
  

 NIEUWS OVER DE OLYMPISCHE MODERNE VIJFKAMP (21 februari 2007) 
JC Maassen Prijs naar trainer Militaire Vijfkamp  

Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van het Bureau Internationale Militaire Sport (BIMS) 
heeft Sergeant-majoor Jeroen Kuiper, trainer van de Nationale Militaire Vijfkamp Equipe, 
de JC Maassen Prijs ontvangen voor zijn langdurige inzet voor de Nationale Militaire 
Vijfkamp Equipe. Jeroen Kuiper is inmiddels 20 jaar nauw betrokken bij deze multisport, 
eerst als atleet en vervolgens als trainer/coach van de Dames Equipe.  

De JC Maassen Prijs werd in 1978 ingesteld en kan worden toegekend aan A) een of meer 
militairen die zich bijzonder hebben onderscheiden als militair sportbeoefenaar(s), B) een 
Nationale Militaire Equipe die zich in internationaal verband bijzonder verdienste-lijk heeft 
gemaakt voor de militaire sportbeoefening, of C) een militaire instelling die zich 
bijvoorbeeld in nationaal en internationaal verband op organisatorisch gebied bijzonder 
verdienstelijk heeft gemaakt voor de militaire sportbeoefening. Het BIMS beslist jaarlijks 
of, in welke vorm en bij welke gelegenheid de JC Maassen Prijs wordt uitgereikt. Chefs 
van Nationale Militaire Equipes kunnen jaarlijks voor 1 januari een met redenen omklede 
voordracht indienen om een of meer leden van hun équipe in aanmerking te laten komen 
voor toekenning van de JC Maassen Prijs, zulks ter beoordeling van het BIMS, waarbij 
instemming door de Defensie Sportraad (DSR) wordt voorgestaan.  

Elk jaar in februari houdt het BIMS een bijeenkomst voor alle militairen en niet-militairen 
van Defensie die betrokken zijn bij de militaire wedstrijdsport. Ook waren als gastspreker 
uit de Nederlandse sportwereld uitgenodigd: Henk Kraaijenhof, CEO Allosta (over mentale 
training voor militairen en topsporters); Jeroen Bijl, Hoofd Topsport-ontwikkeling 
NOC*NSF (over topsportontwikkeling in Nederland); en prof.dr. Maarten Bottenburg, 
bijzonder hoogleraar van de Universiteit van Utrecht (vrouw en sport).  

Het Nederlands Kampioenschap Militaire Vijfkamp wordt georganiseerd op 27-28 juni op 
de Generaal-majoor de Ruyter van Steveninck Kazerne in Oirschot. Militaire Vijfkamp 
bestaat uit 5 onderdelen die in een samenhangende wedstrijd worden afgelegd:  

1.  lopen: 8 km veldloop voor mannen, 4 km voor vrouwen;  

2. zwemmen: 50 m met hindernissen;  

3.  schieten: drie maal 10 schoten met Diemaco of Glock;  

4. hindernisbaan; en   

5. handgranaatwerpen: juistheids- en verteworpen.  

De Militaire Vijfkamp kan alleen worden beoefend op defensieterreinen. Inschrijven voor 
het NMK Militaire Vijfkamp uitsluitend via sportbureaus van het Ministerie van Defensie.  

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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Hindernisbaan: zwaar onder-
deel in de Militaire Vijfkamp  

  



  

  


