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PROGRAMMA DER EISCHEN.
Nummers.
I.
Schieten.·)

Omschrijving.

Wa pen: pistooi of revolver naar
verkiezing, doch met open richtmiddelen en zander speciale kolven of
kelven, welke naar de hand zijn gesneden. Het wapen mag niet van een versneller zijn voorzien. Munitie met metalen hulzen.
Afstand: 25 m.
Doe 1: eenmansschijf (gehecle figuur van een staanden man, zwart of
donkerblauw van kleur, de kringen
bruin of rood), haag::±:: 1,65 m.; telling
1-10. Een treffer is elk raak schot in

Omschrijving.

Nummers.

Minimum
eischen.

Rangschikking:
Ie. naar het hoogste getal t ref fer s
in de 4 series van 5 schoten;
2e. naar het hoogste getal pun ten
in de 4 series tezamen;
3e. naar het hoogste getal t ref fer s
in de Iaatste serie van 5 schoten;
4e. naar het hoogste getal pun ten
in de laatste serie van 5 schoten;
5e naar het hoogste getal t ref fer s
in de voorlaatste serie van 5
schoten;
6e. naar het hoogste getal pun ten
in de voorlaatste serie van 5
schoten;
en zoo vervolgens.

In de vier series
van 5 schoten,
15 treffers met
135 punten.

de figuur. Heeft een schot de scheidingsiijn van twee hingen geraakt, dan
telt de kring van de hoogste waarde.
Uitgangshouding: de arm

Bij gelijkheid van het getal treffers
en van de punten in aUe series krijgen
deze schutters hetzeUde rangcijfer, dat
wordt verkregen door het gemiddelde
der rangcijfers, dat de deelnemers, die
hetzelIde resultaat hebben, zouden
verkrijgen, indien er geen gelijkheid
was.
Ais er bijv. 3 deelnemers zijn, die
hetzelfde resultaat hebben, dat recht
geeft op de 6e plaats, dan krijgen zij
het nummer

gestrekt naar beneden, de manding
van het wapen naar den grand gericht,
de koU van het wapen rustend op de
dij van den schutter.
Aantal schoten: 2 proefschoten, welke dadelijk worden aangewezen en 20 schoten in 4 series van
5 schoten.
Het vuren; het vuren begint op
het commando "VUUR". Na dit commando verschijnt de schijf gedurende
3 sec. en verdwjjnt daarna 10 sec., in
welken tijd het wapen eventueel opnieuw geJaden wordt. Op d eze wijze
wordt het vuren voort.gezet tot de serie
beeindigd is. Na elke serie wordt het
vuren gestaakt om de treffers op te
nemen.
Elk schot, dat niet is afgegaan gedW'ende het verschijnen van de schijf,
wordt als een mis schot aang~merkt.
Bij het vuren mag slechts van een
hand worden gebruik gemaakt. Op
eenigerlei wijze daarbij gebruik te maken van de andere hand is vel·boden.

Minimum
eischen.

6

+7+8

= 7,
3
doch d e deelnemer, die onmiddellijk
op hem voIgt, krijgt een rangcijfer, gelijk aan het getal schutters, dat een
betel' resultaat heeft gehaald, vermeerderd met I , in dit geval dus nummer 9.
U.

Zwcmmen.

A f s tan d: 300 m , al dan met met 8 minuten.
keerpunten.
Wordt met keerpunten gezwommen,
dan mag de baan niet korter zijn dan
25 m.
Manier: vrije slag.

Exemplaren van de Vijfkampschijf zijn voor hen, die daarop willen
trainen in den vervolge verkrijgbaar bij het Secretariaat van de Vijfkamp-Commissie, tegen den prijs van f 0,20 per volledige schijf.

$)
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Beoordeeling:
Ie. er wordt in series en uitsluitend
op t ijd gezwommen;

5

Nurnmers.

Minimum
eisehen.

Omsehrijving.

V.

2e. is de tijd van twee of meer deelnemers gelijk, dan heeft de rang schikking
op
overeenkomstige
wijze plaats als onder "Schieten"
vermeld.

ill.

Schermen.

IV.
Veldloop.

Wapen: degen.
Beoordeeling: er
sehel'md om een treffer.

wordt

Aistand: 4000 m.
T err e in : de wedstrijd wordt gehouden op een afwisselend, voor de
deelnemers onbekend terrein, hetwelk
eerst kort voor den aanvang van den
wedstrijd, met roode en witte vlaggen
wordt uitgezet.

Ve r t r e k: de deelnemers vertrekken ieder afzonderlijk met tussehenruimte van een minuut. De volgorde
van het vertrek del' deelnemers wordt
door loting vastgesteld.
Beoordeeling:
Ie. de best gemaakte tijd;
2e. is de tijd van twee of meer deelnemers gelijk, dan vindt de rangschikking op overeenlcomstige wijze plaats aIs onder "Schieten" vermeld.

6

Paardrijden.

De beoordeeling
ge- moet "ruim voldoende zijn en
strekt zich uit
zoowel over
houding,
aanvals-, afwerings- en misleidingsbewe gingen, aIs over
de mate van
kunst om bij de
tegenpartij treffers te plaatsen
en dit bij zieh
zelf te voorkomen

minuten.

Omschrijving.

Nummers.

A f s tan d: ten hoogste 2500 m.
Tel' l' e in: Het ter1'cin wordt uite1' lijk een dag tevoren bekend gemaakt;
door vlaggen zal worden aangegeven,
waartusschcn de hindernissen genomen
moeten worden. De hindel'nissen zullen niet hooger zijn dan 1,10 m en niet
breeder dan 3,50 m.
P a a l' den : deze worden door het
Olympisch Cornite door loting tel' besehikking gesteld en zijn opgetuigd
met engelsch zadel. De paarden mogen
ruet voor den aanvang van den wedstrijd bereden worden. Het opstijgen
mag eerst plaats vinden 15 minuten
voor het tijdstip van vertrek.
Ten u e: dagelijksche tenue.

Minimum
eischen.
De tijd berekend
naar de juiste
lengte van het
parcours. gereden met een
gemiddelde snelbeid van 360 m
per minuut.
Het maken van
ten hoogste 25
strafpunten bij
de hindernissen
onafhankelijk'
van de
tijdfouten.

Gewicht: minimum 75 kg.
l' t t' e k :
de deelnemel's zullen
afzondedijk en met een onderlinge
tusschenruimte van 5 minuten vertrekken. De volgorde van vertrek
wordt door loting aangegeven.
Tijdens den wedstrijd mogen de
deelnemers van niemand eenige hulp
ontvangen.
Ve

Sn e J h e id: 450 m per minuut.
Het orgaruseel'end comite kan, inilieu
de gesteldheid van den bodem daartoe aanleiding gee£! (bijv. na zwa1'en
regenval). deze snelheid met 25 m per
minuut venninderen.
B eo 0 r dee 1 i n g: Iedere deelne mer krijgt bij vertrek 100 punten,
waarvan worden afgetrokken:
Ie. voor het overschrijden van den
voorgeschreven tijd: per 2 sec. lh
punt;
2e. voor de eerste weigering of ontwijking 3 punten;
3e. voor de tweede weigel'ing of ontwijking voor dezelfde hindernis
6 punten;
4e.

VOOl' de derde weigering of ontwijking voor dezelfde hindernis
50 punten;
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Nummers

Omschrijving

Minimum
eischen

Nummers

5e. voor het vallen van het paard of
van paard en ruite!" 6 punten;
De fouten. genoemd onder 2e t Im 4e
worden aIleen gerekend, indien zij
plaats vinden binnen een grens van
25 m aan beide zijden van de door
vlaggen aangeduide hindernis. Indien
de ruiter de hindernis niet in de voorgeschreven volgorde neemt of indien
hij niet tusschen de vlaggen springt.
moet hij opnieuw aanvangen op de
plaats, waar hij de fout beging op
straffe van uitsluiting van den wedstrijd. De ruiter heeh het recht, na de
3e weigering voor een hindernis, het
parcours te vervolgen, zander van
verdere deelneming te worden uitgeslaten.
Bij gelijk getal punten beslist de
kortste tijd j zijn ook de tijden gelijk.
dan vindt de rangschikking plaats als
onder "Schieten" vermeld.

VL
Handgranaatwerpen.

A. Snclheids- en juistheidsworp.

In 30 sec. 1 treffer in elk der 6
G ran ate n : oefeningseihandgra- putten.
naten nr. 1 B; gewicht 0,65 it 0,70 kg.
H 0 u d i n g : vrij, de werper bevindt
zich op het maaiveld tusscben twee, op
3 m afstand van elkaar, loodrecht op
het maaiveld geplaatste dekkingen
(hekken of matten), ter lengte van ±
4 m t waarvan de VOOl'ste 1,35 m en
de achterste 1 m hoog is.
Do e 1: 6 wagen. "putten", aangegeven door cirkels met een straal van
2 m, liggende op afstanden van 18 tot
28 m van de voorste dekking in een
sector met een tophoek van 90".
De putten worden in rijen aangebracht, van links naar rechts genummerd (I, 2, 3 en 4, 5, 6).
Begonnen moet worden met put nr.
I, zijnde dit de kortste worp.

8

t
J

Omschrijving

Minimum
eischen

Aantal worpen: 2 proefworpen, te doen voor de eerste serie en
twee series van 18 worpen; men behoeft de beide series niet onmiddellijk
achter elkaar te werpen .
Rangschikking:
Ie. de best geplaatste is hij , die met
het geringste getal worpen in den
kortsten tijd in elk der 6 putten
een treffer heeft; volgorde bij de
beoordeeling: trefiers, tijd. getal
gebruikte granaten ; de beste der
beide series telt;
2e. bij gelijke beoordeeling van verschillende deelnemers beslist de
tweede serie.
Het controleeren van den tijd vangt
aan op het commando ,,KLAAR,
WERPEN" en eindigt bij het treffen
van den zesden put.
B. Verworp.
35 meter.
Granaten: ais bij A.
H 0 u din g: vrij, naar verkiezing
met of lOnder aanloop; de werper bevindt zich op het maaiveld. Dekking
als bij A, doch de achterste dekking is
weggenomen.
Aantal worpen: 3 worpen.
Beoordee l ing: de verste worp,
binnen een sector van GO°, telt.

DIPLOMA. VIJFKAMPKRUIS EN PRIJZEN
Den deelnemers, die aan de rninimum-eischen hebben voldaan.

zullen het Diploma en het Vijfkamp-kruis*) worden uitgereikt.
terwijl voor het totaal classement in iedere groep (rijden of
werpen) afzonderlijke prijzen beschikbaar worden gesteld .
Als prijzen voor de Korpswedstrijden heeft Z. E . de Minister van Defensie ten behoeve van iedet der 4 Vijfkampen
een zilveren beker beschikbaar gesteld. Deze bekers worden
in eigendom verkregen. nadat zij door hetzelfde Korps in
twee achtereenvolgende jaren of driemaal in het geheel worden
gewonnen . Bovendien ontvangt jaarlijks het winnende Korps
een kleinen zilveren herinneringsbeker.
De wisselbekers werden tot dusver gewonnen door:

Taar.
1930

OHicieren.
Niet uitgereikt.

1931

Korps Mariniers.

1932

Koninklijke Marine .
R. K. A.

1933
1934
1935
1936

Onderofficieren.
5 R. V. A.
5 R. V. A.
(In eigendom verkregen.l

Koninklijke Marine.
Koninklijke Marine.
(In elgendom verkregen.)

Geen wedstrijden.
Geen
korpswedstrijden.
A.
3 R. V . A.
B.
R. G. Tr.

Geen wedstrijden.
Geen
korpswedstrijden .
A'I Geen
B. Korpswedstrijden

Programma-verdeeIing :
5 Juli

9 uur
14 uur

6 Jul;
7 Juli
8 Juli
9 Juli

9
9
8
14
9
15

uur
uur
uur
uur
uur
uur

H andgranaatwerpen (nabij schijvenloods
Leusderheide)
Paardrijden (Ruiters am 10 uur nabij schijvenloods Leusderheide ter bez. parcours)
Schermen (in zalen Rijschool en Cav.-Kaz.)
Schermen
Schieten (Leusderheide)
Zwemmen (Soestduinen)
Veldloop
Prijsuitreiking

•) H ~t bestuur van het N.D.C. heeft besloten , h~t lint va n het Vijfkampskr uis
te wijzigen, en wei zoodanlg, dat het oorspronkelijk~ lint thans door een lood grijzen baan van 5 mm. breeclte wordt doorsneden.Allen, die in het bezit van het
kruis zijo, kunnen op aanvrage zonder kosten een nieuw lint verkrijgen bij
het Secreta ria at van het N.D.C., Nieuwe Uitl eg 26, ·s-Gravenhage.
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De onderdeelen van den 5-kamp hebben plaats volgens
de be paling en van het Reglement van den Modernen
Olympischen Vijfkamp en worden gehouden onder leiding
van de desbetreffende Bonden. te wet en :
Schieten - Kon. Ver. van Ned. Scherpschutters.
Zwemmen - Kon. Nederlandsche Zwembond.
Schermen _ Kon. Ned. Am. Schermbond.
Handgranaatwerpen
Veld loop
Paardrijden

Kon. Ned. Athletiek Unie.
Ned . Hippische Sportbond.

Beoordeeling van den 5-kamp.
In navolging van de regeling voor den modern en 5-kamp
bij de Olympische spelen zijn de volgendebepalingen vastgesteld:
De rangorde bij de eindclassi£catie wordt bepaald door
sam en telling van de plaatsnummers. in iedere afdeeling behaald.
Winnaar is hij. die het geringst aantal punten heeft.
Bij gelijk aantal punten wordt voorrang toegekend aan
hem. die in de afdeelingen de meeste overwinningen heeft. Is
ook dit het zelfde. dan wordt de rangorde bepaald door de
beste plaa ts in de laatst gehouden proef.
Wil men voor een prijs in aanmerking kamen. dan meet

men in alle vijf afdeelingen medegedongen hebben; valt een
deelnemer uit. dan worden alle reeds door hem behaalde punten
geannuleerd. zonder invloed op de reeds behaalde rangnummers
dec overige deelnemers.
Wi! men voor een Diploma en Draagkruis in aanmerking
kamen, dan maet men hebben voldaan aan de minimum eischen

in alle 5 afdeelingen.
Bij gelijke verrichting van twee of meer deelnemers wordt
naar de hierv66r gaande bepalingen bij de verschillende
onderdeelen verwezen. Aan den Veldloop moet op sportieve wijze door ieder deelnemer naar zijn beste vermogen
worden deelgenomen. zonder rekening te houden met de
presta ties van anderen.

In onvoorziene gevaHen ligt de beslissing bij de 5-kamp
commissie.

Bij handgranaatwerpen wordt het al of niet treffen van
een put aangegeven door .. ja" of .. neen". Bij verkeerde aanwijzing beslist de jury over het al of niet overgooien van

de serie. Wanneer een serie wordt overgegooid. geldt aHeen
de overgegooide serie .

Bereiken bij Schermen twee deelnemers eenzelfde plaats.
dan wordt een nieuwe partij geschermd om

een

treffer. In

ieder poele zullen deelnemers van eenzelfde korps het eerst
hunne partijen met elkaar schermen.
11

OFFICIEREN - DEELNEMERS

N

(3 prijzen)

A. met paardrijden
VOIg- 1
no_

1
2
3
4

5
6
7

8
9

10
II
12

13
14
IS
16
17
18
19

20
21

NAMEN

RANG EN KORPS

ADRES

A. E. Bueno de Mesquita
Ie Luitenant Arlillerie
W. A. Feitsma
Ie
K. L . A.
E. E. Holle
Ie
Genie
J. Haase
2e
"
Mil. Adm.
W. N. I. M. v. Hellenberg Hubar Res. 2e Luitcnant Cavalerie
D. Klop
Ie Luitenant Staf Infanteric
A. J. de Vries
Ie
"Vlicger
Dr. J. Bakker Schut
Officier v. Gezondh. 2e K.lass~
C. Tonnet
Ie Luitenant Artillerie
D. W. v. d. Bosch
Ie""
A. N. Baron de Vas v. Steenwijk Luitcnant tel' Zee 2e Klasse
L. Ch. v. d. Scheer
Kapitein Adj. Ie Reg. Infanterie
F. v. d. Meij
2e Luitenant K. L.A.
O. R. Locker de Bruyne
Reserve 2e Luitenant 16 R.1.
J. P. Dcken
Ie Luitenant Reg. Wielrijdel's
P. v. d. Heide
Kapitein Intendant
P. J. Ootmar
Ie Luitenant Reg. Wielrijders
J. A. C. Peterse
Res. Ie Luitenant Cavalerie
L. J. Janssen
Res. 2e Luit. Vlieger J . A. V. A.
W. A. Almeklnders
Kapitein del' Infanterie
J. Serre
Ie Luit. Infanterie w.n.

Rijschool, Amers£oOl't
Richard Holstraat 2, Utrecht
Kersbergenlaan 36, Zeist
Mient 615, den Haag
Schouwweg 18a, Wassenaar
Piet Heinstraat 79, den Haag
Ja. V. A., Schiphol
Deventer
Rijschool, Amersfoort
Rijschool , Amersfoort
Hr. Ms. Vliegk. "de Mole", Texel
Iepenlaan 5, Assen
Utrecht
W. Nagellaan 14, Hillegersberg
den Bosch
Sterappelstraat 45, den Haag
den Bosch
Amersfoort
N.meerd. 365, Haarlemmermeer
Breda
Huize Bieenhof, Soesterberg

Deelneming
Korpswedstrijd

neen
ja, met
neen
neen
neen
neen
ja, met
neen
ja, met
ja, met
ncen
neen
ja, met
neen
ja, met
neen
ja, met
neen
neen
neen
ja, met

no. 13

no. 21
no_ lO
no. 9
no. 2
no. 17
no. 15

no. 7

OFFICIEREN - DEELNEMERS
(3 prijzen).

B. met handgranaatwerpen
VOIg-1
no.

1
2
3
4
5
6
7

8
9

10
II

12
13
14
IS

NAMEN

J. H. Jochim van Nootdorp
B. F. M. Wijtenburg
11'. P. H. v. d. Tl'appen W.1.
C. de Jong
W. van Dijk
W. B. Stl'aver
C. Schep
W. v. d. Grinten
E. H. v. Heerde
H. J. v. d. Molen
H. P. Arends
A. O. van Soest
T. van Huizen
J. Kroes
v. d. Giesen

RANG EN KORPS

ADRES

Res. 2e Luitenant K. Motord.
Ie Luitenant 8e Reg. Inf.
Kapitein Artillerie
Ie Luitenant Mal'iniel's
Ie
Genie
2e
w.n. L. V. A.
Genie
Ie
Pol. Troepen
2e
"
1e
Genie
7e Reg. Ini.
2e
1e
Mariniers
2e
Infantel'ie
1e
Genie
"
:Ie
Chef. Mil. Gen." Dienst 7e R. I.

Rozellheuvel, Rozendaal (Geld.)
Arnhem
Emmalaan 29, Ginneken
Tomatenstraat 279, den Haag
Utrecht
Soesterberg
Utrecht
Breda
Utrecht
Rijksstraatweg B 27 C, Ermelo
Legel'plaats Harskamp
VenIa
Utrecht
Utrecht
Harderwijk

Deelneming
Korpswedstrijd

neen
neen
neen
neen
neen
neen
ja, met no. 14
neen
neen
ja, met no. 15
neen
neen
neen
ja, met no. 7
ja, met no. 10

ONDEROFFICIEREN - DEELNEMERS

ONDEROFFICIEREN - DEELNEMERS
A. met paardrijden

II

NAMEN

Deelneming
Korpswedstrijd

RANG

C. Kelder

Adj. O. O.

2e Reg. Art., den Haag neen

2 J . Siebrand

Wachtmeester

2e Reg. Art., den Haag neen

3 M. W. Best
oj

C. Bauterse

Kon. Mar., Nijmegen

B. met handgranaatwerpen

(2 prijzen).

neen

O. W. M. lnstr. 5e Reg. Art., Amersfoorl neen

II

NAMEN

I Th. Mp.ert
2 P. Proeee
3 W. M. B. Martens
4 J . v. d. Breevaart
5 H. Sneijers
6 M. v. Rijswijk
7 J. H. J oniasse
8 J. Mud
9 G. Bonga
J 0 L. v. Leeuwen
J J P. J. C. Geraerdts
] 2 C. Nederveen
13 P. Groenenberg
14 H. J . J. Sneijers

RANG

(3 prijzen).

KORPS EN GARNIZOEN

Sergeant
Korps Mariniers, Willemsoord
Sergt. Maj . Instr. Pol. troepen, Zutphen
Sergt. Cap.
8e Reg. Inf., Arnhem
Sergeant
Reg. Genietroepen, Utrecht
Adj. O. O. Instr. Reg. Wielrijders, den Bosch
Sergt. Maj. Instr. 20e Reg. Inf., Harderwijk
Wachtmeester
Kon. Marechaussee, Breskens
Sergeant
Korps Mariniers, den Helder
Wachtmeester
Esk. P.A.W., den Bosch
Sergeant
Reg. Gemetroepen, Utrecht
Korps Mariniers, Willemsoord
" Instr. Reg. Wielrijders, den Bosch
Sergt. Maj.
Sergeant
Pol. troepen, Raalte
Graafscheweg 162, den Bosch

