
 NIEUWS OVER DE NEDERLANDSE VIJFKAMPBOND (13 maart 2007) 
Nieuw, overzichtelijk lidmaatschap in 2007  

De Nederlandse Vijfkampbond introduceert nieuwe, overzichtelijke en samenhangende 

lidmaatschappen voor de drie door haar gepromote multisporten: de Nationale Sport-

medaille, de Militaire Vijfkamp en de Olympische Moderne Vijfkamp. Zo worden de kosten 

voor ieder van de drie aan elkaar verwante multisporten op dezelfde leest geschoeid (€25 

per sporter per jaar), worden medailles en kruizen niet langer gratis verstrekt, en wordt 

de contributie voor breedtesporters, talenten en topsporters gelijk.  

Lidmaatschapskosten 

Nationale Sportmedaille (lopen, zwemmen, springen, zelfverdediging, werpen) 

�        registratiekosten : €25 per sporter per jaar (ex kosten Nationale Sportmedaille)    

Militaire Vijfkamp (lopen, zwemmen, schieten, hindernisbaan, werpen) 

�        registratiekosten: €25 per sporter per jaar (ex kosten Nationale Vijfkampkruis)    

Moderne Vijfkamp (lopen, zwemmen, schieten, schermen, paardrijden) 

�        contributie: volgens A- of B-lidmaatschap*) (ex kosten Nationale Vijfkampkruis)  

A-lidmaatschap Olympische Moderne Vijfkamp (standaardtarief) 
Contributie op basis van aantal onderdelen volgens regels van de UIPM:  

            19 jaar en ouder         €25 (op basis van 5 onderdelen);  

            17-18 jaar                   €20 (op basis van 4 onderdelen);  

            15-16 jaar                   €15 (op basis van 3 onderdelen);  

            14 jaar en jonger        €10 (op basis van 2 onderdelen).  

Voor A-leden is de eerste deelname aan een Open Meerkamp van de Nederlandse 

Vijfkampbond in de Olympische Moderne Vijfkamp gratis. Deelname aan iedere verdere 

Open Meerkamp kost €5 per onderdeel, met een minimum van €10.  

B-lidmaatschap Olympische Moderne Vijfkamp (introductietarief) 
Sporters die nog geen lid in de Olympische Moderne Vijfkamp zijn van de Nederlandse 

Vijfkampbond of een bij de Nederlandse Vijfkampbond aangesloten vijfkampvereniging 

betalen bij eerste deelname aan een Open Meerkamp van de Nederlandse Vijfkampbond 

het introductietarief van €5 per onderdeel, met een minimum van €10 per wedstrijd. 

Daarmee worden zij B-lid van de Nederlandse Vijfkampbond. Sporters die een tweede 

keer meedoen krijgen een upgrade naar A-lidmaatschap. Daarbij krijgen zij korting ter 

hoogte van de reeds voor het B-lidmaatschap betaalde kosten.  

Kosten Nationale Sportmedaille en Nationale Vijfkampkruis 

De kosten van de Nationale Sportmedaille (officieel de Medaille voor Alzijdige Vaardig-heid 

NOC*NSF), het Nationale Vijfkampkruis en de bijbehorende cijfers, lauwertakken en 

lauwerkranzen zijn voor 2007 vastgesteld volgens de onderstaande tabel. Zie bijlage voor 

de opmaakregeling van de Nationale Sportmedaille en het Nationale Vijfkampkruis. 

Bestellingen uitsluitend via info@nederlandsevijfkampbond.nl of T 073-5280063.    

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.    

*) onder voorbehoud goedkeuring Algemene Ledenvergadering  

Tarieven Nederlandse Vijfkampbond 2007 (ex porti)  
      Nationale  

Sportmedaille  

Nationale  

Vijfkampkruis  
         militair  modern  
modeldecoratie  brons  €30        
   zilver  €40  €50  €50  
   goud  €50        
cijfer  brons/zilver/goud  €10  €10  €10  
lauwertak  brons/zilver/goud  €20        
lauwerkrans  zilver/goud  €30     €30  

   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   

  

 

Majoor der Mariniers Stephan 

Blaas, breedtesportcoördinator 
Nederlandse Vijfkampbond, 

behaalde als eerste de eisen 

voor alle drie multisporten: 

de Nationale Sportmedaille en 

het Nationale Vijfkampkruis in 

twee varianten: Nationale 

Vijfkamp met werpen (variant 

op de Olympische Moderne 

Vijfkamp) en Militaire Vijfkamp 

  



  

  

  


