
 NIEUWS OVER DE OLYMPISCHE MODERNE EN MILITAIRE VIJFKAMP (18 maart 2007) 
Uitfasering Nationale Vijfkamp met werpen  

Met ingang van 1 januari 2008 worden nieuwe regels van kracht voor de verlening van 

het Nationale Vijfkampkruis. Het kruis wordt dan conform instelling in 1931 alleen nog 
verleend aan sporters die voldoen aan de eisen in de Olympische Moderne Vijfkamp of in 

de Militaire Vijfkamp. Op basis van geleidelijke uitfasering wordt het kruis na 1 januari 
2008 niet meer verleend in de Nationale Vijfkamp met (handgranaat)werpen - de variant 
waarbij het paardrijden in de Olympische Moderne Vijfkamp door dit (militaire) onderdeel 

mag worden vervangen – met uitzondering van sporters die het Nationale Vijfkampkruis 
op dat moment reeds in die variant hebben  behaald of in de jaren 2005, 2006 of 2007 in 

deze discipline hebben deelgenomen aan een Open Meerkamp.  

Geschiedenis Nationale Vijfkamp en Nationale Vijfkampkruis 

Het Nationale Vijfkampkruis is in 1931 ingesteld voor (militaire) sporters die de eisen in de 
sinds 1916 jaarlijks georganiseerde (Militaire) Vijfkamp of de Olympische Moderne 
Vijfkamp behaalden. De (Militaire) Vijfkamp bestond destijds uit de vijf militaire basis-

vaardigheden uit het begin van de vorige eeuw: 3 km veldloop met vaste hindernissen, 
zwemmen, schieten (geweer of pistool), schermen (sabel) en handgranaatwerpen. In 

1935 werd conform de Internationale Vijfkampregels de veldloop gewijzigd naar 4 km 
(zonder hindernissen), het schieten beperkt tot pistool, sabel vervangen door degen en 

paardrijden definitief ingevoerd. Verder werd deelname voor niet-militairen opengesteld 
en het begrip ‘Nationale Vijfkamp’ ingevoerd voor de landelijke zomerwedstrijd waarop 

het Nationale Vijfkampkruis kon worden behaald. Zo ontstond de ‘Nationale Vijfkamp met 
paardrijden’ (de Olympische Moderne Vijfkamp) in Nederland uit de (Militaire) Vijfkamp. 

Uitsluitend militaire sporters die niet konden paardrijden mochten dit onderdeel vervangen 
door aan de ‘Nationale Vijfkamp met handgranaatwerpen’ deel te nemen. Later werd alle 
sporters toegestaan om paardrijden naar eigen keuze door dit (militaire) onderdeel te 

vervangen. Zo leefde ook de oorspronkelijke (Militaire) Vijfkamp voort, hoewel de facto 
omgevormd tot een alleen in Nederland voorkomende variant op de Olympische Moderne 

Vijfkamp waarbij paardrijden naar keuze kon worden vervangen door (handgranaat)
werpen (van 1950 tot 1967 ook nog door motorterreinrijden).  

Historische voortzetting conform instelling Nationale Vijfkampkruis 
Sinds 2005 wordt het Nationale Vijfkampkruis als vanouds weer uitgereikt aan militaire 
sporters die het hoogste prestatieniveau behalen in de Militaire Vijfkamp, gemoder-niseerd 

naar de tegenwoordige tijd: 8 km veldloop (zonder hindernissen), zwemmen (met 
hindernissen), schieten (geweer of pistool), hindernisbaan en handgranaat-werpen. De 

Militaire Vijfkamp (voorheen ‘ZMV’) is inmiddels een groot succes. Zo steeg het aantal 
deelnemers aan het Nationaal Kampioenschap Militaire Vijfkamp van ruim 150 in 2005 

naar bijna 250 in 2006. Aldus zet de in 2005 (her)ingevoerde Militaire Vijfkamp de 
oorspronkelijke (Militaire) Vijfkamp in gemoderniseerde vorm en conform instelling van 

het Nationale Vijfkampkruis voort. De uitreiking van het Nationale Vijfkampkruis in de 
Nationale Vijfkamp met (handgranaat)werpen wordt daarom uitgefaseerd, mede omdat 

deze alleen in Nederland voorkomende mengvorm van de oude (Militaire) Vijfkamp en de 
Olympische Moderne Vijfkamp niet conformeert aan de UIPM-regels in de Olympische 
Moderne Vijfkamp en evenmin aan de CISM-regels in de Militaire Vijfkamp. Het Nationale 

Vijfkampkruis kan alleen worden behaald tijdens de Open Meerkampen in de Olympische 
Moderne Vijfkamp of tijdens het Nationaal Kampioenschap Militaire Vijfkamp.  

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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