
 NIEUWS OVER DE OLYMPISCHE MODERNE VIJFKAMP (19 mei 2007) 
KMSV-Fonds sponsort Olympische Moderne Vijfkamp  

Het KMSV-Fonds heeft besloten om het onderdeel paardrijden in de Olympische Moderne 
Vijfkamp in 2007 te sponsoren. Eerder dit jaar besloot de Nederlandse Vijfkampbond om 
de veiligheid, de toegankelijkheid en het niveau voor het paardrijden in de Olympische 
Moderne Vijfkamp te verhogen en om een duidelijker onderscheid te maken tussen de 
Militaire Vijfkamp (lopen, zwemmen, schieten, hindernisbaan, werpen) en de Olympische 
Moderne Vijfkamp (lopen, zwemmen, schieten, schermen, paard-rijden: 12 sprongen op 
minimaal 90 cm op een geloot springpaard).  

Luitenant-kolonel bd M.C. van der Hoog, voorzitter van het KMSV-Fonds: ‘Prachtig hoe de 
Nederlandse Vijfkampbond deze oorspronkelijk aan de militaire ruitersport verwante 
Olympische discipline weer tot bloei weet te brengen. Er is weer belangstelling voor deze 
kleine, klassieke multisport! Zo is het goed om te zien dat het aantal deelnemers te paard 
tijdens het Nederlands Kampioenschap in april sterk is gestegen. Zelf heb ik het Nationale 
Vijfkampkruis NOC*NSF in de Olympische Moderne Vijfkamp in 1955 op 24-jarige leeftijd 
gehaald. Destijds werd de Nationale Vijfkamp (zo heette de jaarlijkse zomerwedstrijd 
waarop het Nationale Vijfkampkruis gehaald kon worden) nog georgani-seerd in en om 
Amersfoort: schermen op de Bernhardkazerne, schieten op de Leusder-heide, zwemmen 
in Bosbad Birkhoven, lopen en paardrijden op Landgoed Den Treek. We liepen toen nog 
een cross van 4.000m en reden een cross van 5.000m. De cross te paard is in de jaren ’60 
veranderd naar een springparcours op een geloot paard. Dat is niet eenvoudig: het vereist 
moed en aanpassingsvermogen. De huidige ontwikkelingen bij de Nederlandse 
Vijfkampbond, zoals de nieuwe in samenwerking met de KNHS opge-stelde regels voor 
het paardrijden, sluiten perfect bij onze doelstellingen aan. Daarom hebben wij besloten 
om middelen ter beschikking te stellen voor de veiligheidsmaterialen (body protectors en 
veiligheidsbeugels) die de Nederlandse Vijfkampbond recent verplicht heeft gesteld. Dit 
met het doel om de veiligheid en het niveau van het paardrijden in de Olympische 
Moderne Vijfkamp nog verder te helpen bevorderen’.  

Historische achtergrond 
Het in 1953 opgerichte KMSV-Fonds is de voortzetting van de in 1886 opgerichte 
Koninklijke Militaire Sportvereeniging en heeft als doel het bevorderen en steunen van de 
beoefening van de militaire ruitersport door officieren, reserve-officieren en adspirant-
officieren. De gezamenlijke geschiedenis van de Koninklijke Militaire Sport-vereeniging en 

de Nederlandse Vijfkampbond gaat terug tot begin 20e eeuw. Zo:  

� �       was de Koninklijke Militaire Sportvereeniging in 1912 een van de zeven oprichters 
van het Nederlandsch Olympisch Comité (zie geschiedenis NOC);  
�       vroeg de Koninklijke Militaire Sportvereeniging haar leden in 1913 om zich uit te 
spreken over een jaarlijkse wedstrijd ‘Moderne Vijfkamp’, bestaande uit: schieten met 
revolver, 300m zwemmen, schermen op dueldegen, 4.000m cross-country te voet en 
5.000m cross-country te paard;  

� �       richtte het NOC in 1915 een ‘Commissie voor het inrichten van vijfkampen voor 
officieren’ op (de voorloper van de Nederlandse Vijfkampbond) onder voorzitter-
schap van Ritmeester jhr J.W. Godin de Beaufort, die in 1916 de eerste Vijfkamp 
organiseerde op Landgoed Velserbeek van F.W.C.H. baron Van Tuijll van Seroos-
kerken, de eerste voorzitter van het NOC;  

� �       was de Koninklijke Militaire Sportvereeniging in 1923 een van de vijf oprichters van 
de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (zie artikel Hoefslag);  

� �       richtten onder andere Luitenant-generaal bd C.H. Pahud de Mortanges, Chef Militaire 
Huis en Adjudant-generaal van H.M. de Koningin (viervoudig Olympisch 
goudwinnaar, bestuurslid NOC 1946-1961, (ere)lid IOC 1946-1971, voorzitter 
Nederlandse Vijfkampbond 1962-1965) en Luitenant-kolonel bd jhr S.M.S.A.A. de 
Marees van Swinderen (bestuurslid Nederlandse Vijfkampbond 1922-1930) in 1953 
onder voorzitterschap van Reserve Luitenant-kolonel bd W.A. van den Wall Bake het 
KMSV-Fonds op, als voortzetting van de Koninklijke Militaire Sportvereeniging.  

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.  

   meer informatie     print   

  

  

Charles Pahud de Mortanges 
tijdens een cross zoals die 
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