
  

 NIEUWS OVER DE OLYMPISCHE MODERNE VIJFKAMP (14 februari 2007) 
Veiliger, toegankelijker en beter paardrijden  

De Nederlandse Vijfkampbond heeft besloten om het paardrijden bij wedstrijden (en 
bondstrainingen) in de Olympische Moderne Vijfkamp veiliger te maken, toegankelijker te 
maken voor nieuwe deelnemers en op een hoger niveau te brengen. Zo worden met 
ingang van 1 maart 2007 de volgende nieuwe regels van kracht:  

�        het gebruik van (door de bond verstrekte of eigen) bodyprotectors en veiligheids-
beugels wordt verplicht gesteld; voor parcoursbouwers worden FEI-goedgekeurde 
(openklappende of vallende) safety cups op breedtesprongen verplicht gesteld;  

�        met ingang van 1 januari 2008 worden alleen ruiters toegelaten die in bezit zijn van 
het Ruiterbewijs van de SRR (KNHS) of het Militair Ruiterbewijs van de SMR, of 
indien zij startgerechtigdheid kunnen aantonen op basis van een (maximaal drie jaar 
oude) KNHS- of FNRS-startkaart in B, L of M (springen);  

�        er worden vier categorieën op basis van maximale spronghoogtes ingesteld: in 
NVB-Klasse I ligt de maximale spronghoogte op 90 cm , in NVB-Klasse II op 100 
cm , in NVB-Klasse III op 110 cm , in NVB-Klasse IV op 120 cm ;  

�        voor deelname in NVB-Klasse II, III en IV is een (maximaal drie jaar oude) KNHS- 
of FNRS-startkaart in respectievelijk B, L of M (springen) vereist, of klasse-promotie 
op basis van het met maximaal 100 strafpunten uitgereden hebben van een 
wedstrijd in respectievelijk NVB-Klasse I, II en III;  

�        met ingang van 1 januari 2009 wordt het maximaal te behalen aantal wedstrijd-
punten afhankelijk gesteld van de spronghoogte: in NVB-Klasse I maximaal 900, in 
NVB-Klasse II  maximaal 1.000, in NVB-Klasse III  maximaal 1.100, in NVB-Klasse 
IV  maximaal 1.200 punten;  

�        kennismakende sporters mogen met een eigen paard of pony deelnemen (maar 
prestaties op eigen paard of pony gelden niet voor het Nationale Vijfkampkruis 
NOC*NSF, klassepromotie, topsportselectie of kampioenschapsplaatsingen);  

�        jong leren rijden wordt gestimuleerd: voor ponyrijdende jeugd op A- tot en met E-
pony’s gelden aangepaste spronghoogtes conform de KNHS-regels;  

�        voor geselecteerde talenten en topsporters gelden aanvullende regels.  

De regeling wordt binnenkort gepubliceerd op www.nederlandsevijfkampbond.nl.    

Paul Bavelaar, Disciplinechef Paardrijden van de Nederlandse Vijfkampbond : ‘De vereiste 
rijvaardigheid in de Olympische Moderne Vijfkamp is fors: 12 hindernissen (inclusief een 
twee- en een driesprong) ad 90- 120 cm , waarvan minimaal 5 op de maximale hoogte, 
op een geloot springpaard. Dit weerspiegelt springervaring tot aan M-niveau bij de KNHS, 
plus de factor van het rijden op een vaak onbekend paard. Daarom moet de veiligheid van 
de ruiters en het welzijn van de paarden voorop staan. En deze ruime overgangs-regeling 
biedt voldoende tijd om in 2007 een ruiterbewijs, een KNHS-startkaart met een eigen 
paard, of een FNRS-manegestartkaart met een manegepaard te halen’.  

Mart Mols, Jurylid Paardrijden bij de Nederlandse Vijfkampbond : ‘Veel modernevijf-
kampers zijn allrounders zonder hippische achtergrond. Maar in het onderdeel springen 
wordt juist veel rijvaardigheid vereist. Vanwege kosten en schaarste aan geschikte 
paarden wordt het paardrijden vaak relatief het minst regelmatig getraind. De koppeling 
van spronghoogtes aan wedstrijdpunten bevordert de veiligheid en geeft ambitieuze 
sporters de juiste stimulans om hun rijvaardigheid naar het hoogste niveau te brengen.’  

Otto Klaver en Wim Bonhof van de KNHS: ‘Heel professioneel hoe de Nederlandse 
Vijfkampbond het paardrijden in de Olympische Moderne Vijfkamp op de kaart zet. Wij 
zien de Olympische Moderne Vijfkamp als een aan de hippische sport gerelateerde 
Olympische discipline, die ook interessant kan zijn voor bepaalde (spring)ruiters. Het 
wordt nu ook interessant om ter kennismaking eens deel te nemen aan twee of meer 
onderdelen op een wedstrijd. Verder raden wij modernevijfkampers aan om regelmatig 
deel te nemen aan oefenparcoursen om zoveel mogelijk ervaring op te doen. Ook is het 
een wellicht een idee als vijfkamptalenten actief als bijrijder gaan rijden bij ruiters die in 
de breedtesport actief zijn. Zo krijgen zij meer ervaring met het springen, en ontstaat er 
omgekeerd meer interesse voor de Olympische Moderne Vijfkamp’.  

José Santos van de UIPM (Union Internationale de Pentathlon Moderne): ‘We fully agree 
to use strict internal rules to ensure the appropriate level and skills of athletes that 
compete in riding, for safety and learning reasons. We wish you good work!’.  

Deze periodieke newsflash is ontworpen om sporters en vrijwilligers te informeren over:  
- de Olympische Moderne Vijfkamp (lopen, zwemmen, schieten, schermen, paardrijden);  
- de Militaire Vijfkamp (lopen, zwemmen, schieten, hindernisbaan, werpen); en  
- de Nationale Sportmedaille (lopen, zwemmen, springen, zelfverdediging, werpen).  
Neem voor meer informatie contact op met de Nederlandse Vijfkampbond, Sportlaan 18, 
5242 CR Rosmalen, E secretaris@nederlandsevijfkampbond.nl, T 073-5280063.  

   De Moderne Vijfkamp is een Olympische sport sinds 1912. 
De Nationale Sportmedaille (sinds 1915) en het Nationale Vijfkampkruis  
NOC*NSF (sinds 1931) zijn onderscheidingen voor fysieke prestaties.  
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