
  

  

  

 NIEUWS OVER DE OLYMPISCHE MODERNE VIJFKAMP (14 april 2007)  
Vacature topsportcoördinator Vijfkampbond  

De Nederlandse Vijfkampbond opent dit jaar de vacature van topsportcoördinator in het 
bondsbestuur. Deze bondsbestuursfunctie werd sinds de algemene ledenvergadering van 
6 juni 2006 vervuld door Luitenant-kolonel drs C.A.J. (Niels) ten Anscher, die besloten 
heeft om de door hem beklede functie van topsportcoördinator van de Nederlandse 
Vijfkampbond vanwege zijn werkzaamheden als operationeel woordvoerder van de 
Commandant der Strijdkrachten, Generaal Dick Berlijn, neer te leggen.  

Op het gebied van de topsport heeft de Nederlandse Vijfkampbond zich ten doel gesteld 
om Nederlandse talenten en topsporters te begeleiden naar het realiseren van prestaties 
in de Olympische Moderne Vijfkamp op World Cups, Europees Kampioen-schappen, 
Wereldkampioenschappen en de Olympische Spelen. De topsportcoördinator is centraal 
verantwoordelijk voor het topsport- en talentontwikkelingsbeleid, stelt de sporttechnische 
doelen vast, bewaakt het topsport- en talentontwikkelingsbudget, stuurt de bondscoach 
aan, werkt nauw samen met de programmamanager topsport op het bondsburo en 
ondersteunt waar van toepassing de breedtesportcoördinator en/of de 
wedstrijdsportcoördinator.  

De Vijfkamp kent historisch een sterke binding met de militaire sport; de Nederlandse 
Vijfkampbond heeft zich bovendien ten doel gesteld om de Nationale Sportmedaille 
(lopen, zwemmen, springen, zelfverdediging, werpen) en de Olympische Moderne 
Vijfkamp (lopen, zwemmen, schieten, schermen, paardrijden) in samenwerking met 
andere sportbonden succesvol buiten de krijgsmacht te ontwikkelen. De Nederlandse 
Vijfkampbond streeft naar een open bestuur met enthousiaste, capabele en ervaren 
bestuursleden die willen bijdragen aan de groei van de drie door de Nederlandse 
Vijfkampbond gepromote multisporten: de Nationale Sportmedaille, de Militaire Vijfkamp 
en het hoogste niveau: de Olympische Moderne Vijfkamp.  

De geschiedenis van de Nederlandse Vijfkampbond voert terug tot het jaar 1915, toen het 
Nederlands Olympisch Comité (opgericht 1912) een Vijfkampcommissie installeerde onder 
leiding van Ritmeester Jhr J.W. Godin de Beaufort, en is in 1962 verzelfstandigd onder 
leiding van Luitenant-generaal bd C.F. Pahud de Mortanges (viermaal Olympisch Goud in 
de ruitersport). Sinds het aantreden van het huidige bestuur in 2006 zijn vele nieuwe 
mijlpalen bereikt; zie het nieuwsarchief op www.nederlandsevijfkampbond.nl. Het bestuur 
bestaat uit de volgende functies, bekleed door de volgende personen:  

� �       voorzitter: Brigade-generaal bd mr A.C. (Bram) Zuidema;  

� �       secretaris-penningmeester: drs E. (Elias) Woudenberg;  

� �       breedtesportcoördinator: Majoor der Mariniers S.A. (Stephan) Blaas;  

� �       wedstrijdsportcoördinator: Luitenant-kolonel mr W. (Wiebe) Baron, Adjudant 
in buitengewone Dienst van H.M. de Koningin;   

� �       topsportcoördinator: vacant.  

De installatie van nieuwe bestuursleden vindt conform statuten plaats op de Algemene 
Ledenvergadering, die in juni 2007 zal worden gehouden. Geïnteresseerden voor de 
functie van topsportcoördinator (en andere vrijwilligersfuncties) zijn van harte welkom om 
zich aan te melden 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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