
  

  

 NIEUWS OVER DE NEDERLANDSE VIJFKAMPBOND (7 april 2007) 
Vrijwilligers van harte welkom bij de Vijfkampbond  

De Nederlandse Vijfkampbond gaat haar vrijwilligersbeleid op nieuwe leest schoeien. Zo 
gaat de bond:  

� �       nieuwe kaderfuncties instellen voor enthousiaste, deskundige vrijwilligers;  

� �       een financiële bonus ter beschikking stellen van vijfkampverenigingen die een Open 
Meerkamp onder auspiciën van de Nederlandse Vijfkampbond helpen organiseren;  

� �       jaarlijks een bijzonder evenement organiseren voor de vele enthousiaste vrijwilli-
gers bij bond en lokale vijfkampverenigingen; en  

� �       de ‘Van Steeden’-legpenning*) op basis van gemotiveerde voordracht toekennen 
aan verdienstelijke vrijwilliigers.  

De Nederlandse Vijfkampbond promoot drie aan elkaar verwante vormen van Vijfkamp: 
de Nationale Sportmedaille (voorheen de NOC*NSF-Vaardigheidsproeven), de Militaire 
Vijfkamp en de Olympische Moderne Vijfkamp. Deze drie multisporten zijn alle traditioneel 
verwant aan de militaire sport. Zo worden de Militaire Vijfkamp en de met afstand 
grootste door de bond gepromote multisport, de Nationale Sportmedaille, vrijwel 
uitsluitend door actief en voormalig beroeps- en reservemilitairen beoefend. Ook de 
Olympische Moderne Vijfkamp is sinds 1912 historisch verwant aan de militaire sport, en 
wordt sinds de 90-er jaren ook actief daarbuiten beoefend. De Nederlandse Vijfkampbond 
heeft zich ten doel gesteld om de Nationale Sportmedaille en de Olympische Moderne 
Vijfkamp veel toegankelijker te maken voor niet-militaire sporters.  

Nieuwe kaderfuncties 
Om die ambitie waar te maken zoekt de Nederlandse Vijfkampbond ondersteuning door 
enthousiaste vrijwilligers die willen bijdragen aan de verdere groei van de Nationale 
Sportmedaille en de Olympische Moderne Vijfkamp (de inmiddels zeer succesvolle Militaire 
Vijfkamp wordt geheel ondersteund door het Ministerie van Defensie). Zo zoekt de bond 
op dit moment enthousiaste, deskundige vrijwilligers voor de volgende kaderfuncties:  

� �       coördinator voor de herziening van de statuten van de Nederlandse Vijfkampbond 
conform de aanbevelingen uit de Code Goed Sportbestuur van NOC*NSF;  

� �       beheerder van www.nederlandsevijfkampbond.nl en de drie daarmee verbonden 
websites voor de Nationale Sportmedaille, de Militaire Vijfkamp en de Olympische 
Moderne Vijfkamp;  

� �       coördinator voor de in 2007 nieuw te bouwen en per internet toegankelijk te 
maken  sporters- en prestatiedatabase voor de Nationale Sportmedaille, de Militaire 
Vijf-kamp en de Olympische Moderne Vijfkamp;  

� �       redacteur van het in 2007 nieuw te ontwikkelen bondswedstrijdorganisatie-
draaiboek voor de Olympische Moderne Vijfkamp, conform best practices bij de 
UIPM en toonaangevende internationale Vijfkampbonden;  

� �       coördinator van het bondswedstrijdsecretariaat bij de Open Meerkampen in de 
Olympische Moderne Vijfkamp;  

� �       wedstrijdleiders/scheidsrechters voor de Olympische Moderne Vijfkamp conform de 
reglementen van de UIPM.  

De kernbegrippen voor het vrijwilligerswerk bij de Nederlandse Vijfkampbond zijn des-
kundigheid, betrokkenheid en enthousiasme voor de Olympische Moderne Vijfkamp en de 
Nationale Sportmedaille. De bond vergoedt maandelijks de onkosten van vrijwilligers.  

Eerste vrijwilligersevenement: handboogschieten op 26 mei in Almere 
Op zaterdagmiddag 26 mei 2007 organiseert de Nederlandse Vijfkampbond een eerste 
evenement voor de vele vrijwilligers die nu al bijdragen aan de groei van de bond en de 
aangesloten lokale vijfkampverenigingen. Die dag wordt een clinic handboogschieten 
aangeboden bij Handboogschutterij Almere, ’s lands grootste handboogvereniging. Het 
leuke van handboogschieten: iedereen kan het leren, en het is heel gezellig. Afhankelijk 
van het weer zal er buiten of indoor worden geschoten. Het programma is als volgt:  

� �   13:30-15:00 clinic deel I  

� �   15:00-15:30 pauze  

� �   15:30-16:30 clinic deel II  

� �   16:45-17:15 voor de sportieven: runarchery (lopen-schieten-lopen-schieten)  

� �   17:30-19:30 barbecue  

Wil je als vrijwilliger bijdragen aan de organisatie en welkom worden geheten op een van 
de vrijwilligersevenementen van de Vijfkampbond? Klik op vrijwilligers welkom of stuur 
een berichtje naar secretaris@nederlandsevijfkampbond.nl.  

  

*) De ‘Van Steeden’-legpenning werd op 2 juli 1965 in het Bergpaviljoen te Amersfoort 
ingesteld voor de beste Vijfkamper. De legpenning, ontworpen door beeldhouwer Willy 
Mignot, is vernoemd naar de heer J. van Steeden, die van 1916 tot 1966 gedurende een 
periode van 50 (!) jaar bestuurslid was van de Nederlandse Vijfkampbond. Met de 
organisatie van de eerste Nederlands Kampioenschappen Olympische Moderne Vijfkamp in 
de jaren ’80 is de toekenning overgegaan op verdienstelijke vrijwilligers, wier naam op 
www.nederlandsevijfkampbond.nl wordt vermeld.  

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.  

   meer informatie     print   

  

  

Kapitein der Artillerie bd Wim 
Speth was jarenlang discipline-
chef paardrijden, is sinds vele 
jaren secretaris van de bonds- 
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organiseert lokale activiteiten 
voor de Olympische Moderne 
Vijfkamp en de Nationale 

Sportmedaille in ’t Harde en 
geeft clinics als schermmaître  

  



  


