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NEDERlAND8CH OlYMPI8CH COM/TE.
OPGERICHT 11 SEPTEMBER 1912.
GOEDGEKEURD BI) K ON . BESLUIT VAN I NOVEMBER 19 13 No 39.

EERE- LEDEN .
Mevr. J. C. Beukema toe Water.
Z. Exc. J. J. Rambonnet.
Gen. Maj. A. R. Ophorst.
Z.Exc. Gen. C. J. Snijd ers.
C. J. K. van Aa lst.
H. Colijn.
BESTUUR .

/

Ie. Voorzitter: F. W. Baron van Tuyll va n Se rooskerken.
2e. Voorzitter : Jhr. W. Six, Hil versllm .
Leden :
Kapt. P. W. Scharroo , Gin nekcn.
J oh. Heyn en, SCh eveningen.
SecI'. Penn .:
C. A. W. Hi rschma n, Amsterdam .
COMMI SS IE VOO R HET INRICHTE N VAN
VIJFKAMPE N VO OR OFF ICIERE N.
Ritmcester Jhr. J. W. God in de Beaufort , Am ersfoort.
Kapt. P. W. Scharroo, Gin nckcn.
LlI it. Jilr. F. J. A. Ca lkoen, Doetinchem.
Res. Ie Lu it. J. van Steeden, Amsterdam.

DEELNEMERS
. AAN DEN VIJFKAMP VOOR OFFICIEREN OP
27, 28 EN 29 JULI 1916.

Naalll. 'f

'/1+

I. A. P. H. Boe ll aard .

:J '/J>oj-J 2. A. J. Calijn.

V

3. L. Spi egelberg.
1 .t/N~ Ql(' 4.

Mr.,W .

J. Vogel.

V

( ......5. A. Blu ssc van Oud-Alblas.
6. A. D. 1,leuff,-' 7. F. W. H. van Straatcn. v

"

x 8. .IIII'. v. Nispen tot Sevenaar. v
)0 9. D. J. van Wijk.
,~>f , .¥ IO. L. Bijsterus Heelllskerk.
11. L. W. de Boer.
....... 12. C. W. Beckman.

13.

J. H. v. d. WoeI'd .

I,). L. Ko, tcr.
15.

J. W. Glastra.

16. [-I. Krcy mho rg.
, 17. Jill'. G.A. Strick v.Linsc hotell
18. Pappclllr eilil. R .
u
19. jhr. L. Reigershcrg Versluys
lc 20. H. J. Fruill .
.\- 2 1.

J. Crucq.

22 . Jill'. M.

J. T . v. d. Poll. V

23. C. des Bou vrie.

2,) . D. C. Engel.
25. A. C. E. Brosius.
~
j

26.

J. Eskcns.

27. M . j . van E yc k .
28. W. F. Noordb erg.
29. B. V. Ruartero.

Rang.

Korps.

Ie Llli!.
Res.
2e. Luit.
Kapt.
Res.
2e Lllit.
Ie Lui t.
2e' Lui t.
Kal't .
Res.
2e Lui!.
Ie Lt.Aclj .
Ie Lllit.
Res.
2c Luit.
Ie Lllit.
Res.
2e Luit.
Res.
2e Uli t.
Res .
2c Lui t.
Res.
2e Lui t.
2e Luit.
2c Luil.
Ie Lliit.
Ie Lu it.
Res.
2e LlIil.
Res.
2e Luil.
Res.
2e Llli!.
Res.
2e Lui l.
Ie Lt. Adj
Res.
2e Lui l.
Res.
2e Lui t.
Res .
2c Lui t.
Res. Ofr.
v.Gez.2 kl

4e Reg. Huz.

Eischen van den vijfkamp.
NUIllJ11 ers I
Sc lli eten

Rt. Grenad iers.
Korps Marin e
Ves ting Art.
3e Reg. Huz.
2-4 Reg. H uz.
2c Reg. Illr.
4-4 Rl. Hu z.
3e Reg.Veld Art .
L.W. Inf.

Zwemlll en

Inf.
ge R.1. .
Sc hermen
18e R.1.
idelll.
id em.
idem.
3-4 Reg. Huz.
H ollwitsersafd.
Dep. Hllz.
1-3 Reg. Hll z.

Handgranaat werpen

Om5c hrij ving.

IMini mum eischen

a. geweer M. 95. Muniti e M 95

32 punten ;
5 schoten binnen kring 5.

Afstand 300 M. Houding naar
ke uze. Uit de vrij c han cl. 5
sc hoten en 2 proefsclloten
SCl100lschijf A. (telling 1-8)
b. Revolver. Rijksmllniti e.
Afsta nd 25 M. Staand e houding. Uit de vrij e han d, links
en rechts fi schoten en 2 proefschoten.
Ringschijf (mod el) \'001' rcrevolver (tellin g 1- 12)
300 M. vrij e slag.
De lengte del' zwembaan bedraagt 60 M. Er wordt met
keerpunten gezwomm en.
Sportsallel 3 trelfers.
De dee lnemers mocten eige n
schermgerceclsc hap mecl ebrengen.
Mod el-oefenl1 and gra n aa l.
o. 5 wo rpen, vrij te rr cin, werpen overhand s of onderl1 and s,
!l am keuze; slingc.rcl1 aan dc
staart vcrbocl en.

id elll.

b. 5 worpen en 2 proefworp en
01' een doel, Iloog 1.50 M. en
iJrecd 6 M. Werp cn als voren .
Een worp waa rhij de beginstreep
overschreden word t
v66rdat de handgranaa t het
doel of den grond ge raak t
hee ft , is ongcldig.
3 K.M . met vaste hinde rni sscn
Bij den veld loop w il en cl e
deeln emers niet tegc lijk crtijd
afgaan, cloc h met gc rcgelcl e
tu sscl1 cnpoozcn (I ,\ 3 rn in.)
De tc volgen haan word t cl oor

4-1I - IOc R. 1.

pap iersnipp crs en waa r noocl ig
door witte vlaggen aangegevc n.

Vesting Art.
L.W. j age rs.
Vesting Art.
id em .
Ves ting Art.
ide m.

BelVak . Det.

Veld loop

60 pU'l-ten ;
6 sc l10ten binnen kri ng 8.

10 l11inuten.

Te beoorcl eelen
door eene COlllluissie van den
Ned. Alllatcur
Sche rl1lbond.
3 worpen op ccn
afstanci
van
l1lin stens 20 M.
in cell sccto rlll ct
Cql/ topll oek V.
60.
3 treffers.

20 l1li nutcn.

PRIjZEN.
Ie. Prijs.

Coubertin-bek er, uitgeloold door den Hoogwelgehorcn Heer F. W. Baro n va n Tuy ll van Se~oos
ke rken.
2e. Prij s. Verguld zi lvere n mcdai ll e uitgeloold door Kon .
Vereen. "Onze Vloot" .
3e. Prij s. Zi lvere n medaille uitgeloold door Kon. Vereen.
"Onze Vloot".
4e. Prijs. Bronzen meda ill e uitge loold door Kon. Vereen.
"Onze Vloot".
5e. Prijs. Bro nzen meda ill e.
6e. Prijs, Bronze n medaille.
Bove ndien loolde de 1<. V. v. N. S. een l11edailie uit
voar den besten geweersc hutter en voor den besten revolversc hutter en de Ned. Ver. "Ons Leger" een zilveren plaquette
voor elk der onderdeeien van den vijfka/llp.
De deeln emers, die aan de mi ni mu m eischen voldoen, ontva ngen een diploma .

~~OGRAMMA.
27 Juli 191 6.

9 uur v.m. Schieten. Schi ette rrein Zee burg.
2 uur n.m . Zwemmen Bad- en Zweminri chting van Heemstede Obelt. De deeln emers
worden per motorboat va n het schi etterrein
naar de Zweminri chting vervoerd.
28 Juli 1916. 9 uur v.m. Scl1ermen in de Schermzaal van
den heer L. van HUl11b eek (Reguli ersdwarsstraat 100- 104).
29 Juli 191 6. 10.30 V .I11 . Handgran,aatwerpen op het Landgoed "Velse rbeek" te Velsen van den heer
F. W. Baron van Tuyll van Serooskerken.
2 uur n.m. Ve ld loop.
3.30 uur n.m. Prijsuitd eeling.

REGLEMENT.
Het inl egge ld van J 10.- zal worden terllgbetaald, wanneer
de in schrijver ail e proeven van den Vijlkamp hcelt algelegd,
dan we i am ge ldige redenen , ter beoord eeling va n de Commissie, ge l1eel 01 gedee ltelijk ni et aan den Vijlkamp kan deel!l emen.

SCHfETEN. (Kon. Ver. van Ned. Scherpsehuttcrs).
Het gebru ik van eigen revo lver is toegestaa n.
Ollicieren behoorcnd e tot een wapen waarbij de karabijnen
in gehrlli k is, kunn en zieh bedi enen va n een karabij n M. 95,
mits deze door henzelve wordt medegebracht en aan ail e
aan geweren te ste llen eisehen voldoe t.
Er zal worden gescllOten op 6 geweerbancn en 3 revolverbanen, die daartoe op het terrein Zeeh urg worden opgesteld.
De schi etka arten wo rd en kosteloos verstre kt en moete n
door den schutter worden ondcrteekend alvorens Ie worden
gehruikt. Op het terre in zijn aanwezig ~ewe re n M. 95 en modelrevolvers, alsmede de benoodigde I1HlI1itie. Eigen geweren
M. 95 en eige n revo lvers, mits gese hikt voo r 11 et geb ruik va n
mod el muni tie, zijn toegestaa n. Omtrent de voigo rd e der
sc hi etbanen za l wo rd en geloot . Dit volgn ul11m er wordt op
de schi etkaa rt aangegeven . Bij gelijk aantal punten va n het
geweer- en revolverschieten te Za lll ell zuBen deze serien worden overgeschoten. Indien wederom de totalen van meer kam pend en gelijk zij n, zal voor de vOlgorde worden geloot. Deze
serien beslisse n slechts omtre nt de volgorde waa rin de kampend en zull en word en gep laatst. Er zal worde n gesehoten
op geweer l11 et gevuld magazijn , behoudens de proelschoten
welke ten getale van 2 stuk s alzonderlij k aan de sch utters
w il en worden uitgereikt.
Er zal word en geschoten met geheel ge laden revolver.
Oak l1ierbij zullen de proelscllOten alzonder lijk worden uitgereikt, terw ijl op gelijke wij ze zal worden gehandeld, indi en
de revolver min der dan zes patronen tegelijk kan bevatten.
De deeln emers Zlill en zieh voorts hebben te oqd erwerpen
aan de ond ervolge nd e hepalingen .
Art. I. Aile nag te maken hepali ngen wil en op de ban en
worden aangeslagen.
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Art. 2. Aile wapenen, we lke word en meegebraeht zull en
voo ral aa n de regelingscoml11issie ter co ntrole moeten worden

aangeboden.
Art. 3. Er wordt geschote n in houding naar ke uze uit de
vrij e hand , zo nd er steunpunt voor wape n 01 ee nig lichaamsdee l ; bij het kni elen moeten de knie en de voet 11 et grond vlak
raken, bij het liggen, onverschi llig recht of schuin op de beide
ellebogen lO nd er dat de voorarmen den bod em rak en. Het
is verboden aan het wapen ee n steunpunt te geve n.
Met revolver wordt aileen staand e uit de vrije hand gesc hoten, zonder steunpunt.
Art. 4. lede r schutter moet zijn wapen ze ll lad en. Dit mag
ni et eerd er pl aats heb ben, dan dat er gesc hoten ka n wo rd en
en niet and ers dan met den loop in de ri chting der schijl.
Art. 5. leder schu tter is ge houd en de juistheid te co ntroleeren va n de in vu lling zijn er schi etkaart.
Art. 6. Elk sc hot, dat na het opnemen va n het wapen
de n loop verlaat, is geldig.
Art. 7. Elke getroffen ring telt voo r het hoogste cijler.
Art. B. Aile op- 01 ~a nm e rkin ge n van ee n sch utter worden
gerich t tot de regelingsco mmiss ie.
Art. 9. Persoo nlijk onderzoek naar de juistheid der aanwijzing in den waarn emingspost is verboden, dan, tenzij de
rege lingscol11missie 11et noodig acht, in welk geval doo r haar
een onderzoek kan worden inges tel cl. Rec lal11es ten aamie n
van ee n gedaa n schot zij n niet ontvankelijk , wann eer dit door
een ander schot is opgevo lgd. Comm uni eatiemidd elen met
den waarnemingspost zijn uitsluitend te r besc hi kking van
de regelingsco mmissie.
Art. 10. Bij de persoon lijke in levering der 11lIIzen moet de
schietk aart worden overgelegd. Het aantal ingeleverd e 11lIIzen
(en eve ntu ee l ni et verschoten patronen) wordt geboekt.
Art. II . Geen geweer mag worde n neergezet dan met
open siuitstuk (geopenden grend el). Revolvers moe ten in de
ru st staan terw ijl uit de geopend e ladingsk lep moe t blij ke n,
dat het wapen ni et ge laden is.
Art. 12. Het is nad rukkelijk verbode n :
I. De baan te verl a ten 01 met ee n ge laden geweer rond
te loopen ;
2. een wapen, ze lls ongeladen, a.nders te dragen dan met
den loop naar boven;
3. op iemand aan te leggen, ze lls met ee n onge laden wapen ;

,I

4. het wape n van ee n sc hu tter aa n te raken zon der zijne
toes tern l11ing.
Art. 13. Personen, die ni et sch ieten, moge n ond er gee n
voo rwendsel zich binn en voor de sc hutters bestemde rui1l1 te
begeven , tenzij de aan het sc hot zijn de sc hutter zulks toestaat.
Art. 14. De Konink lijke Vereeniging va n Nederlandsc he
Sc l1 erpschutte rs zal niet vera ntwoorde lijk zij n VOM ongevalle n, die ged urend e den wedst rijd kunn en voorkome n ;
ieder sclllltter blijft aa nsprak elijk voo r ail e onge lukken, van
we iken aard ook, door zijn scllUl d 01 toedoe n ontstaan .
Art. 15. Patron en, di e geweigerd 11 eb ben, zull en als ni et
algesc l1 0ten worden aange merkt.
Art. 16. In dien het wape n, waarmee geschoten wordt,
onklaar wordt, za l met ee n ande r wape n de serie kunnen
worden vo ltooid en zal ter keuze van den schutter gelegenheid
bestaa n tot het opn ieuw doen va n 2 proelschoten , doch
ook kan zonder proelschoten de se rie worde n voortgezet.
Art. 17. Het geweer moet zij n reglel11 entair. Er mag geen
enkele alwijking aan voo rkol11 en, l11 et lIitzondering eehter
wa t de korrel betrelt, die in vo rl11 gelijk 1110et zijn aa n de
reglementa ire, maar in hoogte en dikte l11 ag alwijke n.
Er wordt gese hoten zonder bajonet 'op het gewee r.
Art. lB. De aanwijzing der schote n geschi edt als in de
legervoorschriften voo r de desbet rellend e bane n is bepaa ld.
01' de revo lver za l met gee n anele re mun iti e mogen wo rd en
geschote n dan met Rijkspatron en, cal. 93 . di e gratis worden
verstrCkt en met gee n and ere revo lve rs dan met geheel open
en vaste richtmielelelen. De schutters lTlogen el e r ev olvers
ni et laden, dan op het oogenhlik va n schieten, lTl et den loop
in de richt ing van de ,chijl. Na elk schot wordt het wapen
voo r de recl1ter (link er) borst gebracht met den loop naar
boven. Bij het eind igen van el e se rie zijn de sch utters gehoud en
zich te ve rgewissen, dat geen patrone n in ele kamer zijn achtergeh leve n.
Art. 19. De dee ln emers wo rd en ge rangsc hi kt naar de vo lgord e der totalen van de behaalde resultate n. Tevens zal de
rangsch ik king op de beide wapens aizo nd erlijk word en gepubliceerd.
Art. 20. Ail e gevall en, waa rin dit reglellle nt niet voo rziet, en aile geschill en worden zonder appel hes list door de
regelingscommissi e, worde nele aile schu tters geacht hunn e
uitspraak te aanvaarele n door het een ige leit va n hunne deelneming.
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SCHERMEN. (N. A. S.)
Aanvang.
De wedsl rijden beginn en des voormiddags Ie 9 1I1ir. Zij
worden onafgehroken vood gelel tol des namid dags 5 1I1ir.
Zoo noodig hervalting des avonds te 8 1I1ir. Gelege nll eid tot
11Incilen in de scherml aal.
Bijzond erh eden am trent de wedslrijden.
Gesc hermd wordt in groepen, zoo moge lijk van een ge lijk
aa ntal sc ll er111 ers. De aanw ijzing van de groep en va n bet
vo lgnll mm er in de groe p, gesc hiedt doo r het 101, onm idd ell ij k
voor den aa nva ng van den wedslrij d. Is het aanlal scherm ers
in eenige groep grooter da n in de overige, dan ontvang,e n de
overblijvende n hetzelfde volgnll mmer als de laa lsle 111 de
klei nste groep. In iedere groep wordt gesc hen nd toldal de
ra ngorde der deelnemers vo ll e(lig is vaslgesteld. Geschermd
wordl am 3 treffe rs. De rangorde word t als vo lgl he paa ld :
I e. doo r het aantal gewon nen pa rl ijen,
2e. hij een gelij k aa nlal gewonne n partijen, doo r hel aanla l gegeve n I r efle r~,
3e. bij een gelijk <\anlal gewon nen parlijen en gegeven
trcffers, doo r het aantal ontva nge n !reflers,
4e . bij een gelijk aan,tal gewonn en part ijen, gegeven en
ontvangen treflers, wo rdl overgescll ernl<1 am een trefler.
Is de rangord e in de groepen vastgeste ld, dan word en er
nieuwe aroepen gevorllld , waa rin wederolll 0111 3 treff ers met
elkaar s~h erm en , zij , die in de oorsp ronkelij ke groepen bij de
rangorde eenzelfde nllm mer kregen. De ra ngo rde in delen
eindwedslrij d wo rdt op delelfde wijze bepaa ld als in de oorspro nkelijke groeren.
Co up do ubl e, en slagen met pl at worde n niel gesteld . Pare
louche annu leerl de n verd ere n loop va n het gevech!. Bij
ongeveer gelijktijdig loebrengen van attaque en arret of van
riposte en remise, mogen arret en remise slech ts ge lde n als
er een dll idelijk verschil va n lijd is.
Ail een slagen en steken bove n de heup loegebrachl zijn geldig.
De kleed ing moe t goede dekk ing bieden voor ail e kwetsbare lichaamsdeelen. Deeln emers die hi eraan niel mocillen
voldoe n, wo rde n ni et loegelalen.
Kampreehlers.
De secondanlen worden diagonaa l gep laals!. Zij besli ssen
aileen of de loegebrachle Irefler geldig is.

De Hoofd-secondanl moe t l ich houd en aan de verklari ng
van den secondanl oml renl de ge ldigheid van de n trefl er.
Zij n er 2 seconda nten voor iederen sc hermer, da n bes lisl
de Hoofd-seconda nt, wan neer de beid e secondanten hel om trent de geldigheid va n den treffer niet ce ns zijn.
De Hoofd -seconda nt volgl den loop der parl ij en beslist
of de geldig verk laarde Ireffer gerekend word!.
Hij is ni et verp licll t, mel Iwij fe lacht ige Ireffers rekening
Ie hOll den.
De deein eill ers moge n zieh l ijdens den wedstrijd ni et Icrugtrek ken, bell alve in geva l va n overill acht.
Trekt een der deelnemcrs zi eh Ie rug, dan word en ail e door
hem geschermd e pa rtij en geannu lee rcl.
De mi nim um-eiscllen voor dezen vijfka mp l ijn, dat de
deelncmer ten mi nsle 1/3 del' door Il em gcscherm cle parlijcn
gewonnen heef!.
Bij de berekening hi~ r v a n worden de gcschermde parlij en
naa r beneden afgeroncl Icr vc rkrijging van cen door 3 deelbaar cijfer.
HANDGRANAA TWERPEN. (Ned. Athl eli ek Uni e).

Bij de 'ju isl heidsworp en wo rdt voor iederen trefler 5 pu nten
toegekend.
Bij de afslandsworp en wordl voor iederen c.M. van den
verslen warp l/lO" punt loegekend.
De rangorde der deelnemers word I opge maakl door optelli ng der pun ten bij j uistheids- en afsla ndswo rpen.
Is het aa nlal punte n gelijk, dan worden bij gelijk aanlal
treffers de afsland sworpen opnieuw gedaan; bij ongelijk aanla l Ireffers word en de juisl heid s- en afsland sworp en over
gedaan .

BEOORDEELING VAN DEN VIJFKAMP.
In na volging van de regeling voor den modern en Vijfka mp
bij de Olympische Spelen zijn de vo lge nde bepa lingen vaslgesleld.
De ra ngo rde bij de eind classif ieatie wordl bep aa ld doo r
sa menlell ing van de plaalsnumm ers in iedere afdeeling behaa ld.
Winnaar is hij , die hel geringsl aa nlal pu nlen Il eeft .
Bij gelijk aantal pun len, wordt voorra ng loegekend aan
hem, die in de afd eelinge n de beste plaalse n bezel heef!. Is
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oak dit hetzelfde, da n wordt ele rangorde bepaald door de
beste plaats in el e laatst geho uel en compet iti e.
Wi! men voor een prijs in aa nmerk ing kOlllen, clan l110et
men in ail e 5 afdeeli nge n medegedonge n heb ben, valt een
elee ln emer uit, elan blijft de pu ntentelling voor ele anel ere
elee ln emers toch dezelfde .
Wi! men vaal' een dip loilla in aa nm erking kome n elan moet
men vo ldaa n heb ben aan de minimum eischen in ail e 5 afdee lingen.
Bij gelijke verri chting va n tw ee el ee ln ell'l ers bij veld loop of zwe mm en word en aan beid e deeln emers ee n gelij k
aanta l punten to egekend, de elaaropvoIgend e deein emer
krijgt 2 punte n meer.
Be reikrn bii SC/lernlen twee deelnemers ee nze lfde plaats
dan wo rd t een nieuwe serie gesc hermd am fe n treffer. (touche).
Be reiken bij sC/lie/en twee deeln eme rs een ze lfd e aantal
pu nten dan wordt een se rie overgeschoten tot de bes te man
gevond en is.
Ten ein de de ciassificatie voor schi ete n (gcweer en revolver)
te bepalen wo rdt op dezelfd e wijze ge hand eld als hi erhoven
aangegeve n.
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