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NAT Io NALE VIJFKAmp 1963 

namens de NEoERLANoSE SPORT FEDERATIE georganiseerd 
door de STICHTING moDERNE VIJFKAmp. 

Secretariaet: Laan van meerder voort - 's-Gravenhage 
tel. 070 - 184610 

Wedstrijd - Comm i ssie : 

Kol.R.o. van mane n 
Kapt . H.W. Handgraaf 
s . m. Lansink 

voorzitter 
plv.voorzitter 

secretaris 
Ir.J.H.van Ommen van Guylik, 

ns .d e Ned.Hippische Sportbond 
8.J. majoor ns.de Kon.Ned.motorrijders Ver. 
Lt.W.van Asselt,voor het onderdeel Handgranaatwerpen 
J.C .A. Stijnders ns.de Kon.Ned .Amateur Schermbond 
D.Stam ns.de Kon.Ver . v.Ned.Scherpschutters 
W. van de marel ns.de Kon.Ned.Zwembond 
J . van der Lee 

medewerkers: 

ns .de Kon.Ned .A thletiek Unie 

J .F.C. Pistorius, Adj. Cav. 
J.D. mensink, o . W.J. Cav. 
R.8rugman, o . W.J . Cav . en 
D. Hakstege . 

Commissie van 8eroep: J. van Steeden, voorzitter 
Kol.R.o.van manen, lid 
maj.H . Herklots, lid 



8 .j uli 
8 . 3 0 uur. 

9.00 uur. 

9 .30 uur. 

10.00 uur . 

10 . 00 uur. 

10.30 uur. 

11.30 uur. 

15 .00 uur. 

9 juli 
8.00 uur. 

10 iu li 

PRO G RAm m A 

Verzamelen v a n aIle deelnemers op de 
"Springweid e ",Leus derheid e (bij ac hter 
uitgang Tankl o odsen 41e Bat . Zw.tanks). 
Te bereiken door bij de ingang v a n de weg 
naar de schijvenloods, dir ect rechtsaf 
te gaan. 
Bij het appal wo rden de startnummers 
(borst-rug nummer s) aan de de elnemers 
uitgereikt. 

Aa nvang handgranaatwerpen . 

Verzamelen deelnemer s paardrijden bij de 
boerderij REEmST, Buurtweg. 

Loting paarden en verkennen van het 
cross-parcours . 

Proefrohde motorterreinrijden. De d ee l
nemers ' wo rden te 9 . 00 uur va n de verZ8-
melplaats "Springweide" afgehaald. 

start motorrijden. 

start paardrijden 1e g roep.(de nummers 
1 tim 13) 

Start paardrijden 2e groep.(de nummers 
14 t im 25) 

Schermen in het Luchtmacht o nt spannings
gebo uw, Kampweg,tegenover Hotel "Zwa a ntj e " 
Soes terberg. 
Groep A (moderne Vijfkamp) : 1 poule 
Groep B (Natio n a le Vijfkamp): 3 po ules 

8 . 30 uur. Pi stoolschieten op de Sch i etbaan te Soes
terberg (tussen Voertuigenpark e n mijnen 
school)voo r de nummers 1 tim 52 

13.30 uur. Vervolg pistoolschieten VOOr de nummers 
53 t im 107 

11 j uli 
9 . 0 0 uur. Zwemmen in het Natuurb a d t e So es tduinen. 

1 2 j uli 
8.45 uur. Verzamelen op de " Springweide" Leusder 

heide . 
9.00 uur . Verkennen van het Veldloopparcours . 

11.0 0 uur . Sta rt Veldloop. 
16.00 uur. Prijsuitreiking in de manschappen - kantine 

Ber nhardkazerne, Amer s f oo rt. 

De wedstrijden in de onderdelen van de Vijfkamp heb 
ben pl aa ts vol ge n s de bepalingen van het Wedstrijd 
Ee g lement van Union Internationale du Pentathlon mo 
derne en staan o nder leiding van de desbetreffende 
sportbonden . 

Aa n de deelnemers die aa n de minimum eisen voldoen 
zullen het diploma en het Vijfkamp - Kruis (voorzover 
dit laatste a lthan s niet reed s vorige jaren is ver
wo rven ) worden uitgereikt. 

minimu m eise n voor de Nati o nale Vijfkamp 

Paardri j den afs t and + 1600 mete r 
snelheid 350 meter per minuut. 

motorte rreinr ijden a f stand + 6000 mete r 
De minimum sis zal in verb and met de 
j uiste l engte en de gesteldheid van 
de bodem nog nade r aan de d ee lnemers 
wo rden bekendgemaakt . Speciale t e r 
reinbanden zijn ni et toegestaan. Het 
drag en van de valhel m i s verpl ic h t . 

Handqranaatwerpen a) sne l heid - en juistheidsworp: 
in 30 sec ., sen treffer in elk der 
zes putten t e plaatsen . 

Scherman 

b) Verworp: 37 . 50 meter . 

Degen - electrisch. 
De beoordeling moet ruim voldoende 
zijn en strekt zich uit zowel over 
houding,aanvals-,afwering s - e n mis
leidingsbeweging en , als de mate van 
kunst om bij de t9genpartij treffers 
te plaatsen en dit bij zich z elf te 
voorkomen. Wederom zullen bij de be 
oordeling strenge maat stave n wo rd en 
aangelegd . 



Schieten 

Zwemmen 

Veldloop 

In vier series van vijf schoten, 15 tref
fers met 135 punten. 

300 meter in 6 minuten 45 seconden . 

4000 meter in 18 minuten. 

VERANTWOOROEL I JKHEIO 

Noch de Nederlandse Sport Federatie, noch de Stich
ting moderne Vijfkamp, noch de overige aanwezige 
officials en functionarissen, nsmen enigerlei ver
antwoordelijkheid op zich of zijn op enigerlei wijze 
aansprakelijk voor handelingen van de deelnemers 
v66r, gedurende of na de wedstrijden, noc h tegenover 
de dselnemers zelve, noch tegenover anderen of hun 
rechtverkrijgenden. 

mEDEDELI NG 

De resultaten van de door de dsslnemers geleverde 
prestaties worden niet tijdens de wedstrijd bekend 
gemaakt. 
Er wordt nadrukkelijk op gewezen dat het secretari 
aa t daarvoor gedu rende de wedstrijden niet mag 
worden geraadpleegd. 
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.9E ELNEmERS NATIONAlE.JIIJFK A Ill~ 1963 P A A R D R I J D E N 

VOl91 
NA AIl1 

orde 
FUNCTI E, RANG WOON PLAAT S P u n t e n 

..: 

t\L, 
ro 

a. 

1 2 a .A. van den Beld Le t aa r LD . Ede 

13 W.J . I.van Breukele n 1 e Lt.der Illrns . Den Hel de r 

14 W. Pen lllarn. II Den 
~EV.c.(? 
else r 

18'" E. A. J . van Breukelen 1e Lt. Zoe t e r mee r 

16 G. K. H. Hes C~ U.1 1 e Lt. I I S/; A~m -v 

17 \ R. E.de Thouars el-i.1o 1e Lt. Amers f oo rt 

18 H. Braaksma 1e Lt.Ko n. lllar . Ape ld oo r n 

19 Jhr . A. van der Goes majoor Heerde 

20 A.v .• d.Broek 1e Lt. Breda 

21 C. Klok Kpl.der Illrns. Woer den 

22 D.Ritmeester Wachtm . der Illar. Zwol l e 

23 . B. Bendien Wachtm . ' t - Harde 

24 J . L. Peeks Kpl . der Illr ns . Den Helde r 

25 Th . W. E. Kandou LT ZV 2 DC .flJ..j-e-A 

- ~ -
DEELNEIliER S NATI ON AL E VI J FKAIliP 1963 1ll 0TOR TERREI NR I JD[N 

VOI9 - ! 
orde NAAIll 

---\-_.- _.- ---

;M' - L. de Lange e. <Jl. 

?1' - O.J.Edenburg 

28 W. K. Brederode 

29 P.C . Wijnbergen 

30 . C. Dekker 

31 H.S.manusama 

32 iF. G. B. Brackel 

'4 

FUNC TI E, RANG 

Wachtm.1e kl. 

Wachtm . der Illar . 

Lt. Ko l. 

Ritmeester '7 3, 'M 

Ritme8ster 

Ri tmeester 

2e Lt.Kl. 

WOON PLAATS 

Ape ldoor n 

Ape l door n 

De n Haag 

Ar nhem 
l \ v"",," ; <-\02,,,,

, .t.4ia-nJ.e--

I 't - Ha r de 
Ame r sfoort 
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DEELNEMERS NATI ON ALE VIJFKAMP 1963 H A N D G R A N A A T III E R P E N 

Volg-
N a a m Functie, rang llIoonplaats R e s u 1 t a t e n orde 

w .... ,.. Q) .... " " '" .c .c .... E C 
U U 3 W 0 .... 

::c If) If) N "" If) w 
511 B.H . Gerritsen C.U t.~r~ 1e Lt. Ermelo 
51 J . van der Let CT.I.tt..C.5 1 e Lt. Ede 
52 ~ J.J . H. Texier e)1 ~OCl 1 e Lt . Kon.Luchtm I/oorburg .&:J _ J • G. Zimn iak Sgt. Dongen 
54 G.H . v.d . 8r ink C)l.1-1-~ 1 e Lt.der mrns. Den Helder 
~ P. Ill . van Box tel C:lf"3'S\ Kpl. der il1rns. Den Helder ," I\. a. 
56' H. Toes (2.L(. 1]0 1 e Lt . Den Haag 
5"- _ A.P.A.v a n Halderen Sgt. O~e tho-\,; 
58 O. H. M. Krause ~II!) Sgt . der il1rns. I1l Q~ +1 e f:G<; r~-" 

)i'!l - H. Ge rrit sen Sgt . Breda 
", 60 D.J. Peeks C.j1.ll Kpl. der il1rns . Den Helder 

61 H. J • Brits CIt- 'f 3Q Sgt. Roermond 
62 G • F . J . van Dalen elf J8 Ma rn . II Den Helder 
63 H. m. Tielemans e.9'13 Sgt. Breda 
64 Th . IlI . H.v.d . Lan s 0;. S'1-- 1 e Lt. llIeert 
65 H. Pa s e ~ IJO Kpl. der il1 rns . Valke nburg 

..... 



C T O"O' C !!r' t:"!( OOOQ 1Q63 D A A R P R I J DEN 

DEELNEMERS NATIoN ALE VIJFKAMP 1963 HAN D G R A N A A T W E R PEN 

VOIg- N a a m Functie , Uloonplaats orde ra ng R e s u I t a t e n 

" OJ .... .-< "C 

'" .: .: "C E c 
u U 3 .-< 0 .... 

:c til til N ,gJ til W 

% • ·G.H . Jansz en Marn . I 
67 
68 
69 
70 
71 
72' 
73 
74 

75 
76 
77 
78· 7\1 _ 

80 
8 1 

Volg I 
~cje 

82 
~ a-r 

84 
85 
86 -
87 
88 
89 
90 ;f 
91 
92 
93 
94 _ 
95 
96 

H. van maren ~ro Kapt . der mrns. 
Ul . Schreuder (jJ.~!)J Kpl . der Ol rns. 
C. J . Feliu s C,",-I.§" 2e Lt . 
C. de Nooyer (J.{?lJ'I j::.AJ2!t< pl . der mrns. 
G. D. R. van Engelen ""'. Wachtm. 
N. Krediet t-V'(l-'i ma rn . II 
P. Salm e."fl'll Kpl. der Mr ns . 
A.L. mes OL-130 Uletensch.Hoofd -

P. J . C. Hoedelmans~5i 
m.s. de l Korver Olfoo 
J . S.R . Van Nimwegen CVl 
W. Weygerse t}:J 16 
A. mantingh 
F.A.J . HUisman C:)(J6-0 
P. L. P. Gooren C!..)t'H.. 

amb o A 
1 e Lt. 
1e Lt. der Mrns. 
marn . I 
arn. II 

1 e L t. 
Majoor der Olrns . 
Kapt . der Mrns . 

8reda Dke:J~ 
~ hrw'J,~ ~~~~~ty,; ,KJ.J£..; 1l'l 

Rotterdam 
Den Helder 
Den Helder 
Ermelo 
Ro t te r dam 
Doorn 

DEE LNEMERS NATIoN ALE V IJF KAMP 1963 H A N D G R A N A A T .Ul E R P E N 

N a a m Functie, rang Uloonp l aats R e s u I t a t e n 

" "C 

'" C .... 
w 

C. J . van To l ~sf1 Kpl. der mrns. Rotte r dam ·Id 
N • G • Weste r <?,.u. 2. ~ f Kp l. der mrns . De n Helder 
.A. Koetsie r Kp l. de r mrnS . lv &:j Utrech t 
A. B. Dijk CJ1..f.tD Kpl. der Mrns . DaR lIelder---- -., _ .. _ .. .. 
V. Ul . B. Holsboer 1e Lt . Ame r s f oort 
J • G. Lamers CJ1l:.,s& Kpl. der Olrns. Lee r s um 
J . B. de Rode ~J?; Kpl. de r Mr ns. Den Helder 
E. W. Scheff r ah n (!. ~IO 1 e Lt . He eire hl k-e'n<.j,.: 
G. Boxem Marn. I4 Den He l der 
E. Teunissen C. II 111 1 e Lt . Roermond 
J . H. M. Ve r kuy l et-1IVI 2e Lt.de r Mrns. Den He l de r 
K. J . Vermeulen c~JS '{ Ma r n . I I De n He ld e r 
Ol • J • Vel.o 1 e Lt . Ede 
A. Groenevelt Q.\t .3>0 marn . II Den Hel der 
W. Koomen Cj j'iU Sgt. der Mrns . Den He l de r 
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DEELNEMERS NATIONALE VIJFKAMP 1963 HAN D G RAN A A T W E R PEN ._--
VOlg i 
orde 

N a a m Functi e , rang 

~ 9 7 G. Van Bur en .. i Sgt. I 
·9B N. Gerharz t?f2i. 1e Lt. 
99 G. B. Rijke ~ '11 lu!u;', Kapt . der 

_ 100 P . J • . Lever 1/- Kapt. der 
101 LA.G. Ellenbroek O?<,o Kapt . der 
10 2 1 H.A. Couzy t:.,!::SS6 1e Lt. 
103 J.M . de Jager <2.1-("31"1 Marn. II 

Mrns . 
Mr ns. 
Mrns. 

104 A. Douwes c.:JI'I'f Ma rn. II 
""IUJ OS ! M.R . Kuypers ~'" lit{ Sgt . der Mrns . 
~~ J . M. A. Thomas 1e Lt. 

1 0 7 ' M.J . Wilmink C.1l 35'1... Kap Hein 
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Nationale Vij fk'a lllp 

1963 

Nederlandse Sport Federatie 

Laan van Meerdervoort 1° 's_Gravenhage tel 070-184610 



NAT ION ALE V I J F K Amp 1 9 6 3. 

Ter kennis wordt gebracht dat dit jaar de Nationale Vijfkamp van 1 tot 
en met 5 juli 1963 te Amersfoort zal worden gehouden. 
Deze Vijfkamp bestaat uit de onderdelen: 

paardrijden of motorterreinrijden of handgranaatwerpen 
schermen 
schieten · 
zwemmen 
veldloop .. 

De Nederlandse Sport Federatie heeft met ingang van 1963 de organisati~ 
van dit evenement gedelegeerd aan de, op 3 augustus 1962 opgerichte 
stichting moderne Vijfkamp. 
Deze organisatie stelt zich ten doel de beoefening van de Moderne 
~lympische)Vijfkampsport in Nederland te bevordere~ en het peil van 
deze sportbeoefening te verhogen. 
De stichting Moderne Vijfkamp, die is aangesloten bij de Nederlandse 
Sport Federatie, het Nederlandsch Olympisch Comit~ en de Union Interna
tionale du Pentathlon moderne, tracht dit doel onder m8er te verwezen
lijken door het beoefenen van de paardensport te stimuleren en zo moge
lijk financieel te steunen. 
Het stemt tot voldoening, dat de middelen kon worden verkregen om aan 
deze plannen een begin van uitvoering te geven, zodat momenteel ruim 20 
jonge vijfkampe~s zich voorbereiden voor het deelnemen aan de ~.s. Na
tionale Vijfkamp in het onderdeel paardrijden. 

Met het oog op het deelnemen in de toekomst van Nederlandse- Vijfkampers 
aan internationale wedstrijden heeft de Stichting besloten de organisa
tie en de puntentelling van de Nationals Vijfkamp aan te passen aan de 
Internationale wedstrijdreglementen. 
Voorts zullen met ingang van dit jaar de deelnemers aan de Nationale 
Vijfkamp in 2 groepen worden gesplitst n.l.: 

Groep A. moderne Vijfkamp (paardrijders) 
It B. Nationale Vijfkamp (motorrijders en handgranaatwerpers). 

De Internationale (Olympische) 1000 puntentelling zal voor beide groe
pen worden toegepast, met dien verstande dat de bestaande minimum ei
sen voor de verwerving van het Nationale Vijfkampkruis bij aIle wed
strijdonderdelen ongewijzigd worden gehandhaafd. 

ALGEmENE BEPALINGEN 
=================== 

1) Eindklassificatie 
Voor de groepen A en B wordt een apart eindklassement opgesteld. De 
eindklassificatie wordt bepaald door samentelling van de punten die 
iedere deelnemer in elk onderdeel heeft behaald. De deelnGmer met hat 
hoogste aantal punten is nummer ~en, de daaropvolgende nummer twee 
etc. Bij een gelijk aantal punten in de eindklassificatie wordt de 
rangorde bepaald door h~t aantal malen waarop in de onderdelen het 
hoogste aantal punten werd verworven (dus het aantal overwinningen). 
Indien nogmaals een gelijkheid bestaat dan zal de klassificatie 
plaatsvinden aan de hand van (de uitslag van de 5 onderdelen in de 
volgorde g: ~ 

'I J 



2) 

- 2 ,-

1. veldloop, 
2. zwemmen, 
3~ pistoolschieten, 
4. schermen, 
5. paardrijden, motorrijden of handgranaatwerpen. 

Programma 

1 j uli 1963: 
2 juli 1963: 
3 juli 1963: 

' 4 juli 1963: 
5 j uli 1963: 

paardrijden, motorterreinrijden en handgranaatwerpen. 
schermen 
schieten 
zwemmen 
veldloop en prijsuitreiking. 

3) Diploma's en pri,jzen. 

De deelnemers, die aan de minimumeisen hebben voldaan, zal het di
ploma en het vijfkampkruis worden uitgereikt, voor zover zij dit 
laatste niet in een vorige vijfkamp hebben behaald. 
Aan hen die het kruis reeds bezitten wordt uitgereikt een cijfer, 
aangevende het aantal malen, dat zij in de vijfkamp aan de minimum
eisen hebben voldaan. met ingang van 1963 zal het cijfer 10 worden 
vervangen door een gouden (vergulde zilveren) lauwsrtakje. 
Voor de best geplaatste deelnemers ' in het eindklassementvan de groe
pen A en B, alsmede voor de beste verrichtingen in de onderdelen wor
den prijzen beschikbaar gesteld. 

4) Diskwalificatie 

Een deelnemer die aan ~~n van de vijf onderdelen van de Vijfkamp 
niet geheel deelneemt, dan weI in 8~n of meer onderdelen wordt ge
diskwalificeerd, is niet van verdere deelneming aan de overige onder
delen uitgesloten. 
Hij ontvangt echter in het onderde e l waara a n hij niet geheel heeft 
deelgenomen of waarin hij wordt gediskwalific e erd 0 punten. 
Om te kunnen mededingen in het totaal klassement most de deelnemer 
in elk van de vijf onderdelen uitkomen. 

5) Hulp van derden 

Het is de deelnemers ve rboden van derden op welke wijze ook enige 
hulp of aanwijzing te ontvangen, tenzij dit in de bepalingen van 
het betrokken nummer op andere wijze wordt aangegeven. Het is tevens 
verboden de wedstrijdcommissie bij de uitvoering van haar werkzaam
heden te hinderen. 

6) Inschrijving 

De minimum leeftijd van deelname aan de Nationale Vijfkamp is 16 
jaar. Niet militairen zijn verplicht bij de inschrijving een genees
kundige verklaring over te leggen waaruit blijkt dat zij goedgekeurd 
zijn voor het deelnemen aan de Nationale Vijfkamp. 
Het inschrijfgeld bedraagt voor aIle graep·en f 5,-- per persoon. De 
inschrijving tot deelneming aan de Vijfkamp dient te geschieden op 
bijgaand formulier en zij moet met het inschr ijfqeld uiterli jk 1 juni 
~ zijn ingekomen bij het secretariaat van de Nederlandse Sport 
Federatie, Laan van meerdervoort 1A, ' s- Gr a venhage, telefoon 
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070-184610. Inschrijvingen, welk e de N.S.F. ontvangt na genoemde da
tum van 1 juni, zull en onherroepelijk terzijde worden gelegd, even
a ls inschrijvingen waarvoor het inleggeld niet v66r genoemde datum is 
ges tort. 

7) Voorlopiqe aanmelding 

Ken ni s van de bepalingen van he t weds trijdreglement van de Union 
Internationale du Pentathlon moderne (U.I.p.m.) is voor de deelnemer 
aa n de Nat ion ale Vijf ka mp onontbeerlijk. Aangezien het secretariaat 
slechts over een bep erkt aantal exemplaren van dit reglement beschikt 
wordt het a Il ee n (kosteloos) verstrekt aan die personen,die zich, 
telefonisch of schriftelijk v66r 15 a pril a .s. bij het secretariaat 
hebben opgegeven a ls potentiale deelnemer aan de a.s. Nationals Vijf
kamp. Deze voorlopige aanmelding ontheft de adspirant deelnemer niet 
va n de verplichting zi ch voor 1 juni 1963, door middel van bijgaand 
formulier, definitief als deelnemer in te schrijven. 

8) Bij de definitiev8 inschrijving most, voor zover het militairen be
tr eft , worden vermeld of l ogies in de kazerne en deelneming aan de 
ma a ltijd e n wordt gewenst • 

. 9) De dee ln e me r z a l nader word e n opgegeven, wa a r zij zich op de wed
strijddag zullen moeten melden. 

10) De dee lnem ers z ijn ve rplicht hun schietwapen, munitie en schermmate
ri aa l mede te bren gen en er voo r te zorge n, dat sc hermkleding en dek
kingsmiddelen voldoen aan d e gebruikelijke eisen van veiligheid. Bij 
het scherman is het dragen van een ondervest verplichi. munitie wordt 
door de commissie niet ver st rekt. 

11) In onvoorziene geval len li g t de beslissing bij de wedstrijdcommissie. 

ONDERDELEN EN EI SEN. 

1A Paardri ,i den 

Af stand : 1600 met er met 10 - 15 vas te hindernis se n. 

Snelheid: 400 meter p e r minuut. 

Paard e n: Voor elke twee deelnem e r s is een paard beschikbaar. Er wordt 
dus in 2 g r oep en gereden. De paarden worden door loting ter 
beschikking gesteld van de deelnemers. Gebruik van eigen, 
c .q . zelfgehuurde paardenis nie t toegestaan. 

Terrein: Het ter r ei n wo rd t uiterlijk een dag tevoren aan de deelne
mers getoo nd . 
De hindernissen worden aangegeven door vlaggen (rood-rechts 
en wit-links). 

Punten tell in gi 
Voor een foutloos 
toegekend 
Voor elke s e co nde 
trokken 

pa rcours in de voorgeschreven tijd wordt 
1100 pnt. 

boven die tijd wordt afge-
6 pnt. 
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Voor fouten in de strafzone worden afgetrokken bij: 
Een weigering of ontwijking 30 pnt. 
twee weigeringen of ontwijkingen op dezelfde 
hindernis 40 pnt. 
drie weigeringen of ontwijkingen op dezelfde 
hindernis 
Val van de ruiter en/of het paard 

50 pnt. 
40 pnt. 

Minimum eis:De deelnemer is voor dit onderdeel geslaagd indien het par
cours met een gemiddelde snelheid van 350 m. per minuut 
wordt afgelegd. 

Voor de overig~ bepalingen wordt verwezen naar het wedstrUd
reglement van de U.I.P.M. dat op aanvraag door het Secreta
riaat kosteloos wordt v e rstrekt. 

1B Motorterreinrijden 

Afstand: ongeveer 6000 m. 

Terrein: het parcours loopt door een, voor de deelnemers onbekend 
terrein over zandwegen, heideveld en bospaden en door den
nebossen met hoog opgaand hout en - bij hoge grondwater
stand - door een waterplas.De wedstrijdcommissie kan, in
dien zij dit nodig oordeelt, het parcours eenmaal door de 
ooelnemers laten verkennen. 

Motoren: alle categoriesn boven de 125 c.c. De deelnemers zullen 
voor eigen materiaal moeten zorgen. Van de zijde van de 
commissie wordt niets verstrekt. Het gebruik van terrein
banden is niet toegestaan. Het dragen van een valhelm is 
verplicht. 

Vertrek: De deelnemers zullen elk afzonderlijk en met een 0nderlinge 
tussenruimte van 5 min. vertrekken. De volgorde van vertrek 
wordt door loting aangewezen. Tijdens de wedstrijd mogen de 
deelnemers van niemand enige hulp ontvangen. 

Beoordeling: 
Op de dag van de wedstrijd wordt aan de hand van de jUiste 
lengte en de gesteldheid van het parcours door de wedstrijd
commissie de minimum tijd vastgesteld waarin een geo~fend 
motorrijder het parcours kan afleggen. 
Voor deze tijd wordt toegekend ------ 1000 punten. Voor 
elke seconde boven/binnen deze minimum tijd worden 5 punten 
afgetrokken/bijgeteld. 
Het toekennen van extra punten zal geschieden tot een maxi
mum van 1100 punten. 

·Minimum eis: 

N. B. 

Het minimum aantal punten dat de deelnemer, voor het slagen 
in dit onderdeel moet behalen zal op de wedstrijddag door 
de wedstrijdcommissie worden bekend g emaakt 

Het motorterreinrijden zal slechts doorgang vinden indien 
zich ten minste 4 deelnemers voor dit evenement inschrUven. 
Terstond na 1 juni a.s. zullen betrokkenen hieromtrent na
der bericht ontvangen. 



5 

1C Handgranaatwerpen 

a) Snelheids- en juistheidsworp. 

Granaten: de Nederlandse oefeningsgranaatj gewicht 650-700 gram. 
Aanvragen voor deze granaten kunnen worden gericht aan 
de Sport-officieren van het betreffende rayon. 

Houdinq: vrij; de werper bevindt zich op het maaiveld tussen 
twee op 3 m. afstand van elkaar, loodrecht op het maai
veld geplaatste dekkingen (hekken, matten of dergelijke), 
ter lengte van + 4 m. waarvan de voorste 1.35 m. en de 
achterste 1 m. hoog is. 

Doel: zes zgn. "putteri", aangegeven door een cirkel met een 
straal van 2 m., waarvan de middelpunten liggen op af
standen van 20 tot 30 m. van de voorste dekking in een 
sector met een tophoek van 90

0
• De putten worden in 

rijen aangebracht van links naar rechtsgenummers (1, 
2, 3, en 4, 5, 6). · Begonnen moet worden met put no.1 
zijnde dit de kortste worp en daarna achtereenvolgens 
2, 3, 4, 5, 6. Het al of niet treffen van een put zal 
worden aangegeven door het roepen van "ja" of "neen". 
Bij verkeerde aanwijzing beslist de wedstrijdlsiding 
over het al of niet overgooien van de serie. Wanneer 
een serie wordt overgegooid, geldt ~lleen de overge
goo ide serie. 

Aantal worpen: 
twee proefworpen, en een serie van 18 worpen. 

Het opnemen van de tijd 
vangt aan onmiddellijk na het commando "klaar,werpen", 
en eindigt bij het treffen van de 6e put. 

Puntentellinq: 
In 8 seconden een treffer in elk der 6 putten =500 
punten. Voor elke seconde boven (beneden) deze tijd 
worden 10 punten afgetrokken (bijgeteld). 
onderdelen van seconden worden naar beneden afgerond. 
Maximum santal punten: 550 

Minimum eis voor het slagen in dit onderdeel: 

b) Verworp 

In 30 seconden een treffer in elk der 6 putten = 280 
punten. 

Granaten: als bij a. 

Houdinq: vrlJ, naar verkiezing met of zonder aanloop; de werper 
bevindt zich op het maaiveld. Dekking als ·bij a, doch 
de achterste dekking is weggenomen. 

Aantal worpen: 
drie worpen, welke niet onmiddellijk na elkaar behoe
ven te worden gewnrpen. 

Puntentellinq: 
o 

De verste worp binnen een sector van 60 , gemeten van 
het middelpunt der dekking telt. 
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Voor een worp van 65 meter ontvangt de deelnemer 500 
punten. 
Voor elke decimeter meer/minder dan deze afstand wordt 
~~n punt bijgeteld/afgetrokken. 
Onderdelen van decimeters oorden naar beneden afgerond. 
maximum aantal punten: 550 

De minimum eis voor het slaqen in dit onderdeel is: 

37.50 meter =225 punten. 

II SCHERmEN 
======== 

De deelnemers van groep A (paardrijden) komen tegen elkaar uit in 
e~n poule. 
Afhankelijk van het aantal deelnem~~s in groep 8 komen deze even
sens tegen elkaar uit in 8~n poule of in twee gelijkwaardig samen
gestelde poules. 

Wapen: degen, electrisch. 

8eoordeling: in elke partijd wordt geschermd om 1 treffer. Elke 
partij duurt maximaal 3 minuten. 

Puntentelling: 
Indien sen deelnemer 75% van het aantal door hem geschermde 
partijen wint, wordt hem 1000 punten toegekend. 
Voor elke overwinning meer (minder) dan dit percentage wordt 
dit aantal punten verhoogd (vetminderd) met 13 x 100 punten 

a 
(a= het aantal geschermde partijen). 
Voor het vaststellen van de winnaar in het onderdeel scher
men zal een barrage plaats vinden tussen de no. 1 en2 van 
elke poule. 

materiaal: 
De deelnemers moeten zelf zorgen voor electrisch wapen en 
een fil de corps. 

minimum eis: • 
De beoordeling moet ruim voldoende zijn en strekt zich uit 
zowel over houding, aanvals- afwerings- en misleidingsbewe
gingen, als over de mate van kunst om bij de tegenpartij 
treffers te plaatsenen dit bij zichzelf t e voorkomen. 

Voor de overige wedstrijdbepalingen wordt verwezen naar het 
reglement van de U.I.p.m. 

I I I SCHI ETEN 
======== 
Wapen: pis tool of revolver (automatisch of enkel schot) met open 

richtmiddelen • . 
Speciale kolven of kolven die near de hand zijn gesneden 
zijn niet toegestaan. 
Het wapen mag niet van een versneller zlJn voorzien . De 
schutter mag 2 geladen wapens bij zich hebben in de "stand" 
die hem is toegewezen. 
Fabrieksgeladen munitie is verplicht. 
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Afstand: 25 meter. 

Ooel: Eenmansschijf (gehele figuur van een staande man, zwart of 
donkerblauw van kleur, de kringen bruin of rood), hoog + 

1.65 m.: Telling 1 - 10. Een treffer is elk raak schot In 
de figuur. Heeft een schot de scheidingslijn van twee krin
gen geraakt, dan telt de kring van de hoogste waarde. Oeze 
schijven kan men tegen vooruitbetaling (op giro no. 33) van 
f 1.- per schijf aanvragen bij het secretariaat van N.S.F., 
Laan van meerdervoort 1A 's-Gravenhage. 

Aantal schoten: 
20 schoten in 4 series van 5 schoten. 2 Proefschoten zijn 
toegestaan onmiddellijk vddr de aanvang van de 1e serie. 
Na elk proefschot en na elke serie van 5 schoten worden de 
treffers aangewezen. 

Puntentellinq: 
Voor een totaal score van 195 punten (schijfpunten) ont
vangt men 1000 punten. 
Voor elk schijfpunt meer (minder) wordt dit aantal punten 
vermeerderd (verminderd) met 20 pu~ten. 

minimum eis: 

IV Zwemmen 
======= 

Voor het slagen in dit onderdeel moet de deelnemer in 4 
series van 5 schoten 15 treffers hebben met 135schijfpun
ten = -200 wedstrijdpunten. 

Voor de overige bepalingen wordt verwezen naar het wedstrijd
reglement van de U.I.P.M. 

Afstand: 300 meter 

Zwemslaq:naar keuze. 

Valse start: 
wordt aangegeven door een fluitsignaal en door het in het 
water laten zakken van een touw op een afstand van 15 meter 
van de startlijn. Het bekend makBn van gemaakte tussentij
den .aan een deelnemer is verboden. 

Puntentellinq: 
Voor een tijd van 4 minuten 00 seconden worden 1000 punten 
tegekend. 
Voor elke seconde boven (beneden) deze tijd worden 5 punten 
afgetrokken (bijgeteld). 

minimum eis: 
300 meter in 6 minuten 45 seconden = 175 wedstrijdpunten. 

v ~~~g~~~~ 

Afstand: 4000 meter 

Terrein: Het parcours wordt ' uitgezet in sen afwisselend terrein en 
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mag in de ochtend van de wedstrijddag door de deelnemers 
worden bezichtigd. 
De hellingen moeten indian . mogelijk regelmatig over het par
cours zijn verdeeld. 
Een schets waarop de hoogte-verschillen zijn aangegeven en 
een kaart van het terrein worden voor de start aan de deel
nemers getoond. De start en de finish zijn op vrijwel de
zelfde plaats.Het parcours zal kort v66r de wedstrijd met 
aan het terrein aangepaste middelen zodanig worden aangege
ven dat de deelnemers het gemakkelijk zullen kunnen volgen. 
Bovendien worden op bepaalde punten van het parcours vlag
gen geplaatst (rode vlag recht s - witt e vlag links) . 
De deelnemer moet tus s en deze vlaggen doorlopen. Een waar
nemer wordt bij elk door deze vlaggen aangegeven contrale
punt opgesteld. 

Vertrek: De deelnemers vertrekken ieder afzonderlijk en met een 
tussentijd van 1 minuut. 

Valse start: 
1. Indien de deelnemer te vroeg st a rt, wordt hij terugge

roepen en moet hij opnieuw starten. Zijn tijd wordt 
echter gerekend vanaf het ogenblik dat hij officieel 
had moeten starten. 

2. Indien de deelnemer te laat aan de start verschijnt mag 
hij wel starten. Zijn tijd wordt echter gerekend vanaf 
het moment dat hij officieel had moeten starten. 
Starttijden worden dus niet verwisseld voor deelnemers 
die te laat komen. De deelnemers moeten zich 1 minuut 
v66r hun starttijd flOp hun plaatsen" bevinden op de 
startplaats. 

Puntentellinq: 

minimum eis: 

Voor een tijd van 15 min. 00 seconden worden 1000 punten 
toegekend. 
Voor elke seconde meer ( minder ) dan deze tijd worden 
3 punten afgetrokken (bijgeteld). 

4000 meter in 18 minuten = 460 punten. 


