
  

  

  

 
NIEUWS OVER DE NEDERLANDSE VIJFKAMPBOND 

Vijfkampbond introduceert nieuwe ledenbadge 

De Nederlandse Vijfkampbond introduceert tijdens de eerstvolgende wedstrijd in de 

Olympische Moderne Vijfkamp op 3-4 november 2006 een nieuwe ledenbadge. De 
badge is gestileerd op basis van het nieuwe logo van de Nederlandse Vijfkampbond: het 

cijfer 5 omringd door een Olympische lauwerkrans, met daarboven een afbeelding van 
de Nederlandse vlag en het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF. 

Deze badge kan door bondsleden worden gedragen op sportkleding, zoals bijvoorbeeld 

de linkerborstzak van het rijtenue c.q. de bodyprotector bij het paardrijden. Schermers 
mogen de badge volgens FIE-regels op de schouder van de ongewapende arm of op het 

bovenbeen van het achterste been dragen. 

De bondsbadge is initieel uitsluitend verkrijgbaar tijdens de Open Meerkampen in de 

Olympische Moderne Vijfkamp van de Nederlandse Vijfkampbond. De kosten bedragen 
€5 per stuk. Sporters die deelnemen aan de aanstaande Najaarswedstrijd (3 november: 
paardrijden in Schijndel; 4 november: lopen, zwemmen, schermen en schieten in 

Ermelo) ontvangen de nieuwe ledenbadge gratis. 

Inschrijvingen voor de aanstaande Najaarswedstrijd op 3-4 november 2006 zijn welkom 

tot 25 oktober 2006; deelname is al mogelijk vanaf twee van de vijf onderdelen. 
Sporters die aan de prestatievereisten voldoen kunnen op deze wedstrijd het Nationale 
Vijfkampkruis NOC*NSF behalen. Sporters die (ook in het verleden) de eisen voor het 

Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF in de Olympische Moderne Vijfkamp hebben behaald 
(dus inclusief paardrijden) komen met ingang van 2007 op aanvraag ook in aanmerking 

voor een verzilverde Olympische lauwerkrans voor op het lint of de baton. Deze zal 
uitsluitend via de Nederlandse Vijfkampbond verkrijgbaar zijn. 

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.  

   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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