
  

  

  

 NIEUWS OVER DE NEDERLANDSE VIJFKAMPBOND (5 juli 2007) 
Ministerie van Defensie ondersteunt Vijfkamp  

Het Ministerie van Defensie heeft in overleg met de Defensie Sportraad besloten om de 
Vijfkamp meer te gaan ondersteunen. Zo draagt Defensie de registratiekosten voor 
militaire sporters die deelnemen aan wedstrijden waarop het Nationale Vijfkampkruis 
NOC*NSF in de Militaire Vijfkamp kan worden behaald. Ook ondersteunt het Bureau 
Internationale Militaire Sport (BIMS) internationale wedstrijddeelname door talenten en 
topsporters aan onder auspiciën van het CISM georganiseerde Militair Kampioen-schappen 
in de Militaire en de Olympische Moderne Vijfkamp. De onderlinge band tussen de 
krijgsmacht, de Nederlandse Vijfkampbond en NOC*NSF wordt door deze onder-steuning 
extra versterkt. Concreet:  

Militaire Vijfkamp (lopen, zwemmen, schieten, hindernisbaan, werpen): 
�     automatische vergoeding van de registratiekosten ad €25 voor wedstrijden  
      waarop het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF kan worden behaald  
      (deelnemers betalen zelf géén kosten voor registratie of het Nationale  
      Vijfkampkruis NOC*NSF);  
�     vergoeding van de opmaakkosten van het Nationale Vijfkampkruis en/of  
      bijbehorende cijfers/lauwerkrans (via MinDef-formulier DF189);  
�     vergoeding van reis- en deelnamekosten voor talenten en topsporters die  
      door het BIMS worden geselecteerd voor onder auspiciën van het CISM  
      georganiseerde Militair Kampioenschappen in de Militaire Vijfkamp.  

Olympische Moderne Vijfkamp (lopen, zwemmen, schieten, schermen, paardrijden): 
�     vergoeding van de opmaakkosten van het Nationale Vijfkampkruis en/of 
       bijbehorende cijfers/lauwerkrans (via MinDef-formulier DF189);  
�     vergoeding van reis- en deelnamekosten voor talenten en topsporters die  
       door het BIMS worden geselecteerd voor onder auspiciën van het CISM  
       georganiseerde Militair Kampioenschappen in de Olympische Moderne Vijfkamp.  

Luitenant-kolonel van de Koninklijke Luchtmacht Hans Goedings, Hoofd Bureau Inter-
nationale Militaire Sport: ‘De Vijfkamp voert in Nederland terug tot 1915. Zowel de 
Olympische Moderne Vijfkamp als de Militaire Vijfkamp zijn oorspronkelijk gebaseerd op 
de vijf militaire basisvaardigheden. Beide multisporten bieden een mooie route om op 
basis van zelfdiscipline aan te tonen dat je in uitstekende conditie bent. Het concept van 
multisporten gebaseerd op meetbare prestaties spreekt nog altijd buitengewoon aan: 
(militaire) sporters kunnen zo laten zien dat ze beschikken over een bijzondere combinatie 
van uithoudingsvermogen, snelheid, coördinatievermogen, lenigheid en kracht. Mede 
daarom hebben we besloten om de Vijfkamp meer te gaan ondersteunen’.  

Luitenant-kolonel der Mariniers Chris Kipp, Coördinator Defensie Topsport Selectie (DTS): 
‘Ook op het gebied van topsport- en talentontwikkeling willen we de Vijfkamp meer 
ondersteunen. Nederland heeft inmiddels twee internationaal succesvolle ploegen in de 
Militaire Vijfkamp: zowel bij de mannen als bij de vrouwen. Ook de Olympische Moderne 
Vijfkamp heeft onze aandacht. Zo is deze uitdagende Olympische discipline inmiddels 
ingedeeld bij onze Elite Equipe. Het zou geweldig zijn als Nederlandse militairen ook op dit 
gebied topsportprestaties gaan neerzetten. Wij volgen de ontwikkelingen met aandacht en 
wensen bondscoach Stan Dobrotvorski, zelf voorheen als kapitein van de Spetsnaz in het 
Rode Leger en militaire topsporter in de Olympische Moderne Vijfkamp, alle succes toe 
met zijn nieuwe topsport- en talentontwikkelingsprogramma’.  

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  
NOC*NSF (sinds 1931) zijn onderscheidingen voor fysieke prestaties.  
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