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Prijspenning Koningin Wilhelmina    -  1891                                                                  
                                                                                                                           

Zilveren slagpenning met draagoog  - 65 mm 
Ontwerp voorzijde: Bart van Hove / J.P.M. Menger  
       ''      keerzijde: W. Schammer 
Uitgevoerd door 's Rijks Munt, Utrecht 
 

Voorzijde: Linksgewend borstbeeld met loshangend haar. Omschrift in parelrand: WILHELMINA 

KONINGIN DER NEDERLANDEN. Rechts onder: BART VAN HOVE.  J.P.M. MENGER  

Keerzijde: Ovaal vlak veld in gekroonde lijst met leeuwenkoppen, omgeven door twee lauwertakken. 

Daaronder W S(chammer). In het veld de inscriptie: Gew(est) Z(uid) H(olland) en Zeeland  /  Wedstrijd  

/  DORDRECHT  /  30 Juli '94  /  1e Prijs  /  met 64 3/4 P  /  Rotterd(amsche) Gymn(astiek) en Sch(erm) 

Ver(eeniging) 

 

De in 1870 opgerichte Rotterdamsche Gymnastiek en Schermver-eeniging nam op maandag 30 juli 1894 

deel aan een turnwedstrijd in Dordrecht, georganiseerd door het Gewest Zuid-Holland en Zeeland van 

het Nederlandsch Gymnastiek Verbond. De 14 deel-nemende verenigingen waren al daags tevoren in de 

stad aange-komen en hadden, als gebruikelijk in die tijd, een groots welkom van de bevolking gekregen. 

Veel belangstelling was er voor de optocht door de stad, waarin de clubs zich met hun vaandel 

presenteerden. Zij werden begeleid door twee muziekkorpsen en een detachement met karabijnen 

bewapende pontonniers. 's Mid-dags waren er gymnastiekuitvoeringen en 's avonds nog diverse 

festiviteiten voor zowel de clubs als de Dordtse bevolking. 

Bij de turnwedstrijden de volgende dag wist de Rotterdamsche Gymnastiek- en Schermvereeniging beslag 

te leggen op de eerste prijs met een algemeen puntentotaal van 64 3/4 en won ze hiermee de hier 

beschreven grote zilveren prijspenning. Deze was geschonken door Koningin Wilhelmina, die dit soort 

penningen voor eigen rekening had laten slaan bij 's Rijks Munt in Utrecht. Overigens werden toentertijd 

prijspenningen voor dit soort evenementen veelal geschonken door leden van het Koninklijk Huis, 

hoogwaardigheidsbekleders en invloedrijke burgers. Zo waren er voor dit toernooi in totaal 6 gouden en 6 

zilveren penningen uitgeloofd door o.a. Koningin Wilhelmina, Koningin-Regentes Emma, De 

Commissarissen van de Koningin in Zuid Holland en Zeeland, de burgemeester van Dordrecht en vanuit 

de Dordtse bevolking door de graaf van Rechteren Limpurg, baron Creuz van Nieuwland en de heer De 

Roo van Capelle. 

 

Literatuur: Dordrechtsche Courant, 1 augustus 1894 

 


