NIEUWS OVER DE OLYMPISCHE MODERNE VIJFKAMP (24 september 2007)

Veel nieuwe vijfkampers op 3e Open Meerkamp
De Open Meerkamp in de Olympische Moderne Vijfkamp van 22-23 september rond
Landgoed de Bosuil op de Veluwe was een groot succes. Het nieuwe concept om ter
kennismaking in twee of meer onderdelen naar keuze deel te kunnen nemen aan deze
exclusieve multisport blijkt veel deelnemers aan te trekken. Ook de formule om
wedstrijden op bijzondere buitenlocaties te organiseren valt in goede aarde.
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Olympische Moderne Vijfkamp bestaat uit de volgende onderdelen:
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 90 cm op een geloot springpaard.

Vijf hoogtepunten van deze kruiswedstrijd:
 in de leeftijdsklassen junioren (19-21 jaar) en senioren (vanaf 22 jaar) bestond het
veld voor 50% uit nieuwe vijfkampers die voor het eerst deelnamen; onder hen een
detachement cadetten en adelborsten van de Nederlandse Defensie Academie en
ruiters die gebruik maakten van de nieuwe mogelijkheid om ter kennismaking (buiten
mededinging) met een eigen paard deel te nemen;
 de leeftijdsklassen waarbij minimaal drie tegenstanders uitkwamen in alle vijf
onderdelen van de Olympische Moderne Vijfkamp werden gewonnen door:
Senioren/m: Stephan Wildenberg, 4.116 punten (vijfkampvereniging Breda),
Senioren/v: Anja Bavelaar, 3.536 punten (vijfkampvereniging Ermelo), en
Masters/m: Elias Woudenberg, 4.865 punten (vijfkampvereniging Amersfoort);
 de beste prestaties op individuele onderdelen werden neergezet door:
lopen: Furlan Funke-Kaiser (3 km veldloop in 10:32),
zwemmen: Kelvin Hilgeholt (200 m vrije slag in 2:09),
schieten: Ariënne Blaas (182 uit 200 punten),
schermen: maïtre Maxim Zorkin (25 victoires uit 28 partijen op degen), en
paardrijden: Bob van Hout en Mark van de Watering (100 cm: 1.200 punten);
 het Nationale Vijfkampkruis in de Olympische Moderne Vijfkamp behaalden:
A-jeugd/v: Anne Bavelaar (met 16 jaar de jongste sporter ooit),
Junioren/v: Kim Hoogendoorn (voor de 2e keer);
Senioren/m: maïtre Maxim Zorkin en de cadetten Furlan Funke-Kaiser (die eerder dit
jaar ook het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF in de Militaire Vijfkamp behaalde)
en
Stephan Wildenberg (voor de 2e keer), en
Masters/m: Antoon Splinter en Elias Woudenberg (voor de 2e keer);
 Rob Hetterscheid, sind 1982 disciplinechef schieten, werd wegens langdurige
verdienstelijke inzet benoemd tot Lid van Verdienste van de Nederlandse
Vijfkampbond; Cees Dekkers, voormalig Bondscoach en dertigvoudig kruiswinnaar
werd wegens bijzondere prestaties op het gebied van de Vijfkamp begiftigd met de '
J. van Steeden'-legpenning.
De eerstvolgende mogelijkheden om aan een meerkamp in de Olympische Moderne
Vijfkamp deel te nemen zijn:
 het 'Zeker Weten'-Tournament op zaterdag 20 oktober 2007 in Ermelo (lopen,
zwemmen, schieten en/of schermen, klik hier voor meer informatie);
 de 'Gele Rijders'-Cup op vrijdag 26 oktober 2007 in 't Harde (lopen, schieten,
schermen en/of paardrijden, klik hier voor meer informatie). De eerstvolgende
mogelijkheid om het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF in de Olympische Moderne
Vijfkamp te behalen is in 2008; data worden bekendgesteld.
De periodieke nieuwsflits is er 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 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 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 onderscheidingen voor fysieke prestaties.
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Maïtre Maxim Zorkin en zes
andere sporters behaalden het
Nationale Vijfkampkruis
NOC*NSF in de Olympische
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