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SECRETARISSEN: AANGESLOTEN BONDEN. 
NEDERL. OLYMPISCH COMITE. 

Nederl. Amat. Schermbond: Mr. H. L. Feschottc, Keizcrs~ 

gracht 473 /79 Amsterdam. 
Kon. Ned. RQei~ en Zcilvereeniging: P. L. Lucassen, Amster; 

dam, Raadhuisstraat 29. Tel. 6675. 
Nederl. Krachtsportbond : G. A. M. Brands, Amsterdam, 

2a Atjehstraat 42. 
Kon. Milit. SportrVereeniging: Kapt. Rambonnct, Arnhem, 

Eusbinssingcl 11. 
Ncdcrl. Voetbalbond: ]. Hylkcma . den Haag. wm Boctze1aer: 

ban 29, Telcf. Scheveningen 1402. 
Kon. Nederl. Jachtverccniging "Nimrod": B:lfOn v. Tuyll v. 

Scrooskerkcn, den Haag, I-Iu izc RCigcrsbcrgcn. 
Ned. Athletick Unie: 
Ned. Lawntennisbond: F. A. Des Tombe. Rotterdam, v. 01: 

dcnbarncvelds. 61B. Tel. 4126 (9-5 uur). 
Nederl. Boksbond: A. P. M. Moussoult, Amsterdam , Ruys: 

daclstraat 32. 
Nederl. Korfbalbond: M. A. Spronk, Amsterdam, Valeriusstr. 

23. Tel. Z 454. . 
Nederl. Zwembond: L. Robert, J-Iaarlem , Spilarnc 8. 
Necler1. Cricketbond: G. J . Groothoff, Amsterdam, Adm. de 

Ruytcrweg 88. 
Nederl. Honkbalbond: E. Bleesing, Amsterdam, Jacob Mari s~ 

straat 56. 
Ned. W ielerbond: P. T. de J ong, Leiclen, Donkcrsteeg 9. 
Nederl. Hockey Bandyboncl: F. T. Jannctte \Valen, Ut recht, 

Mauritsstraat 64. 
Algcm. Neder l. \Vie lrijdcrsbond, Toeristenbond voor Neder~ 

land : 1. C. Steffelaar den Haag, Laan Copes v. Cattenburgh 64. 
Tel. 4880. 



. . . . 

TECHNISCHE COMMISSIE, 

Lawntennis: D. P. C. De Hoop Scheffer, Amsterdam, Vondcl~ 
straat 37. 

Boksen: A, P. M. Moussault, Amsterdam. 
Athlctiek: W. C. Hartmann, Rotterdam, Noordsingel 32. 
Zwemmen: \V. E. Brcdius, Amsterdam, Kcizcrsgracht 283. 
Voetbal: C. A. \VI. Hirschman, Amsterdam. 
Nedcrl. Krachtsportbond: G. A. M. Brands. Amsterdam, 

20 Atjchstr"at 42. 
Ned. Korfbalbond: Iz. A. J. Dc Wilde, Amsterdam, Gerard 

Schacpstraat 12. 
Paardrijden: kapt. H. G. Rambonnet, Arnhclll. 
Rocien: P. L. Lucassen, Amsterdam. 
Schermen: Luit. A. E. \'1. de long, Utrecht. 
Cri cket: H . S. Isbriicker, den Haag. 
Hockey B.mdy; A. B. van Holkema, Amsterdam . 
\Vielrijdcn : 
Honkbal: H. H. Baggelaar, Amsterdam. 

• • 

VAARDIGHEIDSPROEVEN. 

Het Nederlandsch Olympisch Comite sticht 
cen cercteeken als onderscheiding voor 
veelvuldige verrichting op het gebied van 
lichaamsoefcningen. 

ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN. 

ART. I. 

Vouw .. rd.. Oil cercteeken kan verworven worden door hem. die aan de 
volgende voorwaarden. 

a. Ncderlander te :ijn volgcns de Wet; 
b. den 20:jarigen lecftijd bcreikt ie hcbbcn; 
c. met goed gevolg voldaan te hebben aan de cischen van 

vaardigbeid hierna vcnneld onder de technische bepalingen; 
d. lid te zijn van CCll door het Ncclcrlandsch Olympisch 

Comitc erkendc Vereeniging, 

ART. 2. 

V.ucl.ll/end. Bet ccrctecken met de daaraan verbonden diploma \Vordt in 
s:Z'.d.".. 3 Graden vcrlcend. 

Het ccreteekcn 3do graad verkrijgt hij. die in dcn loop van 
cen kalcndcrjaar de vcrcischte proevcn van vaardigheid allegt. 

Vcrricht men dne gedurende vier jaren. die niet op elkaar 
behocven tc volgen. zoo verkrijgt men het cereteeken van den 
2dou graad en verrieht men ze gedurcnde acht jaren, die niet op 
dkaar behoeven tc volgen, of worden de proevcn met goed 
gevolg afgc1egd nol het 32 s lo levensjaar, zoo vcrkrijgt mcn het 
eereteeken van den l slou graad. 

N,B. Het ligt in de bcdoeling om pcrsonen van 36 cn 40~j.l~ 
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rigen tceftijd die valclocn aan lichtere (nog nader 01' te maken) 
vaarcligh'cidsproeven cen bijzondcr diploma tlit tc Teiken. 

AST.3.' 

Ultvoerud . Met het verlccncu van de ecretcckcns VOOf de vaardighcids~ 
Co~lte. procven en alles wat de verderc organisatie of uitvocdng daar~ 

van betfeft, wordt bclast cen Uitvocrend Comite van 3 pcrsoncll, 
jaa['llijks door het' BcstULlf van het N. 0, C. tc bcnoemen. 

Dit Uitvocrcnd Comite heeft de bcvocgdhcid den bijst.md 
in tc roc pen van cen of meeT leden van cenc commissic van 
tcchnici , waarin door iederen, tot het N. O. C. tocgctreden 
Bond of Verccniging op wier gcbicd cen dccl def vaardighcids~ 
procvcn zich bcwccgt, cen afgcvaardigdc bcnocmcl wordt. Deze 
Commissic draagt den naam van Tcchnischc Commiss ie van het 
N. O. C. 

AFLEGGEN DER PROEVEN. 

ART. 4. 

lahoud .etul., Als regel gesehiedt het a{leggen der vaardigheidsproeven voor 
Ichd£ten. icdcre soort van lichaamsoefeningen ten ovcrstaall van minstens 

twcc deskundigen van dell betreffendcll Bond of de hetrokkcn 
Vereeniging. 

Bij het voldoen aan de gestelde cischcn wordt cen gctuig. 
sebrHt uitgcrcikt geteekend: 

a. , door degencn die door de betrokken Bond of Verceniging 
belast zijll geworden met het afncmen van de betrokken 
vaal'digheidsproef : 

b. door den Voorzitter van den bctrokken Hand ; 
c. door het door den bctrokken bond aangewezen lid van 

de Commissie van T eehnici. 
Het getuigschrift bevat slechts de medcdceling dat de adspi;:: 

rant aan de door de T. C. van het N. O. C. gcstclde eischen 
heeft voldaan in de bedoelde soort van lichaamsocfening en 
wordt, ten einde aile denkbcclden aan een wedstrijd uit te 
sluiten, dan ook niet vermeld of de ads pi rant eene betere vcr~ 
ri~\tting hecft gclevcrd dan is gecischt. 

ART. 5. 

RegeliDI dar De regeling van het afnemen der vercischte proevell wordt 
boodu . gcheel overgelaten aan de betrokken bonden, zijnde deze echter 

, 
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gehouden van de door hen getroffen regeling alsmede van 
tijden plaats waarop de pro even zullen worden afgenomen, 
minstens 8 dagen te voren kennis te geven aan den secretaris 
van het U. C. van het N. O. C. (thans 11. A. E. W . de Jong, 
Mauritsstraat 11, Utrecht). 

Het bestuur en het uitvoerend comite of cen of meer leden 
daarvan, heeft het recht ten allen tijde bij het a£leggen van aUc 
proeven tegenwoordig te zijn. 

Zij heeft eveneens het recht een gcmachtigde in hare plaats 
de proeven te doen bijwonen. 

ART. 6. 

Doe d eb ... D Hij, die een getuigschrift betreffende een onderdeel der eischen 
t ••• lden. van vaardigheid wenscht te be hale; meldt zich aan bij den 

secretaris van het U. C. van het N. O . C. 
In deze opgave geeft hij kennis van het tijdstip, waarna hij 

gereed zal zijn de proef af te leggen, en de plaats \Vaar hij dit 
bij voorkeur zou doen. 

De secretaris bovenbedoeld zorgt voor doorzending dezer 
opgave aan den betrokken bond. 

De betrokken bond zal daarna den candidaat berichten waar 
en wanneer hij de gewenschte proeven kan a£leggen en zendt 
daarvan tcvens bericht aan den secretaris van het U . C. 

ART. 7. 

KI .. d lllg. Aan de betrokkcn bond en wordt ovcrgelaten te bcpalen hoe 
de kleeding der declncmers zal zijn, waarbij echtcr in over;:: 
weging wordt gegevcn - nadat .lan eisehen voor persoonlijkc 
veiligheid is voldaan - hiermcde zoo coulant mogclijk te zijn, " 
zonder daarbij uit het oog te verliezen, dat het aanbeveling 
verdient bij het a{leggen der proeven zich te kleeden in de 
voor de betrokken sport meest geeigende kleeding. 

TECHNISCHE BEPALINGEN. 

Verplicht is het afleggen der proeven van vaardigheid volgens 
de groepen I tot en met VI. 

Aan hem, die buitendien voldoet aan twee del' eischen van 
groep VII wordt toegestaan bij het eereteeken eeoc gesp te 
dragcn op het lint. 



Loopen . 
N. A. U. cn 

N. G. v. 

Spl'Jn,ell. 
N. A. U. 
N. G. V. 

Zwemma,a. 

Kcuze uit: 

100 M . . 
400 M .. 

1500 M .. 
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GROEP I: ') 

in 13 seconden. 
in 65 second en. 
in 5 minuten 15 second en. 

GROEP II: 

Voldocn aan aHe volgende eischen : 
V crspringen zonder aanloop, 2M. 
Verspringen met aan ioop . . 4.25 >, 
Iioogspringen zonder » 1.06 » 

" met » 1.35 » 

" » een h:md. 1.30 » 
Vcrspt'ingen met polstok . .. 5.50 » (over eene sloot) 2). 

GROEP Ill: 

Voldoen aan de volgende eischen: 
Ned.Zwembond.Ongcklecd 

» 
40 M. schools lag. 

. . 40 M. rugzwemmen. 

.. 40 M. vrije slag. 

KUmmeli. 
U. C. of ccne 

,cmmissic door 
haar a;1.n te 

wij:cn. 

" Ulthoudlagll. 
ve:':U°laa. 

Zeit. 
verdedlglalJ. 

» 
te samen in 2 minuten, 20 seconden. 

Gekleed: minstens 25 M .. doch liefst met een pop ter grootte 
en gewicht van een mensch zondel' tijdsbepaling. 

GROEP IV: 

10 M. met behulp del' beenen. 

GROEP V: 

Keuzc uit : 

WandeleD " ' .... , 35 K.[v1, in 7~ Ulil', (N. A, B.) 
LoopeD.. . ... , . 10 K.\V in 55 minuten, (id.) 
Wlelr:tjden SO K.,"1. en 4! uu r op den weg (N. W, B.) 
Roeien Kon. Ned. Zeil~ en Roeivereeniging. 20 K.M. in 
3 uur. 

GROEP VI: 

Keuze uit: 

Worstelen ' .... . Ned. Krachtsportbond. 

1) Achter de verschillende cefeningen is de na.1ffi ,-"n den Bond vermeld. welke 
welke liet gctuign'hrift VOC[ deze oefeningcD opgeeft. 

2) Onder sloct ..... ordt \·erst.:un een uitRcgr.wen gedeei te bnd. desnoods gedecl_ 
teUjk met ..... ater gevuld. 

~ 
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Een half uur worstelen, onderbroken door eene pauze van 
twee minuten. In dit half uur moeten door den belanghcbJ 
benden minstens 10 hoofdgl'epcn go cd doorgcvocrd of uitgewerkt 
te zien worden gegeven. 

Scbermen .. Ned. Amateur Schermbond. 
Behoorlijk schel'men op degen of sabel tcgen een door den 

N. A. S. B. aan te wijzcn tegenstandcr waarbij hoofdzakelijk 
op stij l en tech nick wordt gelet. 

Boksen .. ' Ned. Boksbond. 

GROEP VII. 

Dlveraetakken Dlscuswerpen 2 KG. 

Speerwerpen.. .. 

Hamerwerpen .. . 

Kogel.tooten (7.25 K.G.) 

Goolen ... ' .. ' " .. 

25 M. 

30 M. 

12 M. 

8 M. 

van aport. 

N. A. U. 
Gooien met een crickctb,ll op eene schijf van I M, middellijn 

op 20 M. afstand waarvan 11 treffers in 24 worpen . 

Paardrijden K.M. 5. Kon. Milit. SportNer.) 

Keuze uit: 

a. Zelf het paard opzadelen en opstangen (c. q. trenzen) 
en 50 K.M. rijden langs den langen weg binnen 6 uur; 

b. zelf het paard opzadclen en opstangen (c. q. trenzen) 
20 K.M. rijden langs den weg binnen 2 uren en onmiddc~ 
lijk daarna springen van 4 hoogte hindernissen (max. 
hoogte 1.10 M.) en 2 breedtc hilldcrnissen (max. breedte 
2.5 M.): 

c. zelf het paard opzadelen en opstangen (c. q. trensen) 
15 KM. rijden binnen ccn uur door het terrein waarin 
10 hindernissen (max. hoogte 1,10 M., breedte 2.5 M. 

Roelen .. (Ned. Roeh en Zcilvereeniging). 
Het behaald hebben van een eersten prijs in een open 

wedstrijd voor gladde gieken, in eene ploeg over een afstand 
van minstcns twce duizend Meter of in een skiff over een 
afstand van minstcns 1700 Meter, 

Buiten beschouwing hiervoor blij"en prijzen behaald in; 

10. wedstrijden, waarin de ploeg of de roeier aIleen over de 
baan is gegaan ; 
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20, aHe andere wedstrijden, welke naar het oordeel van be~ 
stuurderen der Kon . • Ned. Roei" en Zeilvcrecnigil'.g niet 
van voldoende waarde kunnen worden geacht. 

Zeilen. " Ned. Roeh en Zeilvereeniging. 
Het behaald hebben van cen eerstcn prijs als liefhebber::: 

s tu urman en cen Internationalen wedstrijd voor Kiel en Midden" 
zwaarcljachten, of in cen Nationalen wedstrijd vaor Ronde ~ en 
Platbodemjachten. 

Buiten beschouwing hiervoor blij ven prijzen bchaald in: 

J 0 . Wcdstrijden waarin het jacht aIleen over de baan is 
gegaan; 

20, Handicapwedstrijden ; 

30, AIle andere wedstrijden, welke naar het oordeel van be::: 
stuurderen der Kon. Ned. Zei!" en Roeivereeniging niet 
van voldoende waarcie kunnen worden geacht. 

Marathonloop .. .' .. 
42 K.M. of 25 E.M. in 41 uur. 

Cross Country. . .. . . 
5 K.M. in 3 minuten door het tcrrein. 

Voethal. 
Keuze uit : 

N. A. U. 

N. A. U . 

N. V. B. 

1. Dee1genomcn te hebben aan cen intcrnationalen wedstrijd 
of aan cen der volgende wedstrijden ; 

Oost=Nederland-West,.Dui tsch land. 
N oord~N edcrland - N oord~Du itschland. 

2. Decl uitgemaakt te hebben van de ploeg, di e het kampioen" 
schap van Nederland wint. door dcelgcnomen te hebben 
Jan de meerderheid van de wedstrijden die ncadig waren 
voor het behalen van dien titel. 

.3. Door minstens drie jareD deel uitgemaakt te hebben van 
cenc ploeg welke aan de competities van den N. V. B. 
deelneemt: 
Men wordt bcschouwd deel uitgemaakt tc hcbbcll van zulk 
eeDe ploeg i"ndien men ieder jaar heeft dcelgenomen aan 
minstens de helft van het aantaI wedstr ijden welke die ploeg 
ten gevolge van haar deelname aan de N. V. B. competitie 
had te speIen. 

Cricket ..... ' .... ' . " '. N. C. B. 
l<~uze uit: 
1. Het deelnemen aan een wedstrijd van een vertegemvoordi~ 

gend N ederlandsch elf tal of gelVesteiijk elf tal. 
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2. Het spelcn voor een Ie klasse elftal. 

Onder dit Iaatstc wordt vcrstaan het hebben dcclgenomcn 
aan 't/ 3 van de wedstrijden die het cIftaI in de eompetitie 
moest spelen. 

Gewh:hthe-fI'en . . " Ned. KraehtspOl:tbond. 
Personen weg. tIm. 120 pond, links en reehts trekken 

tweehandig drukken rechtstandig 

" 

» stooten 
» 140 pond,links en rechts trekken 

twechandig drukken reehtstandig 
» stooten 

» 160 pond, links en rechts trekken 
twcchandig drukken rechtstandig 

40 K.G. 
50 » 
70 » 

45 » 

60 » 
80 » 
50 » 

70 » 

» stooten 90 » 

), » hoven 160 pond links en rcchts trekken 55 » 

tweeh.lnd ig drukken rechtstandig 80» 
» stooteD 100 » 

Honkhal " .' . . Ned. Iionkb., lbond. 
Keuze uit: 

1. Het meegespccld hebben van een l ato klas wedstrijd , uitgc~ 
schreven door den Ned. HonkbaIbond 

II. Voldoen aan de eischen, gestcld in Greep l\. Of .lan die, 
gesteld in groep B: 

A. 1. Minstens 60 M. vcrwerpen met den honkbaI; of 35 M. 
werpen van den honkbal binnen de 31 /r, sec. 

2. Vangen van den honkbal, geworpen van een afstand 
van 35 M., welke afst.lnd door den bal tusschen de 
2 en 3 sec. wordt afgclegd. 

B. l. Blijken geven van geocfendheid in het slaao, volgens 
nadere bepalingen van den Bond. 

2. Honkloopen, 100 M. in het vierkant, met aanraken der 
4 honken en met niet meer dan 1 M. afwijken van de 
reebte Lijnen, in hoogstens 18 sec. 

Hockey en Bandy . . Hockey en Bandybond. 
Keuze uit : 

I. Gekozcn voor een vertegenlVoordigend of gelVcstclijk eIftal. 

2. Hockey gespceld te hebben in de ploeg, die kampioen 
van Nederland werd (de helft van het aantal benoodigde wed~ 
strijden meegcspeeld tc hcbbcn is veldoendc). 
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3. f.\instcns 3 jarcn gcspccld tc hcbbcn is de compo van den 
N. H. en B. B. Icder seizocn moct men minstcns d e hclft v.m 
het aantal wedstrijden door Zijll ploeg gespccld, mccgcdaan 
hcbbcn. 

Korfbal N cd. Korfbalbond. 
Kcuzc uit: 
1. Het hebben meegespeeld in cen vertegcnwoordigcnd ge~ 

lIIestelijk twaalftal. samengcsteld door of Ilanlcns het bcstuur 
van den N. K. B, of 

2. Het he bbcn mcegespecld in cell vcrtcgcnwoOl'digcnd sfe~ 
de/ijk fwaalflal, samcngcstcld doOi' of namcns het bcstuur van 
dcn N. K. B. of 

3. lid gcdurcndc drie jarcn 11l~bb(:n mccgc~pccld in cell 
compctiticstwaalftal der cerstc of tweedc klassc vall den N . K. 
8.. met dicn verstandc, dat elk seizo cn aan de mccl'dcrhcid deT 
wcdstrijdcn moet Zijll dcelgenolUcn. 

Lawn.Tennis " Ned. Lawn~Tcnnisbond. 

Kcuzc uit: 
I. Of declnamc aan d e bcslissing va n cen Ilummer zender 

voorgift van cen open wcdstrijd. 
2. Deelname aan de beslissing van c1ubkampiocnschappcn, 

uitgeschrcven door J c klassc clubs. 
3. Dcelname aan vcrtcgcnwoordigendc wcdstrijdcn. (Hij cem ~ 

pctitic~wcdstrijdcn deelnamc aan het kampioenschap van N c' 
derland). 

Verondcrstcld wordt, dat het Bcstuul" van den N. L. T. B. 
aan de verrichting ZijllC volle w.larde heeht. 

UTRECHT, I Maarl 1914. 
Voor hel U. C. 

A. E. W. D E J ON G. 

" 


