NIEUWS OVER DE OLYMPISCHE MODERNE VIJFKAMP (11 september 2007)

Modernisering Olympische Moderne Vijfkamp
De wereldbond voor de Olympische Moderne Vijfkamp, de Union Internationale de
Pentathlon Moderne (UIPM) treft de laatste voorbereidingen voor een vernieuwing van de
onderdelen lopen en schieten tot een combined event zoals de Biathlon. Deze vernieuwing
wordt ingegeven door richtlijnen vanuit het Internationaal Olympisch Comité (IOC), met
als cruciale doelstelling om de Olympische Moderne Vijfkamp (lopen, zwemmen, schieten,
schermen, paardrijden) spannender en aantrekkelijker te maken voor publiek en media een essentieel criterium bij haar beslissing welke sporten deel uitmaken van de
Olympische Spelen.
De Olympische Moderne Vijfkamp werd door het IOC speciaal ten behoeve van de
Olympische Spelen gecreëerd en geïntroduceerd op de Olympische Spelen van 1912 in
Stockholm. Op voorspraak van haar oprichter en voorzitter Baron Pierre de Coubertin
ontwierp het IOC hiermee begin vorige eeuw een destijds moderne interpretatie van de
Vijfkamp of Pentathlon op de Olympische Spelen uit de Klassieke Oudheid (speerwerpen,
verspringen, hardlopen, worstelen, discuswerpen), feitelijk gebaseerd op de militaire
basisvaardigheden van die tijd: lopen, zwemmen, schieten, schermen, paardrijden.
De nu aanstaande modernisering sluit aan bij een lange reeks aanpassingen sinds 1912
om de format voor sporters en toeschouwers te optimaliseren. Zo werden de afstanden bij
het lopen en zwemmen gewijzigd van 4.000m en 300m naar 3.000m en 200m, werd het
schieten met pistool of revolver op 25m vervangen door luchtdrukpistool op 10m, werd
sabel- gewijzigd in degenschermen, en werd bij het paardrijden de oorspronkelijke crosscountry van 5.000m vervangen door een springparcours (klik hier voor het programma
van de Moderne Vijfkamp tijdens de IXe Olympische Spelen van 1928 in Amsterdam).
Bij de aanstaande modernisering worden de onderdelen lopen en schieten gecom-bineerd
van een 3.000m-loop en 20 schoten op puntenschijven tot de volgende volgorde: 10
schoten, 1.000m-loop, 5 schoten, 1.000m-loop, 5 schoten, 1.000m-loop, plus een
strafronde van 70m voor ieder gemist schot. Bij de eerste ronde (10 schoten staand vrije
hand op biathlonschijven op 10m afstand) bedraagt de diameter van de doelen 35mm en
krijgt de sporter 2 reserveschoten; bij de tweede en derde ronde (5 schoten) bedraagt de
diameter van de doelen 59,5mm en krijgt de sporter 1 reserveschot. De puntentelling
wordt verankerd op 2.000 wedstrijdpunten, plus of min 4 wedstrijdpunten voor iedere
seconde sneller of langzamer dan 15'30" voor mannen en 16'50" voor vrouwen.
De UIPM noemt de volgende voordelen van de modernisering:
 de onderdelen lopen en schieten worden visueel aantrekkelijker en spannender;
 beide onderdelen kunnen worden georganiseerd rond het springterrein, wat het voor
toeschouwers mogelijk maakt om vanuit dezelfde locatie te kijken;
 de media kunnen de sport live gaan verslaan in 3-uurssessies;
 vijfkampwedstrijden kunnen eenvoudiger in 1 dag worden georganiseerd.
Nadat in 2005 baseball en softball door het IOC uit het Olympisch programma werden
geschrapt heeft de UIPM besloten om de nieuwe format te testen in 2007-2008, zal de
gecombineerde format voor het eerst worden gehanteerd op het Wereldkampioenschap
A-Jeugd in 2007, en ligt het in de lijn der verwachting dat het ook zal worden gevolgd op
de XXXe Olympische Spelen in 2012 in Londen. De resultaten zullen meetellen bij de
beslissing van het IOC in 2013 over de samenstelling van de XXXIIe Olympische Moderne
Vijfkamp in 2020.
Anticiperend op de bovenstaande ontwikkelingen heeft de Nederlandse Vijfkampbond de
nieuwe format deze zomer getest op Landgoed Maarsbergen in een driekamp bestaande
uit paardrijden en lopen+schieten, in een combi-event met de Militair
Ruiterkampioenschap Samengestelde Wedstrijd 2007. Bij de heren won Nederlands
Kampioen Kelvin Hilgeholt met 2.784 punten, gevolgd door voormalig Nederlands
Kampioen Martijn Rabbering met 2.548 punten en Mark van de Watering met 2.412
punten; bij de dames won Willemina van der Goes-Petter met 1.620 punten, gevolgd door
Anne Bavelaar met 1.588 punten en Anja Bavelaar met 1.522 punten. Dat de nieuwe
discipline zijn eigen dynamiek kent bewees de 15-jarige vijfkamper Ryan Oosthof die op
het onderdeel lopen+schieten Nederlands Kampioen Kelvin Hilgeholt voorbleef. Klik hier
voor videobeelden van deze trial.
De ervaringen van deelnemers en toeschouwers werden in diepte-interviews
geïnventariseerd. Naast een aantal kritische kanttekeningen waren de reacties van de
respondenten overwegend positief over de toegevoegde waarde van de gecombineerde
format en zeer positief over de organisatie van een vijfkampwedstrijd op een bijzondere
buitenlocatie als Landgoed Maarsbergen. Ook werden verbeterpunten ten aanzien van de
praktische uitvoering voorgesteld. De UIPM heeft aangegeven dat bij de uitontwikkeling
van de nieuwe format een gerenommeerde topcoach in de betreffende UIPM-commissie
zal worden benoemd om daarmee de belangen van de (top)atleten veilig te stellen.

De Moderne Vijfkamp is een Olympische sport sinds 1912.
De Nationale Sportmedaille (sinds 1915) en het Nationale Vijfkampkruis
van NOC*NSF (sinds 1931) zijn onderscheidingen voor fysieke prestaties.
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De gecombineerde format
lopen+schieten op
biatlonschijven werd inmiddels
getest in een trial op Landgoed
Maarsbergen; klik op de
biatlonschijven voor een
videoimpressie

