prototypen of 
poefmodellen en geeft deze in beproeving bij de MBA
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maandverband veldverband
majorette vrouwelijke majoor
makan eten (Maleis)
mandiën baden (Maleis)
maopak isojas en iso broek – zo genoemd omdat het erg lijk op de pakken die de Chinezen dragen (ook wel pekingpak genoemd)
massapik massasleutel
matennaaier verrader of drukker
matras (eerste klas) gemakkelijke vrouw
mats, in de mats hebben Iets "over" hebben dat op onreglementaire wijze in het bezit is gekomen. Zie ook Ritselen, ritselkist
meccanodoos uzi
menageklep mond
mes-en-vork cursus een cursus, gegeven op de Koninklijke Militaire Academie, voor onderofficieren die vakofficier/officier uitloop moeten worden. Men leert dan 

zogezegd eindelijk met mes en vork te eten.
messtins twee in elkaar passende rechthoekige metalen blikken met elk een inklapbaar handvat. Het is de bedoeling dat uit deze blikken gegeten wordt 

tijdens tactische omstandigheden. De kunst is om de verdeling van voorgerecht, hoofdgerecht en toetje gescheiden te houden zodat de 
afzonderlijke componenten nog herkenbaar zijn. Met de verpakte toetjes is dit al een stuk makkelijker geworden. Voor de soep kan eventueel 
ook nog de mok gebruikt worden.

meurbaal slaapzak
meuren slapen
miep algemene term om (jonge) vrouw aan te duiden
Mike Papa MP - Marechaussee
militaire mist iets is in de militaire mist; iets is zoek
model volgens voorschrift
moddertoelage oefentoelage
moeder van de compagnie CSM
mooie nieuwe nieuwe rekruut
mumselen plat op je buik liggend je enkels pakken en vervolgens zo voortbewegen
mutant geblesseerde
mutatie blessure (officieel: verandering in de vastgelegde organisatie of toestand, dus ook: aantekening hiervan door de onderdeelsarts)
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n Noord(en), Noordelijk
nad NADeren
NAFIN National Armed Forces Integrated Network
NATO North Atlantic Treaty Organization
NATRES Nationale REServe
NAVO Noord Atlantische Verdrags Organisatie
NBC Nuclear, Bacteriologisch en Chemisch
nbof Niet Beschikbaar Op Functie
NC Naam- Code lijst
niga Neutronisch geÏnduceerde Gamma Activiteit
nil NihIL
ninb Niet INBegrepen
NLC Nationaal Logistiek Commando
NONEX Einde oefeing (NON EXercise)
NORTHAG Northern Army Group (NORTHAG). Een samenstelling van een viertal west europesche legerkorpsen om de voorwaartse verdedigng van 

Duitsland te waarborgen in NAVO verband. De deelnemende eenheden waren de volgende:
 I LK (1e, 4e and 5eh divisie. Vanaf juli 1985 werd de 3e gepantserde duitse divisie toegevoegd
 I Duits legerkorps (1e en 7e gepantserd en de 11e gemechaniseerde divisie) (Toegevoegd in 1957)
 I Brits legerkoprs (BOAR) (1e, 3e and 4e gepantserd en 2e infanterie divisie)
 I Belgisch legerkorps (1e infanterie en 16 gepantserde divisie)
 III Franse legerkorps als reserve (2e en 10e gepantserd en 8e infanterie divisie)
 III (US) legerkorps als reserve (3e brigade van de 2e gepantserde divisie was voorwaarts ontplooid. De 1e en 3e cavelarie divisie, 5e infanterie 
divisie (gemechaniseerd), 212e veldartillerie brigade werden geactiveerd gedurende de REFORGER oefeningen.

NOV Nederlandse Officieren Vereniging
NPG Nucleaire Planning Group
nr nummer, nummeren
NS Nationale Sector
NSN      Nato Stock Nummer. Ieder stuk materieel welke los te bestellen was heeft een NSN. Ingevoerd begin jaren ?. 
NTB Nationaal Territoriaal Bevelhebber
NTC Nationaal Territoriaal Commando (opgericht 1975)
ntr Niets Te Rapporteren
nucl Nucleair
nukubu nutteloze kut burger
NVA National Volks Armee - Nationaal Volksleger (voormalig DDR)
nvt Niet Van Toepassing
NWES Nucleair Weapon Employment School te Breda
NZA NachtZicht Apparatuur
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naaien ongunstig behandeld zijn. "Ben aardig genaaid"
naakt niet geheel correct gekleed
Naar rechts richten iemand corrigeren c.q. de waarheid zeggen.
nageboorte rode kool
nastress de Natres
NATO-matras gewillige vrouw met voorkeur voor militairen
NATO-peuk (bijna) afgezwaaide dienstplichtige
nastress de Natres
natresser militair van de Nationale Reserve (Natres)
natte groep toilet en douche ruimtes
natte hap scheldnaam voor de Nationale Reserve gebaseerd op de reputatie die de Natres in het verleden had vanwege de ruimschootse hoeveelheid drank 

die voor, tijdens en vooral na een oefening of bijeenkomst genuttigd werd.
natte krant Iemand met een laffe instelling
natte voeten koord spotterm voor het invasie koord van de Prinse Irene Brigade. Onderscheidingskoord van het 17 Pantserinfanteriebataljon Garderegiment Prinses 

Irene, was oorspronkelijk een onderscheidingskoord van degenen van de Prinses Irene Brigade die aan de landing in Normandië hadden 
deelgenomen

nawekle natweerkleding
negerinnemelk chocolademelk
negerzweet koffie
neukaal getrouwde aalmoezenier
neukpatroon ei
neukteugels bretels
neus algemene benamming voor een soldaat die je niet kent
nijdig pak GvT
nonex geen oefening (NON EXcercice). Om bijvoorbeeld het verschil aan te duiden wanneer er 'echt' iets mis zou gaan bij een rampenoefening.
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o Oost, Oostelijk, Oosten
O.R.B.W. Opleidings Richting Bruggen en Wegen
oa Ongeoorloofd Afwezig
oab Onder Administratief Bevel
ob Onder Bevel
obj Object
OC OpleidingsCentrum 
OCAAT OpleidingsCentrum Aan- en Afvoer Troepen
OCART OpleidingsCentrum Artillerie
OCC OpleidingsCentrum Cavalerie
OCDML OpleidingsCentrum Didactiek en Militair Leiderschap
OCINF OpleidingsCentrum Infanterie
OCINT OpleidingsCentrum Intendance
OCIO OpleidingsCentrum Initiële Opleidingen
OCLOG OpleidingsCentrum Logistiek
OCKMAR OpleidingsCentrum Koninklijke Marachaussee
OCKMC OpleidingsCentrum Korps Mobiele Colonnes
OCLO OpleidingsCentrum Lichamelijke Oefening
OCLUA OpleidingsCentrum Luchtafweer
OCMA OpleidingsCentrum Militaire Administratie (Vanaf 1968; voorheen COAK)
OCMGD OpleidingsCentrum Militaire Geneeskundige Dienst
OC-MILVA OpleidingsCentrum MILitaire Vrouwen Afdeling
OCO OpleidingsCentrum officieren
OCOSD Opleidingscentrem officieren speciale diensten (later OCO)
OCTD OpleidingsCentrum Technische Dienst
OCV Officier Civiele Vakopleiding
od Operationele Doelstelling
odl Onderdeel  
odol/odal Ontiegelijk Dikke Ochtend/Avond Lul
odo's Oordoppen
oec Oefen Eskadron Centurion
oef Oefenen, Oefening
oeg op eigen gelegenheid
oei Ongewenst Eigen Initiatief
oeps Open,Eerlijk,Positief,Sportief
off Officier
ofssla Ezelsbruggetje dat wordt gemaakt voor handelingen die achtereenvolgens moeten worden toegepast bij het maken van krijgsgevangenen. 

O = Ontwapenen. Afnemen van wapen en uitrusting. Deze worden voorzien van een krijgsgevangenenlabel
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F = Fouilleren. Lichaam, kleding en uitrustingstukken doorzoeken. Documenten met de krijgsgevangene afvoeren. Indien mogelijk boeien en 
blinddoeken.
S = Scheiden. Belangrijke en vrouwelijke krijgsgevangenen onmiddellijk scheiden.
S = Stilte en discipline handhaven. Een ding moet zeker zijn voor de krijgsgevangen: de onzekerheid.
L = Labelen. Voorzie de documenten en materiaal met het krijgsgevangenlabel (DF 73).
A = Afvoeren. Zo spoedig mogelijk, liefst geboeid en geblinddoekt. De veiligheids(onder)officier regelt de afvoer. 

ogp Odergroep
oi Onderlinge Instructie
OIO Onderdeeels Inzetbaarheids Oefening
OK Onderhoudskaart
OKP Officier van Kazerne Piket. Plaatsvervanger van de Kazernecommandant in geval van zijn afwezigheid in de avond en weekeind uren alsmede 

hoofd van de wacht.
omb Op Mijn Bevel
omg Omgeving
omtr Omtrekken, Omtrekkiing
omu Organieke Munitie Uitrusting
omva Omvatten, Omvatting
onb Onbruikbaar
ondas Ondersdeels Aanvullings Systeem: Hierbij worden rekruten bij de parate eenheden in schoolcompagnie of batterij opgeleid en omgevormd tot 

parate compagnies of batterijen
ondvr Ondervragen, Ondervraging, Ondervrager
onh Onderhoud
ontpl Ontplooien, Ontplooiing
ontsl Ontslag
ontsm Ontsmetten, Ontsmetting
ontv Ontvangen, Ontvangst, Ontvanger
oo OnderOfficier
oob Onder Operationeel Bevel
OOBD OnderOfficier Batterijdienst (Artillerie)
OOCD Onderofficier van Compagniesdienst
OOO Onderdeels Overleg Orgaan (zeg maar een militaire ondernemingsraad)
OOS OnderOfficier School (voorloper van de KMS)
OOT Oorlogs Organisatie Tabel- bevat de personeelsbezetting in oorlogstijd (opgevolgd door de OTAS)
op Observatie Post
op Operatie, Operationeel
opc Operationele Code
opl Opleiden, Opleiding
opplan Operatie Plan
opr Opruimen, Opruiming
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opst Opstellen, Opstelling, Opsteller
opt Optisch, Optiek
opvg Opvangen, Opvang
ord Ordonnans
ORDD Ordonnansdienst
ordn Ordonnans
org Organiseren, Organiek, Organisatie
orgtnr Organisatie Typenummer
ort Operational Readiness Test
ost Ondersteunen, Ondersteuning
ot Organisatietabel, beschrijving in codes personele bezetting
otas Organisatietabel Autorisatiestaat.  In deze staat is opgenomen al het benodigde organieke personeel en materieel.
otvem Idem als OTVET maar van later tijdstip: Opdracht, Terrein, Vijand, Eigen mogelijkheden/middelen
otvet Beoordeling tactische toestand a.d.h.v. Opdracht, Terrein, Vijand, Eigen troepen
ous Oorlogs Uitrusting Stukken. 
ov Oorlogvoering
ovd Officier Van Dienst
ovg Overgang
ovo Operationele Verbindingsorder(S)
ovoorb Oorlogsvoorbereiding
ow OpperWachtmeester
owgt Officier Wegtransport
owi OpperWachtmeester Instructeur
ozd Onderzeedienst
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oerossen niet Regelmentair Iets Regelen
officiersmatras aanduiding Voor Vrouwelijke Militairen Van De Arva, Milva En Luva Die Er Vaak Van Verdacht Werden Hun Bevordering Te Verwerven Of 

Anderszins Hun Positie Te Verbeteren Door Met Een (Of Meerdere) Officier(En) Kortstondig Het Bed Te Delen.
oliebol nieuwe rekruut
omhangen de uitrusting om doen ("Omhangen En Volgen!")
onbekende soldaat vlees van onbekende herkomst
onderbroekenteller foerier
onmiddeloos onmiddellijk
oortjes! dringend advies om gehoorbescherming te plaatsen wegens op zeer korte termijn te verwachten hard geluid (meestal ontploffing)
op je rug staan slapen
open wond vrouwelijk geslachtdeel
operatie steunzool snitzels die zo gebakken waren dat ze inderdaad op zolen leken (zie ook oude zolen)
operatie stofwolk beruchte uitloop van de kazernes om 1700 op de vrijdag (in de jaren '70 ontstaan doordat militairen hun eigen vervoer hadden en niet meer met de 

defensitrein reden (of dat deze al afgeschaft was) en omdat de plicht om op de kazerne te slapen vervallen was.
opper opperwachtmeester
optoppen bijvullen / aanvullen (bijv. een veldfles)
oranje rats hutspot met veel wortels
organiseren iets op onreglementaire wijze voor elkaar krijgen (zie ook: Ritselen)
OTAS-vriend collega. indien men de persoon in kwestie niet mag: "Van Rijkswege opgedrongen OTAS-vriend"
oude zolen snitzels die zo gebakken waren dat ze inderdaad op zolen leken (zie ook operatie steunzool)
ouwe beer zie ouwe stomp
ouwe poep lichting die op het punt staat om af te zwaaien
ouwe hap/stomp (bijna) afgezwaaide dienstplichtige 
ouwe natopeuk/joekel als oude stomp
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pa Pantser
pab Pantserbestrijding
palua pantserluchtafweer
PAMAN ABS Hulpzinnetje t.b.v. verlenen eerste hulp. Persoonlijke veiligheid, Anderen beschermen, Markeren, Alarmering, Nu pas hulp verlenen. Ademhaling, 

Bloeding/brandwonden/botbreuken, Schock
paost Pantser Ondersteuningscompagnie
para Parachutist, Parachute
patr Patrouille
pau Personenauto
paw Pantserwagen
pb Persoonsbeoordeling
pb Ponsband
pbz Ponsbandzender
pc Peletons Commandant
pdr Ponder
pel Peloton 
pers Personeel
perz Personeelszaken
pijpl Pijpleiding
pino Potentieel Interessant Neukbaar Object = mooie vrouw
pins Personeels Informatie Systeem
PIROC Pantser Infanterie Rij Opleiding Centrum (B-Cie = Yp-Rijopleiding)
pl Plaats
plark (dienst)PLichtigen AfRos Knuppel – de CSM-stok
plava Plaatsvervanger, opvolgend commandant
plg Ploeg
plm Plusminus
plork Prettig Lichaam Ontzettende Rot Kop = Wat onvriendelijke benaming voor een vrouw die aan die kenmerken voldoet.
pluba plunjebaal
plv Plaatsvervangend, Plaatsvervanger
pm Pistoolmitrailleur
PMC Provinciaal Militair Commando
pmt Protestants Militair Tehuis
pn Pionnier
pob Plat op Bed
pol Politie
pold Politiedienst
pomcus "Prepositioning Of Material Configured In Unit Sets". Opslagwijze Van Amerikaans Materiaal, In Depots Gelegen In Nederland, België En Noord-Rijn 

Westfalen, Alsmede In De Vs Zelf Voor Eenheden Die Zelf Niet In Europa Aanwezig Waren In Vredestijd.
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poms Prepositioned Organizational Material Storage (Grote In Duitsland Gelegen Mob-Complex, Bouw Gestart In De Jaren '80, Maar Gewenst Aantal Nooit 
Bereikt I.V.M. Eindigen Koude Oorlog)

pont Ponton(Nier)
pontdeklbr Pontondekliggerbrug
pontplbr Pontonplaatbrug
por Permanent Orgasme Reservoir - cadetten met een vaste vriendin
pr Pantserrupsvoertuig
pra Pantser Rups Antitank
pra Pantserrupsvoertuig Artillerievuurmond
prat Pantserrupsvoertuig Antitank Pantserrupsvoertuig Pantserbestrijding
prb Pantser Rups Berging
prb Pantserrupsvoertuig Berging
prco Pantser Rups Commando
pretechrep Voorlopig Technisch Inlichtingen Rapport
prev Preventief
prgwt Pantser Rups Gewondentransport
pri Pantser Rups Infanterie (Manschappen)
prlua Pantser Rups Luchtdoelartillerie
prmr Pantser Rups Mortier
proc Procedure
proj Projectiel
protgv Protestantse Geestelijke Verzorging
prov Provincie, Provinciaal
prrdr Pantser Rups Radar
prtl Pantser Rups Tegen Luchtdoelen (In De Volksmond "Pruttel" Genoemd)
prv Pantser Rups Vracht
prverk Pantserrupsvoertuig Verkenning
ps Pelotonssergeant
pso Peloton Speciale Opdrachten
pst Passeertijd
psu Persoonlijke Standaard Uitrusting (De Uitrustingstukken Die Iedere Militair Standaard Uitgeriekt Kreeg Voor Zijn Eerste Amo)
psychi Psychiater, Psychiatrisch
psycho Psycholoog, Psychologisch
pt Punt
ptl Pistoolmitrailleur
PTS Pontonniers en Torpedisten School, Gevestigd In Fort Crevecoeur te Empel (1980)
pv Proces Verbaal
pvv Peleton Verdere Vorming
pw Panserwielvoertuig
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pwco Panserwielvoertuig Commandovoering
pwgwt Panserwielvoertuig Gewondenvervoer
pwi Panserwielvoertuig Personeelvervoer
pwmr Panserwielvoertuig Mortierdrager
pwv Panserwielvoertuig Vrachtvervoer
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paaltjesdag de dag dat men nog 111 dagen moest dienen 
paalwoningen stapelbedden
paard iemand van de cavelerie
paardenvolk personeel ingediend bij een bereden wapen (meestal cavalerie)
palen neuken (broek uit en palen laden)
palen iemand palen, iemand een vervelende taak geven
panas warm (Maleis)
paniekboer officier van piket
pantserpet helm
passiedoder de groene onderbroek zoals deze verstrekt werd
pekingpak isojas en iso broek – zo genoemd omdat het erg lijk op de pakken die de Chinezen dragen (ook wel maopak genoemd)
pendek onderbroek (Maleis: pendek = kort)
pieper kogel, patroon, nieuwe rekruut
pijp loop van een M109 (artillerie)
piketboer officier van piket
pik van de week sergeant van de dag
pikken zwengelen gewonden op brancard leggen (b.v. tijdens oefeningen)
pikstaanderig weer zwoel weer
pil officier-arts
piloot bestuurder van een voertuig (bijv. 4 tonner piloot, bergings piloot, etc.)
pinda kogel
pio schop pioniers schop, klein model opvouwbare schop
pissen spoorloos zijn (hij is pissen)
platgerden duiven spotnaam voor de Aan en Afvoer troepen (naar de gestiileerde vleugels op het baretembleem)
platgereden kip embleem van het dienstvak Aan-en en Afvoertroepen (een gevleugeld wiel)
pleeduiker iemand die de wc's schoon moet maken
pleisterplakker militair van de Geneeskundige Dienst
pleun een Landmachter (Mariniers term)
pleur koffie
plichtige dienstplichtig militair
plofballen zie zware zak
pluggenneuker militair van de verbindingsdienst \ centralist
poep van de hofmeester pindakaas
pompstok een lang en mager persoon
poortbriefje

als dienstplichtig soldaat mocht gedurende de "werkuren" niet zomaar de kazerne verlaten. Was dit toch nodig dan diende hij bij zijn commandant een 
zgn. poortbriefje te halen waarin hem toestemming werd verleend om de kazerne af te gaan. Bij de wacht diende je dan dit briefje te laten zien. 

pornalatjes de latten langs de muur van een legeringskamer warop de psters geprikt mochten worden
pornolat latten op de legeringskamer waar posters (doorgaans van een bepaalde soort) aan opgehangen kunnen worden
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poroet warme chocolademelk
porren een collega wakker maken
postbodepak het oude gelegenheidstenue
prikker bajonet
prins Carnaval artillerist van de bereden artillerie (wegens de blauwe kwartiermuts met kwast)
prins Carnavals muts de muts van de Gele Rijders (naar het kwastje op de muts)
pro memorie "om aan te denken", vaak gebruikt als spullen of oefenvijand er niet is
pruttel PRTL, Pantser Rups Tegen Luchtdoelen (luchtdoelgeschut, uitgefaseerd 2005)
PSU-pop alle kleding in de overall gestopt, daarna overall dichtgeknoopt. Helm erboven (gasmasker eronder) vastgemaakt en kistjes eronder.
PSU-vreten niet zo'n smakelijke maaltijd
puddingbuks mannelijk geslachtsdeel
pukkel gevechtstas M52, een soort kleine rugtas (uit de bewapening 1995)
puppen slapen in een puptent
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QRA Quik Reaction Alert
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rad Radiaton Absorbed Dose
ran Rantsoen
rapp Raporteren, Rapport, Rapportage
ras Raster
rau Radioauto
rb Rampenbestrijding
RBS Rijschool Bergen Op Zoom
rd Radio 
rdl Radiologisch, Radioloog
rdlm Radiologische Meting
rdpeil Radiopeiling, Radiopeiler
rdr Radar
rds Radioschakelaar
re Rechts 
reboza Rechter bovenzak (van de jas).
RECC Rijn Evacuatie Controle Commando (+- 1950 - 1959)
ref Refereren, Referte
reg Regiment
regl Reglement
regt Regiment Genietroepen
rep Repareren, Reparatie, Reparateur
res Reserve  
resdln Reservedelen
retgd Retourgoederen
rg Richting
rgl Reglement  
rgs Registreren, Registratie
ridkl Reglement Inwendige Dienst Koninklijke Landmacht
rijspbr Rijsporenbrug
rim Rechtstreekse Instroming In Mobehdn
rimo Registratie Individuele Militaire Opleiding. 
ritm Ritmeester
riv Rivier
rivovg Rivierovergang
rk Raket
rkgv Roomskatholieke Geestelijke Verzorging
rkw Raketwerper
rm Afkorting van "Rekening Man", Beslissing of betrokkene het vermiste of beschadigde goed (deels) zelf moet betalen.
rmber Referte Mijn Bericht
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rmbf Referte Mijn Brief
rmt Referte Mijn Telegram
rnr Registratienummer
roaz Reserve Officier Administratieve Zaken
roco Rupsvoertuigen Onderhoud Cursus Officieren
rotota ”Ronnie Tober Tasje”, kleine ronde goederentas
rowili Rood-wit lint, om gebied af te zetten
rr Afkorting van "Rekening Rijk", De beslissing of het vermiste of beschadigde goed (deels) door het Rijk wordt vergoed.
rs Rechtstreekse Steun
RSV Rijschool Venlo (Werkelijkheid Gelegerd Te Blerick)
rtfn Radiotelefonie, Radiotelefo(Nisch)(Nist)
rtgf Radiotelegrafie, Radiotelegraf(Isch)(Ist)
rtx Radiotelex(Ist)
ruber Referte Uw Bericht
rubf Referte Uw Brief
rut Referte Uw Telegram
ruza Rugzak
rvc Rayonverbindingscentrum
rvcen Rayonverbindingscentrum
rvtg Rupsvoertuig 



R - uitdrukkingen

regelen iets regelen is iets voor elkaar krijgen. De manier waarop is van ondergeschikt belang.
reis (ga je op reis?) haal je handen eens uit je zakken
rek bed
rekliggen slapen tijdens diensttijd (veelal gepraktiseerd op de KMA)
rekening man zie afkorting "rm"
rekening rijk zie afkorting "rr"
rembo iemand die in het remedialpeloton zit
remedial peleton waar "gemuteerden" tijdens de opleiding de tijd krijgen om van hun blessures te herstellen
rempel remedial peloton
resibureau Beatrix voor vervoer van veel personeel worden, via Defensie gecontracteerde civiele vervoersbedrijven, touringcars ingezet
reserveknuppel reserveofficier
reveilleboer de sergeant/wachtmeester van de week/dag. O.a. belast met het, niet erg gewaarde, reveille
richtkruis

rood keruis met wiite achtergrond om de arm van de hospik of aan de zijkant van de zau. Ook wel, in het algemeen, voor het Rode Kruis gebruikt
ritselen iets op onreglementaire wijze voor elkaar krijgen (zie ook: Organiseren, Versieren)
ritselkist, ritselkast opbergplaats voor onregelmentair verkregen goederen. Ook wel "matskist"
robo'en röntgen onderzoek
roger uitgesproken als een Engelse naam. De uitspraak dient krachtig te zijn. Het wordt gebruikt om aan te geven dat een ontvangen opdracht/bevel begrepen 

is. Voor de gever van de opdracht is het dan een bevestiging dat de ontvanger aan de slag gaat. Roger kan als de omstandigheden dit noodzakelijk 
maken ook vervangen worden door met de rechterhand de groet te brengen.

rolschaats pantservoertuig van het type YPR, zie ook 'Glasbak'
Romeo Delta! Regel Dat.
rond archief prullenbak
rooie sleepkabel rode koord
roze lijsten inspectiewerkkaarten (IWK's)
roze maffia/panters militaire administratie (naar de kleur van de baretachtergrond)
rukbunker slaapzak (ook afgekort te horen: Rubu)
ruksok een dienstsok gebruiken om in te masturberen om geen sporen achter te laten
rups "rupsvoertuig" ("Op de rups"; verplaatsen met een rupsvoertuig). Ook van Defensiewege verstrekte slaapzak (M58)
rupsen gaan slapen
rupskut bestuurder van een rupsvoertuig
russisch neuriën winden laten



S - afkortingen

s Stuk
S5 Formeel een keuringsuitslag waarbij de geestelijke stabiliteit slecht is. Veelal echter gebruikt als scheld woord.
SACEUR Supreme Allied Commander Europe
SAM Surface to Air Missile
SAMUS Sectie Adviezen Materieel en UitrustingStaten
sat Sataliet
SAZ Specialist Administratieve Zaken
SBA Sectie BeleidsAdministratie
sbb Stafberichtenbureau
SBOC School Beroeps Opleidingen Cavalerie
scat Scatter
schln Scheidingslijn
schr Schrijven, schrift, schrijver
schv Schootsveld
schvak Schootsvak
SCKL Selectie Centrum Koninklijke Landmacht
SCML Studiecentrum Miilitair Leiderschap (Sonneheerdt , Hilversum)
SCO Sectie Coördinatie Opleiding
sct Sector
SCV Schoolcompagnie Verbindingsdienst
sdv Standaarddagverbruik, standaarddagvoorraad
sdx Satalite Daa Exchange (communicatienetwerk t.b.v. computergegevens over satallietverbindingen)
sec Seconde
sgt Sergeant
SHAPE Supreme Headquarters Allied Powers Europe. Centraal hoofdcommando van de NATO. Gevestigd in Casteau (B). Sinds 1951.
sic Subject Indicator Code vervanger van het afzendersnummer (opstellersletters en volgnummer) op berichtenformulier
sie Sectie
sitrap Situatie rapportage
sjors SJacherijnige Oude Rot Stip
sk SmeerKaart
sk Strijdkrachten
sl Startlijn
sla Schutter Lange Afstand
slaza Slaapzak
sld Soldaat
slo Slagorde
sm Sergeant-majoor
sma Sergeant-majoor administrateur
smev Dit kreeg je van de arts indien je loop problemen had. Staat voor "vrij van Sport, Marsen, Exercitie en Velddienst".



S - afkortingen

smi Sergeant-majoor instructeur
SMID Ook wel spionnenschool genoemd. School Militaire Inlichtingen Dienst (Harderwijk). Primair opleiding tot vertaler en codekraker russisch 

gedurende dienstplicht periode.
SMO Specialistische Militaire Opleiding
sms Sergeant-majoor schrijver
snafu situation normal; all fucked up.
snl Standaard Namen Lijst
SOB Sectie Onderwijs Begeleiding
socd Sociale dienst
SOO Sectie Onderwijs Ontwikkeling
sosvu Stormvuur
SOXMIS Soviet Exchange Mission, waarnemers uit het Warschaupact.
SOXMIS Russiche eenheden die permissie hadden om, binnen bepaalde afspraken NATO-oefeningen bij te wonen
spec Specialiseren, speciaal, specialist
spozalo Spontane zaadlozing
spwg Spoorweg
SROA School Reserve Officieren Artillerie
SROC School Reserve Officieren Cavalerie 
SROI School Reserve-officiereninfanterie
SROI School Reserve Officieren Infanterie
SROKI School Reserve Officieren en Kader Infanterie
SROV School Reserve Officieren Verbindingsdienst
ssvbt Staf, staf en verzorgingsbatterij
st Staf
STANAG NATO Standardization Agreement. Vastgelegde afspraken over standaarden door NATO landen te volgen (niet verplicht) 
stat Station
stg Stelling
stis Statisch, stationair
stk Stafkwartier
stadema Standaard op de man
stpt Steunpunt
stral Straling
strat Strategie, strategisch
strz Straalzender
ststcie Staf en stafcompagnie
ststvzcie Staf en stafverzorgingscompagnie
stw Stafwacht
supintrep Supplement (aanvullend) inlichtingen rapport
SWO Schiet en Wapen Opleiding.



S - afkortingen

sys Systeem



S - uitdrukkingen

schami bami wordt gezegd tegen iemand als iemand iets verkloot heeft en zich moet schamen
scharap schaderapport
scheermessen snijbonen
schijtei slecht humeur
schilderen als schildwacht heen en weer lopen voor de poort
schuurlappen pannekoeken van niet al te beste kwaliteit
sectie pienter militaire inlichtingen dienst
sectie stiekum militaire inlichtingen dienst
sjors sjacherijnige oude rotstip. Adjudant die aan het einde van zijn carriere was en meestal wat 

uitgeblust.
slap hangen tweede rust
slaza slaapzak
sleutel algemeen groot lomp stuk gereedschap (betonschaar) wat wordt gebruikt wanneer men de sleutels van een 

hangslot kwijt is
slijmkoord het rode erekoord dat bij de Koninklijke Landmacht aan de linker schouder gedragen wordt. Dit 

koord kan om vele verschillende redenen door de commandant worden toegekend. 
Kwaaddenkenden beweren dat dit koord ook door veelvuldig slijmen en/of vriendjespolitiek 
verkregen kan worden.

smaakverneuker smaakversterker b.v Maggi
smeffer Iemand die SMEV heeft
smev tank klote tank
smev zooi klote zooi
smoelensmid tandarts
smurfen Kmar, Vaak wordt de intro van de smurfen gefloten wanneer de Kmar voorbij komt (smurfen 

vanwege het blauwe unifoirm van de Kmar)
snavelen eten (ook wel "knagen')
snelvuur erwten
snoksok een dienstsok die gebruikt wordt om te mastruberen
sobat dienstmaat (Maleis: 'vriend')
sociale patrouille een praatje maken mmet collega's elders op de kazerne
soebatten ergens om zeuren (Maleis)
softe sector zgn. "slappe" legeronderdelen (administratie, td, verbindingen ed)
sokkenteller militair van het dienstvak Intendance, foerier
spatoes schoenen (verbasterd uit het Maleis)
spichtig argwanend, bang
spijkerbroek iemand die vanuit de burgermaatschappij de opleiding in gaat voor militair.
sportspier sportinstructeur
spuit geweer
spuitkak diarree



S - uitdrukkingen

staaf batterij de stafstafverzorgingsbatterij (artillerie)
staafmixer helikopter (later specifiek voor de Chinook gebruikt)
staand vrije hand iets zonder voorbereiding ter plekke doen
stekkerdoos vrouwelijke militair der verbindingsdienst
stekkeren flink stuk lopen
ster tweede luitenant
sterrenslag een groep hoge officieren
sterf-op-straat worst cervelaat worst
stiertje cadet van de KMA tokdens het ontgroenen
stinken naar de foerier gezegd van nieuwelingen. De uniformen stinken nog naar de foerier
stip adjudant of vaandrig (ook wel: Deurbel) Beide benamingen zijn een omschrijving voor het 

rangonderscheidingsteken van de adjudant.
stofwolken informeel bevel om zich te haasten
stompen een langdurig zwaar fysieke prestatie leveren, bijv een zware lange mars met veel uitrusting
stompenscheutenm (last hebben van oude stompenscheuten) gebruikt als je bijna afzwaait 
straatje ruimte tussen twee bedden in een legeringskamer
stratenmakers soldaten die waren ingedeeld bij de genie
strietsen pikken, jatten
stuifkoe poedermelk
stuk vuurmond.



T - afkortingen

t Transport
tac Tactiek, tactisch
tacbgeb Tactisch belangrijk gebied
takau Takelauto
TCC Telegraaf Concentratie Centrum
tcl tentacle
td Technische Dienst
tech Techniek, technisch
terr Territoriaal
tfn Telefoon, telefonisch, telefonist
tgf Telegraaf, telegrafisch, telegrafist
tgm telegram
TH Technische Handleiding
theod Theodoliet
thk Tandheelkundige
thufla Thunderflash (wordt o.a. gebruikt als oefengranaat)
tir Tirailleren, tirailleur
tk Tank
tkau Tankauto
tkb Tankberging
tkdoz Tankdozer
tl Tegen Luchtdoelen
tlnt Tweede Luitenant
TLV TerugstootLoze vuurmond
tm Terrein Meting, terrein meter
tmc TerreinMeetOfficier
TMD TerreinMeetDienst (artillerie)
tmd TerreinMeetdienst
TMPT Tweedaagse Militaire Prestatie Tocht
tn Trein(en)
TNO Terug Naar Troepen
tno Tot Nader Order
toeg Toegevoegd
TOOK Tactische Ooefening Op Kaart
topo Topografie, topografisch
TOW Tube launched Optically tracked Wire command link guide missile (antitanksysteem)
TOZT Tactische Oefening Zonder Troepen
tp Tegen Pantser
tr Troep



T - afkortingen

TRAAN TRoepenAANvoering
TRC Tape Relay Centrum (knooppunt van telexverbindingen)
TRIS TRoepenmacht In Suriname
trk Trekker
ts Technische Staf
tsl Toestel
tsp Technisch Specialist
tv Televisie
tva Tijd Van Aanbieding
tvafl Tijd Van Aflevering
tvo Tijd Van Ontvangst
tvs Tevens
tvv Tijd Van Vertrek
tvz Tiojd Van Verzending
twts Tactisch Weer en TerreinStudie
tx Telex(ist)
typ Typist



T - uitdrukkingen

takeldoo takelwagen
takelfiets takelwagen
tampatten slapen (eigenlijk: liggen op de tampat, slaapmat (uit Indonesisch))
tankboer cavalerist
tankslet militair van de cavalerie
tawarren onderhandelen over de prijs
teletekst ogen op teletekst; moeite om de ogen open te houden
tempeltechniek geestelijke vorming
tennisballen gehaktballen van slechte kwaliteit (hard)
tepel adjudant of vaandrig (kornet) ingeval een veel jongere militair
terreinscheur afkalving van de bodem op een helling in het terrein, ontstaan door erosie en meestal begroeid met struikgewas
theepotje embleem van infanterie-algemeen
thunderbirds militairen van het korps rijdende artillerie, door de enigszins gelijkende mutsjes.
tidoeren slapen (uit Indonesisch)
Tinus Plotseling spotnaam voor iemand die bij exercitie vaak n\net te laat of verkeer reageert
tijgeren met je buik over de grond snel voortbewegen (drie sporen na latend: van je linker/rechter arm/benn en van je pik, zo laag moest je je voortbewegen)
toeles een militair van de Logistieke Dienst Administratie (Koninklijke Marine)
toolset 3 tonner (later 4 tonner) gevuld met gereedschappen en onderdelen voor reperaties te velde
tor een marinier (Marine Vloot term)
tor tijdelijk orgasme reservoir. Uitdrukking voor een tijdelijke vriendin. Zie ook tegenhanger: por
treklappen dekens
trouwpak benaming voor het Dt (Dagelijks tenue), waarin niet zelden wordt getrouwd.
tuinfluiter gemist schot
tuinhek lauwerkrans op rangonderscheiding opperofficieren



U - afkortingen

ugs Uitgangsstelling
uitg Uitgegeven, uitgave, uitgifte
uitr Uitrusting
uitv Uitvoeren, uitvoering
upg Uit positie geluld
uph Uit Pure Hufterigheid
utg Uitgaand



U - uitdrukkingen

uiensnijder helikopter
uit de voeding geknald worden doodgeschoten worden
uitknijpen ergens onderuit komen, een handeling niet verrichten
uitkeuren geneeskundig onderzoek bij het verlaten van de dienst



V - afkortingen

VAFAMIL Vacantie Faciliteiten Militairen. De Stichting VAFAMIL (Vakantie Faciliteiten Militairen) is in 1963 opgericht vanuit een initiatief van de toenmalige 
Bevelhebber der Landstrijdkrachten alsmede van de toen tot het Georganiseerd Over-leg Defensie behorende vakorganisaties van Defensiepersoneel. De 
activiteiten van VAFAMIL vonden toentertijd plaats in officiers- en onderofficiershotels. Koks en hofmeesters werden beschikbaar gesteld, daarnaast 
vonden kampeer- en watersportactiviteiten plaats op voormalige schietterreinen en forten van het Ministerie van Defensie, Ultimo jaren zestig begin jaren 
zeventig verbeterde de rechtspositie van het militair personeel in positieve zin. In 1976 werd op grond van de besluitvorming van de vak- en 
belangenorganisaties de Stichting geprivatiseerd. Het toenmalige dagelijks bestuur trad terug en werd vervangen door bestuurders van de kant van de 
vakorganisaties van defensiepersoneel. Voorts werd de doelstelling van de Stichting VAFA-MIL verruimd, zodanig, dat de activiteiten ook opengesteld 
werden voor veteranen, gepensioneerde en uitkeringsgerechtigde militairen en burgerambtenaren van defensie en hun gezinsleden.

V.O.O.A. Vereniging Onder Officieren Artillerie
va Veldartillerie
vakd Vakdiensten
VAO Voortgezette Algemene Opleiding
VAOV Vaste Aanwijzing voor de Opleidng in Vredestijd
vau Vrachtauto
vbc Voorbereide berichtencode
vbd Verbinding 
vbdc Verbindingsofficier
vbdcen Verbindingscentrum
vbdd Verbindingsdienst
vbez Veiligheidsbezetting
vbpl Verbandplaats
vcf Vercijferen, vercijferaar
vcl Vuurcoördinatielijn
vcp Vooruitgeschoven commandopost (drie pantservtg: 1 voor bataljonscmdt en de S3, vtg voor de S2 en 1 voor cmdt pantserondersteuningscompagnie; paar 

jeeps en motorordenans
vdpl Verdeelplaats
VEITONO Ezelsbruggetje dat wordt gebruikt als een (wacht)post te velde is ingericht, welke fungeert als ogen en oren van de wacht.

V = Vijand
EI = Eigen troepen in het voorterrein (verkenners, BVE, infiltranten, exfiltranten, partizanen)
T = Terreinsector van verantwoordelijkheid (klokmethode)
O = Opstelling van de eigen post (coördinaat, afstandsregistratiekaart). Wachtwoord. Wijze van waarschuwen van de wacht.
N = Nevenopstellingen (links en rechts van de eigen opstelling)
O = Opstelling van de wacht; opstelling van de wachtcommandant

verd Verdedigen, verdediging
verk Verkennen, verkenning
vern Vernielen, vernieling
verpl Verplaatsen, verplaatsing
verst Versterken, versterking



V - afkortingen

verstr Verstrekken, verstrekking
vert verticaal
vertr Vertragen, vertraging
verz Verzenden, verzending, verzender
verzg Verzendgemachtigde
VGS Vervoer Gevaarlijkse Stoffen
VHK Vrouwen Hulpkorps (20-12-1943 - 30-10-1951). Voorganger van de MILVA.
VHK VliegtuigHerKenning
vij Vijand, vijandelijk
vis Visueel
vk Verkeer 
vkcontrp Verkeerscontrolepost
vkl Verkeersleiding
vl Vlieger
vlam Vlootaalmoezenier
vlb Vliegbasis
VLC VuurLeidingCentrum
vld Veld  
vldp Veldpost
vlet Voorste lijn eigen troepen
vlmw Vlammenwerper
vln Veiligheidslijn
vlop Vlootpredikant
vltg Vliegtuig
vm Vierlingmitrailleur
VMC Voortgezette Militaire Vorming
vmd Vuurmond
vo Vaste order(s)
VOC Verbindings OpleidingsCentrum
voorb Voorbereiden, voorbereiding
voorbbesch Voorbereidende beschieting
voorl Voorlichten, voorlichting
VOR Verkeers OngeVallen Rapport.
VORK Verbetering Opleiding Adsp Resoofn en dpl Kader 
VOS Vereniging Officiers Sociëteit (Suriname i.p.v. officiersmess)
vov Vaste order verbindingsdienst
vp Voorpost
vpl Verplegen, verpleging, verpleger(ster)
VPS VakTechnische praktijkscholing



V - afkortingen

vr Vuurregeling
VRA Verzoek, Rapport, Aanvraag; formulier lf 15333
VRC VuurRegelCentrum
vrd Voorraad
vrg Voorrang
vro VuurRegelingsOfficier
VROP-uren Overuren die geboekt mogen worden aan voorbereiden lessen welke thuis worden uitgevoerd.
vrs Viersprong
vrv Vervoer  
vrw Voorste Rand Weerstand
VS VoorSchrift
vsc VuurSteunCoördinatie
vscc VuurSteunCoördinatieCentrum
vscl VuurSteunCoördinatieLijn
vscr VuurSteunCoördinatoR
vspt VerSpreidingsPunT
VSS VredesSamenStelling - personele bezetting (incl. klein verlof) in vredestijd (opgevolg door de OTAS)
VT Veld tenue
vt VierkanT
vtg VoerTuiG
VTOL Vertical Take-Off and Landing ofte wel verticaal opstijgen en landen zoasl b.v. helicopters en sommige vliegtuigen als de Harriër kunnen 
vu Vuur 
VUIST Vuursteun Informatie Systeem
vul VuurLeiding 
vupo Vuurpositie
vust VuurSTeun 
vv VuurVersterking
vv(n)ov Vakantieverlof (niet) op verzoek
VVDM Vereniging Van Dienstplichtige Militairen
vwb Voor Wat Betreft
vwopst VerWisselOPSTelling
vwpn VuurWaPeN(s)
vwrn Voorwaartse WaaRNemer
vwstg VerWisselSTellinG
vwts VoorWaarTS 
vz Verzamelen, verzamel, verzameling
vzg Verzorgen, verzorging, verzorger
vzk Verzoek(e)(en)



V - uitdrukkingen

vaan vaandrig
vaandelaar vaandrig
val-dood plaatje zie hepla
valse-snorren-blauw-brillen-club militairen inlichtingendienst
vast werken einde werktijd
veenflikker een voddenbaal 
veld artiest iemand van de veld artillerie
verbanddoos vrouwelijke militair van de Geneeskundige Dienst
verbindelaar militair van de verbindingsdienst
verse nieuwe rekruut
versieren iets regelen buiten de regels om
vetklep monteur
vetsmelter kok
vink benaming voor embleem parachutesprinen (wing)
visgraat korporaal
visser militair van de Marine
visstick marinier
vleugemoer iemand met grote oren
vlooienbunker matras
vlootbaal militair van de marine geen marinier zijnde
volksdansen excerceren, met name in groot verband, zoals bij een medaille-uitreiking, beëdiging etc.
vonkentrekker militair van de verbindingsdienst
voordeel schutter dat is mats, daar heb je geluk mee
VRA-tje lichaamsdeel een lichaamsdeel kwijt zijn (met een VRA doet men vwb materiaal Rapport van vermissing)
vreetmolens / vreetstenen tanden, gebit
vreetschuur eetzaal
vuiltje bed
vuursteentjes chocolade hagelslag



W - afkortingen

w West, westen, westelijk
wabev Waarschuwings Bevel
wanet WaarschuwingsNET
wavasti Watervaste stift
wawa Waterwagen
WEU West-Europese Unie (1954 - 2011). Militair samenwerkingsverband tussen de Benelux, Frankrijk, Groot-Brittanië, Duitsland en Italië.
wgeb WeerstandsGEBied
wgt WeGTransport
wiijz Wijzigen, wijziging
wilco "Will Comply"; opdracht begrepen en ga hem uitvoeren
wkpl WerKPLaats
wkplau WerKPLaatsAUto
wktr WerKTRoepen
wmk WaarMerKen, waarmerking
wmr WachtMeesteR
wobro Worstenbroodje (van de CADI)
WOCO Wielvoertuigen Onderhoud Cursus Officieren
WOL Warm eten, ontbijt, lunch cyclus.
WP Warschau Pact. Militair bondgenootschap van communistische landen in voormalig Oost-Europa, dat tussen 1955 en 1991 heeft bestaan.
wp WaarnemingsPost
wpn WaPeN(s), wapenen
wpt WaterPunT
wrn WaaRNemen, waarnemer, waarneming
WSO Wapen- en Schiet Opleiding
wst Wapen systeem technicus (ook wel componentenwisselaar)
WT Werk Tenue (overall met vechtpet)
WTO Wapen Technische Opleiding
wvtg WielVoerTuiG
WU Western Union, Defensieverdrag tussen Frankrijk, Groot-Britanië, Benelux (17 mrt 1948) - voorloper van de NAVO
WUDO Western Union Defence Organization - uitvoerende orgaan van de WU
wvz WaterVoorZiening
WZZ WelZijnsZorg



W - uitdrukkingen

wacht (achter de wacht) in arrest (meestal in het cellen complex op de kazerne zelf)
wapenpeuk beheerder wapenkamer
wasbak speciaal met kleren en al onder de douche of in de wasbak gezet worden. Meestal na iets dommigs gezegd te 

hebben of niet respectvol geweest waren
web DAF YA126 - 1 tons vrachtwagen (WEP, van "weaponcarier")
webbing samenstel van draagbanden
wedde loon van een militair
weduwebevrediger hulzentrekker
weekdier sergeant van de week (weinig gebruikt)
weekdier vrouwellijke militair
weekend warrior Zie natres
westfront Staf in Den Haag
wie de quillotine niet vertrouwt, moet eten op de Kromhout het eten op de Kromhout kazerne te Utrecht is beroemd (maar niet omdat het zo best was)
wolletje deken
worst-kaas verbastering van het engelse worst case (in het slechtse geval)



X - uitdrukkingen

Nog x poepie days aftellen naar het moment van afzwaairen



Y - afkortingen

YA Vrachtwagen Algemene Dienst, v.b. 1, 3, 6 en 10-tonner



Y - uitdrukkingen

Ypert YPR (pantserrupsvoertuig, ook wel 'glasbak', 'rolschaats')



Z - afkortingen

z Zuid, zuiden, zuidelijk
ZACV Zelfstandig, Actief, Creatief, Verantwoordelijkheidsbewust. Spreek uit: Zakvee
zala Zaklamp
zau ZiekenAUto
zelst ZELfSTandig 
zg Zeer Geheim
ZHKH Zelf Hulp Kameraden Hulp (de militaire variant van de EHBO; ook wel Zelfmoord, Kameradenmoord genoemd)
ZHKM Zelf Hulp Kameraden Moord - cynische variant op ZHKH)
zk ZieK(en)
zmebo (zmebo-en) Zeiken Met Een Baret Op
ZMV Zware Militaire Vaardigheidsproeven
zsk ZeeStrijdKrachten
zt ZiekenTransport
zvzg ZiekenVerZorGing
zw Zwaar
zwapapla zware Pantser Plaat
zwpt ZwaartePunT

 
 



Z - uitdrukkingen

zaad (bijvoegelijk) vervelend, slecht
zaadexpress verloftrein
zakwassen met handen in je broekzak staan
zandhaas infanterist
zendamateur militair van de Verbindingsdienst
zuur in de problemen
zuur met een geslachtsziekte (die MILVA is zuur)
zwaar streng arrest
zware zak na een weekje kazerne heftig verlangen naar het geven van een beurt.
zweetkip vrouwelijke sportinstructeur
zweetlepel pionierschop

 

 



0-9 - afkortingen

.50 cursus Militaire celstraf ("Waar is soldaat Janssen? Die is naar de .50 cursus". Oftewel, zogenaamd naar de cursus voor het machinegeweer Browning .50-inch) 
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