NIEUWS OVER DE OLYMPISCHE MODERNE VIJFKAMP (22 februari 2007)

Nieuw topsport- en talentontwikkelingsbeleid
Zoals op 11 februari aangekondigd zal de Nederlandse Vijfkampbond op korte termijn
enkele fundamentele wijzigingen in haar topsport- en talentontwikkelingsbeleid voor de
Olympische Moderne Vijfkamp doorvoeren.
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. Deze presteren (of hebben de potentie om in de zeer nabije
toekomst te presteren) op internationaal niveau in alle vijf disciplines van de Olympische
Moderne Vijfkamp: lopen, zwemmen, schieten, schermen en paardrijden. Hiervoor heeft
de bond nieuwe richtlijnen opgesteld die hieronder worden samengevat. In principe
komen alleen nog senioren en junioren die aan de nieuwe selectierichtlijnen voldoen in
aanmerking voor trainingsondersteuning door de bond en/of voor door de bond
gesponsorde (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 eerste fase van de talentontwikkeling wordt
aldus primair de verantwoordelijkheid van de sporters zelf, waar van toepassing
ondersteund door lokale vijfkampverenigingen. De bond kan hiervoor jaarlijks middelen
ter beschikking stellen aan bij de bond aangesloten lokale vijfkampverenigingen met een
door de bond goedgekeurd verenigingstalentontwikkelingsplan.
Voor trainingsondersteuning kan de bond uitmuntende sporters dus additioneel en op
individuele basis bijstaan. Hiertoe zijn selectierichtlijnen opgesteld en worden in samenwerking met de te benoemen (bonds)coach(es) nieuwe topsport- en talentontwikkelingsprogramma’s voor senioren en junioren opgesteld. Zo wordt de topsport hervormd op
basis van het NOC*NSF-adagium: ‘Eerst investeren, dan presteren, dan profiteren’.
Nieuwe selectierichtlijnen voor topsport- en talentontwikkeling
Als uitgangspunt voor de nieuwe selectierichtlijnen voor topsport- en talentontwikkeling
geldt dat een vijfkamper op een door de Nederlandse Vijfkampbond erkende wedstrijd
voldoende punten scoort voor deelname aan een Europees of Wereldkampioenschap,
volgens de regels van de UIPM (Union Internationale de Pentathlon Moderne):
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In dat geval kan de Nederlandse Vijfkampbond additionele middelen ter beschikking
stellen voor trainingen, wedstrijddeelname en/of sportmaterialen, mits de nieuw te
benoemen (bonds)coach(es) voldoende potentie zien om de betreffende sporter(s) op te
nemen in hun nieuwe topsport- en talentontwikkelingsprogramma. Een talent dient steeds
progressie te vertonen; tijdelijke terugval kan worden gecompenseerd. Indien de
progressie naar oordeel van de nieuw te benoemen (bonds)coach(es) onvoldoende is of
terugval onvoldoende wordt gecompenseerd worden er geen middelen meer ter
beschikking gesteld. Opname in de programma’s is pas weer mogelijk indien opnieuw aan
de selectierichtlijnen wordt voldaan.
Volgens de regels van de UIPM wordt de leeftijd van de sporter berekend door het
geboortejaar af te trekken van het kalenderjaar. De geboortedag en de geboorte-maand
worden daarbij niet meegerekend. Aldus komt een 21-jarige sporter die geboren is op 31
december 1985 volgens de UIPM-regels met ingang van 1 januari 2007 uit in de categorie
senioren (voor 22-jarigen en ouder). Sporters hebben het recht om deel te nemen in een
leeftijdscategorie hoger dan waar ze op basis van hun leeftijd in vallen. Op voorwaarde
van toestemming van de bond mogen sporters ook deelnemen in enige hogere
leeftijdscategorie. Zo kan de bond op voordracht van de nieuw te benoemen (bonds)
coach(es) in voorkomend geval ook uitzonderlijke jonge talenten ondersteuning bieden,
afhankelijk van beschikbare middelen, capaciteit en te verwachten resultaat.
Huidige selectietrainingen worden met ingang van maart 2007 stilgelegd
De huidige selectietrainingen zouden in principe doorgang vinden tot de nieuwe topsporten talentontwikkelingsprogramma’s voor senioren en junioren in samenwerking met de
nieuw te benoemen (bonds)coach(es) zijn opgesteld. Aangezien de voormalige
bondscoach (die de huidige selectietrainingen coördineerde) zich echter heeft teruggetrokken, zullen de huidige selectietrainingen met ingang van 1 maart 2007 worden
stilgelegd. De bond zal niet investeren in een interim-oplossing maar de invoering van het
nieuwe topsport- en talentontwikkelingsbeleid zo veel mogelijk bespoedigen.
Middelen voor verenigingstalentontwikkeling
De bond kan met ingang van 1 maart 2007 middelen voor verenigingstalentontwikkeling
ter beschikking stellen aan aangesloten vijfkampverenigingen. Deze middelen staan ter
eigen discretie ter beschikking van de betreffende verenigingen voor besteding aan
trainingen, wedstrijddeelname en/of sportmaterialen. De middelen voor verenigingstalentontwikkeling worden in principe in twee tranches per jaar ter beschikking gesteld, op
voorwaarde dat de betreffende verenigingen tijdig een kort plan ter goedkeuring door de
bond indienen.
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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