
  

  

  

 
NIEUWS OVER DE NEDERLANDSE VIJFKAMPBOND 
Vijfkampbond kiest nieuwe koers  

Op dinsdag 6 juni 2006 besloot de Sportbond Moderne Vijfkamp tot een nieuwe koers. 
Zo koos de bond een nieuw bestuur en een nieuwe naam: Nederlandse Vijfkampbond. 
Ook bevestigde de Algemene Ledenvergadering de keuze voor een nieuwe, aanvullende 
strategie om deze drie multisporten beter te kunnen promoten:  

1. de Olympische Moderne Vijfkamp;   

2. de Militaire Vijfkamp; en  

3. de Nationale Sportmedaille (de huidige NOC*NSF-Vaardigheidsproeven).  

Deze stappen vloeien logisch voort uit het strategische marketingproces dat de bond 
van oktober 2005 tot april 2006 heeft uitgevoerd onder auspiciën van NOC*NSF. Doel 
van dit proces was om vast te leggen hoe de bond de vijfkamp beter in de breedte kan 
promoten, hoe de bond (in samenhang hiermee) betere topsportprestaties kan stimu-
leren, en hoe de bond meer kan samenwerken met andere NOC*NSF-sportbonden.  

Het nieuwe bestuur van de Nederlandse Vijfkampbond bestaat uit mr A.C. (Bram) 
Zuidema (voorzitter), drs E.T. (Elias) Woudenberg (secretaris, penningmeester), drs 
C.A.J. (Niels) ten Anscher (topsportcoördinator), mr W. (Wiebe) Baron (wedstrijd-
sportcoördinator) en S.A. (Stephan) Blaas (breedtesportcoördinator).  

De kern van de nieuwe strategie zit in meer samenwerking: vijfkamp bestaat immers 
steeds uit een combinatie van vijf sporten. Juist daar is het nieuwe team op veel 
enthousiasme bij andere NOC*NSF-sportbonden gestoten. Bram Zuidema: ‘We hebben 
inmiddels op introductie van Eric Luijpers van NOC*NSF met verschillende zusterbonden 
gesproken, waaronder de Schermbond (KNAS), de Hippische Sportfederatie (KNHS), de 
Atletiekunie (KNAU) en de Schuttersassociatie (KNSA). Allen zijn enthousiast over de 
mogelijkheden tot samenwerking op het gebied van trainingen, wedstrijden en topsport. 
Ook binnen het Ministerie van Defensie is er enthousiasme hoe de Vijfkampbond kan 
bijdragen aan verantwoordelijkheid voor je eigen conditie, het stimuleren van lichame-
lijke vaardigheden en topprestaties. Wij hebben er zin in!’.  

Een belangrijke rol in de bond vervult ook Rita van Driel, directeur van onder andere de 
Vijfkampbond en de Schermbond: ‘Er is een fantastisch nieuw élan in de Vijfkampbond. 
Ik ben reuze trots dat we in zo korte tijd zo’n eenduidig plan hebben weten neer te 
zetten en zoveel enthousiasme hebben gevonden bij andere bonden. We gaan nu eerst 
met NOC*NSF aan de slag met het topsportassessment, met de 
talentontwikkelingsaudit en met de financiën, waaronder een combinatie met een of 
meer sponsors. Ook gaan we een nieuwe website bouwen waar je je kunt informeren 
over trainingsmogelijkheden en wedstrijden, en waar de vereisten voor de Nationale 
Sportmedaille en het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF te vinden zijn. Werk aan de 
winkel dus. Voor wie goede ideeën heeft en zin heeft om bij te dragen: enthousiasme 
kunnen we altijd gebruiken!’.    

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 073-5280065.  
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