
  

  

  

 NIEUWS OVER DE OLYMPISCHE MODERNE VIJFKAMP (11 februari 2007) 
Reorganisatie topsport; vacatures voor bondscoach  

De Nederlandse Vijfkampbond heeft in 2006  in samenwerking met NOC*NSF haar beleid 
en organisatie  doorgelicht. Het betreft diverse processen die vrijwel alle Nederlandse 
sportbonden hebben uitgevoerd, waaronder het Topsportassessment en de bonden-
monitor Goed Sportbestuur.  

Als gevolg hiervan zullen enkele fundamentele wijzigingen in de wedstrijd- en topsport in 
de Olympische Moderne Vijfkamp worden doorgevoerd. Zo zal de wedstrijdsport meer dan 
voorheen de basis van de bond gaan vormen, en de topsport de icing on the cake. Dit 
betekent dat de bond in de voor iedereen toegankelijke wedstrijdsport de timing, locaties, 
kwaliteit en toegankelijkheid van de bondswedstrijden zal verbeteren. Voor de topsport 
komen alleen nog sporters in aanmerking die op het hoogste niveau presteren in alle vijf 
onderdelen van de Olympische Moderne Vijfkamp: lopen, zwemmen, schieten, schermen 
en paardrijden.  

Reorganisatie topsport conform NOC*NSF-regels 
Conform de uitgangspunten van NOC*NSF staat topsport voor de Europese of wereld-top 
(respectievelijk sporters met B- of A-status) en bevinden talenten zich op het niveau ‘S-1’: 
één niveau onder topsport. Dit betekent dat in principe alleen nog senioren (21-40) en 
junioren (18-21) die aan de nieuwe selectiecriteria voldoen in aanmerking kunnen komen 
voor bondstrainingen en (internationale) wedstrijden. De verantwoordelijkheid voor de 
ontwikkeling van sporters die (nog) niet op dit niveau op alle vijf onderdelen presteren 
(waaronder jeugd) zal komen te liggen waar die hoort: bij de sporters zelf en bij lokale 
verenigingen. De bond kan hiervoor jaarlijks middelen ter beschikking stellen aan 
verenigingen met een door de bond goedgekeurd verenigingstalentontwikkelings-plan. 
Verder worden de selectiecriteria aangescherpt en transparant gemaakt, wordt een nieuw 
topsport- en talentontwikkelingsprogramma voor senioren en junioren opgesteld en 
worden dubbelfuncties tussen bond en vereniging(en) ontvlochten. Deze stappen zullen 
de komende maanden hun beslag vinden en helder en inzichtelijk worden gepubliceerd. 
Zo wordt de topsport hervormd op basis van het NOC*NSF-adagium: ‘Eerst (zelf) 
investeren, dan presteren, dan profiteren’.  

Twee nieuwe vacatures voor bondscoach 
Op basis van het bovenstaande nodigt de Nederlandse Vijfkampbond kandidaten uit voor 
de functies van bondscoach voor senioren en bondscoach voor junioren. Zij ontwikkelen 
onder leiding van de topsportcoördinator (tevens lid van het bondsbestuur) het nieuwe 
topsport- en talentontwikkelingsprogramma.  

Bram Zuidema, voorzitter van de Nederlandse Vijfkampbond: ‘Nederland heeft kansen in 
de Olympische Moderne Vijfkamp. Het is een multisport waarin alleen de meest 
getalenteerde en gemotiveerde sporters kunnen uitblinken. Daarom is het overal ter 
wereld is een selecte sport. We zijn internationaal gezien een uitstekend georganiseerd 
sportland. Voor ieder van de vijf disciplines (lopen, zwemmen, schieten, schermen, 
paardrijden) is er binnen NOC*NSF een gespecialiseerde zusterbond. We kunnen dus over 
en weer veel bereiken door samenwerking. Zo werken we bij het schermen al samen met 
de KNAS en bij het paardrijden met de KNHS. Voor ons talent bij de senioren, Kelvin 
Hilgeholt, faciliteren we inmiddels schermtrainingen op Papendal met de selectie van de 
KNAS en paardrijtrainingen bij de KNHS-bondscoach voor de samengestelde wedstrijd. De 
nieuwe bondscoaches in de Olympische Moderne Vijfkamp krijgen alle ruimte voor de 
ontwikkeling van hun eigen plan. Zij worden verantwoordelijk voor de aansturing van de 
trainers per onderdeel en de prestatieontwikkeling van talenten en toppers. Het zijn 
uitdagende functies; zo dienen de bondscoaches zelf op internationaal niveau gepresteerd 
te hebben. Wij verwelkomen alle geïnteresseerde kandidaten om zich tussen nu en 1 
maart aan te melden via secretaris@nederlandsevijfkampbond.nl.’  

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.  

   meer informatie     print   

  

 

Bram Zuidema, 
voorzitter van de Nederlandse 
Vijfkampbond, verwelkomt 

kandidaten om zich tussen nu 
en 1 maart aan te melden voor 
de functie van bondscoach in 

de Olympische Moderne 
Vijfkamp  

  


