
Spreekbeurt groep 4: Het leger 

Ik doe mijn spreekbeurt over het leger omdat mijn vader erin heeft gezeten en ik er nog meer over wou 

weten over het leger als dat ik nu al wist. 

 

Mijn onderwerpen zijn: 

1: wat betekent het woord leger? 

2: wie mag er in het leger en wanneer? 

3: wat doet het leger? 

4: welke rangen zijn er? 

5: hoe ziet de uitrusting eruit? 

6: de munitie. 

7: het pantser bestrijding. 

8: de sport in het leger. 

 

Wat is de betekenis van het woord leger? 

Dat is de verzamelnaam van de landmacht luchtmacht en de marine 

De landmacht is vooral op het land. 

De luchtmacht vooral in de lucht. 

En de marine vooral op het water. 

 

Wie mag er in het leger en wanneer?  

Iedereen mag in het leger man, vrouw, allochtoon maakt niet uit.  

Je moet ouder dan 17 en jonger als 27 zijn.  

Het maakt niet uit wat voor opleiding je hebt. Je kunt altijd in het leger. Maar als je een lagere 

opleiding hebt kun je niet zo hoog in rang worden.  

Er zijn verschillende functies in het leger zoals: De luchtlandingstroepen, de pantserartillerie of de 

grondtroepen van de Landmacht.  

 

Wat doet het leger?  

Best veel mensen denken dat het in het leger vooral om oorlog, schieten, vechten enz. enz. maar hier in 

Nederland is dat helemaal niet zo (misschien in andere landen wel) maar hier niet. 

De Nederlandse landmacht helpt vaak bij natuurrampen hier in Nederland maar ook in andere bijv. 

Azië of Afghanistan in Afghanistan ging het niet om een natuur ramp maar om een eerdere oorlog die 

in dat land plaats gevonden heeft 

 

Welke rangen zijn er? 

Er zijn een heleboel verschillende soorten rangen in het leger hoe hoger je opleiding hoe hoger in rang 

je bent hoe lager in opleiding hoe lager in rang je bent. 

manschappen: soldaat 

Soldaat 2e klasse 

soldaat 1e klasse  

Korporaals: korporaal  

korporaal 1e klasse  

Onderofficieren: sergeant (wachtmeester bij sommige onderdelen)  

sergeant 1e klasse  

sergeant-majoor  

adjudant  

 



Officieren: vaandrig - kornet (zelfde rang als adjudant, maar wel officier)  

luitenant 2e klas  

luitenant 1e klas  

kapitein (ritmeester bij sommige onderdelen)  

Hoofdofficieren: majoor  

luitenant-kolonel of (aanspreektitel) overste  

kolonel  

Opperofficieren: brigadegeneraal  

generaal-majoor  

luitenant-generaal  

generaal  

 

uitrusting. 

Elke militair heeft een uitrusting en is daar aansprakelijk voor. De uitrusting is 1 van de belangrijkste 

dingen van een militair. Bij de uitrusting van een militair horen natuurlijk ook de verschillende 

soorten tenues. 

Er zijn 5 soorten tenues in het leger:  

1. Het zomertenue  

2. Het kazernetenue  

3. Het werktenue  

4. Het gevechtstenue  

5. Het dagelijks tenue  

 

Munitie.  

Pistolen en Machinepistolen uit het leger: De Uzi is een machinepistool die veel gebruikt werd in het 

leger. Omdat er nu een nieuw legerwapen op de markt is genaamd: de Diemaco C7 en de Diemaco C8 

wordt de uzi niet veel meer gebruikt. Omdat dit geweer zeer licht is en makkelijk mee te nemen. 

Er zit een vuurregelaar op die heet S,F,A dat betekent: Safe (veiligheidspal),F (semi-auto, schot voor 

schot), A (automatisch). Na het geven van een schot word het wapen automatisch herladen, dat heet 

Semi-automatisch.  

 

Pantserbestrijding  

Pantserbestrijding betekent het op korte afstand uitschakelen van vijandelijke tanks. Degene die een 

tank wil uitschakelen moet de zwakke plekken weten. Agressief moeten optreden en moeten 

beschikken over moed, besluitvaardigheid, zelfbeheersing en zelfvertrouwen.  

1. Je kunt een tank uit schakelen door een antitankmijn te plaatsen.  

2. Door een mijnenketting te plaatsen  

3. Een stalen pijp tussen de rups steken brengt een tank tot stilstand.  

4. Een brandbom gooien.  

5. Een handgranaat door het koepelluik gooien.  

 

Sport in het leger. 

Bij het leger doen ze bijvoorbeeld: Gymnastiek, atletiek, zwemmen, spel, veldloop, cross, 

zelfverdediging en hindernisbanen. Er zijn ook nog fysieke trainingen dat zijn bijvoorbeeld: 

marsvaardigheid, handgranaatwerpen en velddienst. De onderofficieren geven de trainingen.  

 


