NIEUWS OVER DE OLYMPISCHE MODERNE VIJFKAMP (26 juni 2007)

Kelvin Hilgeholt voor het eerst in WorldCup-finale
Kelvin Hilgeholt (22) is er als eerste Nederlander in geslaagd om door te dringen
finale van een WorldCup-wedstrijd in de Olympische Moderne Vijfkamp. De
Nederlands Kampioen scoorde vandaag op de WorldCup in Rome in totaal
wedstrijdpunten op alle vijf onderdelen van de Olympische Moderne Vijfkamp:
zwemmen, schieten, schermen en paardrijden.

tot de
jonge
4.788
lopen,

Prestaties Kelvin Hilgeholt WorldCup #6, Rome (Italië)
onderdeel beschrijving
prestatie

punten

lopen
zwemmen
schieten
schermen
paardrijden

1.028
1.216
1.060
856
628

Totaal

3 km veldloop
200 m vrije slag
20 schoten met luchtdrukpistool op 10 m
35 partijen op degen om 1 treffer (V)
springparcours 9 hindernissen ≤1.20m inclusief
dubbel- en driesprong op geloot springpaard

9:53
2:12
177
19V/16D

4.788

De onder auspiciën van de UIPM georganiseerde WorldCups vormen de grand slam van
de Olympische Moderne Vijfkamp. Deze wedstrijden bestaan steeds uit een halve finale en
een finale. Op de eerste wedstrijddag strijden ’s werelds beste vijfkampers in de halve
finale op de vier onderdelen lopen, zwemmen, schieten en schermen om de eerste 12
plaatsen in ieder van drie poules. De tweede wedstrijddag komen de 36 beste sporters in
de finale tegen elkaar uit op alle vijf onderdelen: lopen, zwemmen, schieten, schermen en
paardrijden.
Kelvin Hilgeholt: ‘Heel blij met dit resultaat. Drie jaar geleden begonnen, nu al hier! Dan
te bedenken dat de meeste vijfkampers pas rond hun 30e pieken, want met name bij
schieten en schermen telt wedstrijdervaring flink mee. Ik ben dit jaar voor het eerst voor
Nederland op de wereldbekerwedstrijden uitgekomen. De eerste paar keer scoorde ik bij
schieten en schermen veel lager dan in de trainingen op Papendal. Het veld is bij dit soort
wedstrijden heel sterk, zo scherm je tegen Wereld- en Olympisch kampioenen, betere
tegenstanders zijn er niet, en het leuke is: regelmatig win ik nog ook! Dit keer heb ik voor
het eerst een plek in de finale veroverd door in de halve finale met 9:36 genoeg
tegenstanders eruit te lopen. In maart heb ik in Caïro zelfs 9:11 gelopen. Heel leuk was
trouwens dat veel tegenstanders me direct na afloop kwamen feliciteren. Maar we houden
het hoofd koel, er is nog een lange weg te gaan!’.
Stan Dobrotvorski, sinds 1 maart bondscoach van de Nederlandse Vijfkampbond: ‘We
hebben met het nieuwe bestuur een plan voor 2007 gemaakt. Zo is Kelvin gaan
deelnemen aan de WorldCups. Doel: dit jaar in de finale komen. Dat doel is nu bereikt.
Alles loopt volgens plan. Ook met schermen: 19 partijen winnen op een wereldbekerfinale is een uitstekend resultaat. En bij paardrijden: het is de eerste keer dat hij een
1.20m-parcours springt op een geloot paard in een finale op zo’n grote wedstrijd. Dat is
gewoon een kwestie van meer ervaring krijgen. Op dat gebied werken we sinds kort
samen met de KNHS: zo is de bondscoach van de KNHS voor de samengestelde wedstrijd
(eventing), Fried van Stiphout, sinds kort ook trainer voor het paardrijden in de
Olympische Moderne Vijfkamp. Beter konden we het niet regelen’.
Kees Meijll, sinds 25 juni topsportcoördinator van de Nederlandse Vijfkampbond: ‘Het
bereiken van de finale in een WorldCup is een mooie prestatie en een belangrijke stap
voorwaarts voor Kelvin. Het zal hem stimuleren om nog meer te investeren in zijn sport.
Samen met hem en de bondscoach gaan we zoeken naar verdere optimalisatie van zijn
schiet- en schermresultaten; in die disciplines kan hij veel progressie boeken. Daarnaast
gaan we, nu er een heel nieuw topsport- en talentontwikkelingsprogramma in de
Olympische Moderne Vijfkamp op de rails staat, alles in het werk stellen om meer
kwalificerende talenten te laten profiteren van de expertise van Stan’.
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, 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 van NOC*NSF (sinds
1931) zijn ministerieel erkende onderscheidingen voor fysieke prestaties.
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