NIEUWS OVER DE OLYMPISCHE MODERNE VIJFKAMP (5 mei 2007)

Trial nieuw format op Landgoed Maarsbergen
Op 7 juli 2007 (7.7.7) wordt op Landgoed Maarsbergen een trial georganiseerd in drie
onderdelen uit de Olympische Moderne Vijfkamp: lopen, schieten en paardrijden. Deze
trial wordt georganiseerd in combinatie met het Militair Ruiterkampioenschap Samengestelde Wedstrijd, dat die dag ook op Landgoed Maarsbergen wordt verreden, en het
examen voor het Militair Ruiterbewijs, dat met ingang van 1 januari 2008 geldt als een
van de mogelijke toelatingseisen voor het springen in de Olympische Moderne Vijfkamp.
Het doel van de trial is drieledig: 1) sporters laten kennismaken met de Olympische
Moderne Vijfkamp; 2) testen van het gloednieuwe gecombineerde format voor het lopen
en schieten conform de regels van de UIPM en 3) testen of het mogelijk is om met ingang
van 2008 een complete wedstrijd in de Olympische Moderne Vijfkamp rond Landgoed
Maarsbergen te organiseren. Het laatste sluit aan bij de wens van veel vijfkampers om
aan meer wedstrijden met meer deelnemers op meer locaties deel te kunnen nemen, wat
de Nederlandse Vijfkampbond waar mogelijk in combinatie met andere events in met
name de scherm- en ruitersport wil realiseren.
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Marrit Hoogwater is door de
Nederlandse Vijfkampbond
benoemd als coördinator van
het bondwedstrijdorganisatiedraaiboek en heeft de leiding
over de trial op 7.7.7

Olympische Moderne Vijfkamp of Modern Pentathlon bestaat uit:
lopen: 2- 3 km veldloop (afstand afhankelijk van leeftijd);
zwemmen: 100–200 m vrije slag (afstand afhankelijk van leeftijd);
schieten: 20 schoten met luchtdrukpistool op 10 m afstand;
schermen: ca. 30 partijen op degen, steeds om 1 treffer (victoire);
paardrijden: 12 hindernissen op minimaal 90cm op een geloot springpaard.

De Union Internationale de Pentathlon Moderne (UIPM), de wereldbond voor de
Olympische Moderne Vijfkamp onder het Internationaal Olympisch Comité (IOC), heeft
recent besloten om de onderdelen veldloop en schieten te testen in een gecombineerde
discipline zoals in de Biathlon, met als doel om de sport spannender voor deelnemers en
aantrekkelijker voor toeschouwers te maken. Het nieuwe format bestaat voor A-jeugd,
junioren en senioren uit 10 schoten op luchtdrukpistool op biathlondoelen op 10m
afstand, ogenblikkelijk gevolgd door een veldloop van 1 km , 5 schoten, een 2e veldloop
van 1 km , 5 schoten en een 3e veldloop van 1 km . Ieder gemist schot leidt tot een
strafronde van 70m. Het is precies dit gloednieuwe format dat op Landgoed Maars-bergen
zal worden getest. Jeroen Oosthof, voormalig Nederlands Kampioen (heren masters) in de
Olympische Moderne Vijfkamp en 2e op het NK Zomerbiathlon 2005 en 2006: ‘Deze
nieuwe combinatie van lopen en schieten lijkt op de Zomerbiathlon die vooral in Duitsland
zeer populair is en die sinds vorig jaar ook door de KNSA in Nederland officieel als
discipline is aangenomen. Ondanks de verschillen met de Zomerbiathlon qua wapens en
afstanden is het juist de combinatie van lopen schieten die de Olympische Moderne
Vijfkamp spannender kan maken. De winnaar is niet meer automatisch degene die het
beste schiet, maar degene die zijn lichaam bij het schieten het beste kan beheersen na
een inspanning van 1 kilometer hardlopen’.
Het 400 ha grote Landgoed Maarsbergen op de grens van Nationaal Park de Utrechtse
Heuvelrug en de Gelderse Vallei kwam in 1882 in eigendom van de familie Godin de
Beaufort en is historisch met de (militaire) ruitersport en de Olympische Moderne Vijfkamp
verbonden. Zo trainden de Nederlandse Olympische ploegen van 1928, 1932 en 1936
rond Kasteel Maarsbergen toen Jan-Willem Godin de Beaufort van 1916 tot 1936
voorzitter was van de (huidige) Nederlandse Vijfkampbond. Zijn schoonzoon Jan-Willem
Petter won in 1965 als Eerste-luitenant van het Korps Commandotroepen de Nationale
Vijfkamp - tot 1980 de jaarlijkse zomerwedstrijd waarop het Nationale Vijf-kampkruis kon
worden behaald en de voorloper van het Nederlands Kampioenschap. Zijn dochter
Willemina van der Goes-Petter, zelf meervoudig Nationaal Militair Ruiter-kampioen
Samengestelde Wedstrijd: ‘De Olympische Moderne Vijfkamp is begin vorige eeuw
ontstaan als uitsluitend voor militairen toegankelijke sport, gebaseerd op de militaire
basisvaardigheden van die tijd: lopen, zwemmen, schieten, schermen en paard-rijden.
Tegenwoordig staat de sport ook open voor niet-militairen. Geweldig om deze kleine
Olympische discipline weer te kunnen verwelkomen op Landgoed Maarsbergen’.
Lijkt het je wat, deelnemen aan deze bijzondere multisport? Klik op aanmelden om je in te
schrijven voor de trial op Landgoed Maarsbergen op 7 juli 2007. De inschrijving sluit
zondag 3 juni 2007; de beschikbare slots worden toegewezen aan de eerst aangemelde
sporters die aan zoveel mogelijk onderdelen deelnemen (dus bij voorkeur inclusief
paardrijden). Het schieten in de Olympische Moderne Vijfkamp kan ook gratis worden
voorgeoefend tijdens de Open Dag op het Militair Ruitersportcentrum in Amersfoort op 3
juni 2007 (klik hier voor meer informatie).

Deze periodieke newsflash is ontworpen om sporters en vrijwilligers te informeren over:
- de Nationale Sportmedaille (lopen, zwemmen, springen, zelfverdediging, werpen);
- de Militaire Vijfkamp (lopen, zwemmen, schieten, hindernisbaan, werpen); en
- de Olympische Moderne Vijfkamp (lopen, zwemmen, schieten, schermen, paardrijden).
De Nederlandse Vijfkampbond heeft de uiterste zorg besteed aan de juistheid van de
gegevens in dit bericht en is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of omissies. Neem
voor meer informatie contact op met de Nederlandse Vijfkampbond, Sportlaan 18, Postbus
10101, 5240 GA Rosmalen, info@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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