
  

  

  

 NIEUWS OVER DE OLYMPISCHE MODERNE EN MILITAIRE VIJFKAMP (23 februari 2007) 

Modernisering Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF   

Op donderdag 22 februari 2007 vond op Papendal de introductie plaats van de nieuwe 
zilveren lauwerkrans voor sporters die het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF in de 
Olympische Moderne Vijfkamp hebben behaald. De eerste lauwerkransjes zijn op speciale 
uitnodiging toegekend aan enkele bekende vijfkampers die het kruis in het verleden 
hebben behaald en ieder een bijzondere sportersgroep vertegenwoordigden:  

� namens de Nederlands Kampioenen Olympische Moderne Vijfkamp: 
Kelvin Hilgeholt, Chris Scherpenzeel en Anne-Marieke van Hulst;  

� namens de internationale topsporters in de Olympische Moderne Vijfkamp: 
Jan Bekkenk, Henk Krediet, Rob Vonk en Nico Krediet (gezamenlijk de Nederlandse 

ploeg voor de XXe Olympische Zomerspelen van 1972 in München, allen van het Korps 
Mariniers) en Stan Dobrotvorski (onder andere Kampioen Olympische Moderne 
Vijfkamp van de voormalige Sowjet-Unie);  

� namens de oud-bondscoaches in de Olympische Moderne Vijfkamp: 
Cees Dekkers en Ron Timmermans;  

� namens de meervoudig deelnemers aan de Olympische Moderne Vijfkamp: 
Ronald Postma, Lid Technische Commissie van de Mastersafdeling van de UIPM; en 
Bert Wassenaar, Stalmeester van H.M. de Koningin.  

Eric Luijpers van NOC*NSF: ‘Het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF is in 1931 door het 
toenmalige Nederlands Olympisch Comité ingesteld voor (militaire) sporters die de eisen in 
de sinds 1916 jaarlijks georganiseerde (Militaire) Vijfkamp of de Olympische Moderne 
Vijfkamp behaalden. Sinds 2005 wordt het Nationale Vijfkampkruis als vanouds weer 
uitgereikt aan militaire sporters die het hoogste prestatieniveau behalen in de Militaire 
Vijfkamp, gemoderniseerd naar de tegenwoordige tijd. NOC*NSF ondersteunt het initiatief 
van de Nederlandse Vijfkampbond van harte om beide multisporten te promoten en op 
een hoger plan te helpen brengen. Mede namens Erica Terpstra feliciteer ik u van harte 
met uw prestaties in het verleden en de toekenning van de zilveren lauwerkrans.’  
 
Brigade-generaal bd Bram Zuidema, voorzitter van de Nederlandse Vijfkampbond : ‘Het 
Nationale Vijfkampkruis is een historische onderscheiding voor getalenteerde sporters die 
wordt verleend aan sporters die hebben voldaan aan de hoogste eisen in de Olympische 
Moderne Vijfkamp (lopen, zwemmen, schieten, schermen, paardrijden) of in de Militaire 
Vijfkamp (lopen, zwemmen, schieten, hindernisbaan, handgranaatwerpen). De zilveren 
lauwerkrans is bij bestuursbesluit van maart 2006 ingesteld om een duidelijker 
onderscheid te maken tussen de Olympische Moderne Vijfkamp en de Militaire Vijfkamp 
(de regeling voor de Nationale Vijfkamp met werpen is conform de Militaire Vijfkamp). Met 
de introductie van deze zilveren Olympische lauwerkrans wordt ook een nieuwe 
opmaakregeling voor het lint en de baton van het Nationale Vijfkampkruis van kracht. 
Hiermee wordt opnieuw een belangrijke modernisering doorgevoerd.’    

Download hier NVB opmaakregeling Nationale Vijfkampkruis en Nationale Sportmedaille  

Sporters die de eisen hebben behaald in de Olympische Moderne Vijfkamp kunnen de 
zilveren Olympische lauwerkrans bestellen 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.  
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