
  

  

 NIEUWS OVER DE OLYMPISCHE MODERNE VIJFKAMP (6 oktober 2007) 
Nieuwe wisselbekers Olympische Moderne Vijfkamp  

De Nederlandse Vijfkampbond introduceert in 2008 nieuwe wisselbekers voor de 

Olympische Moderne Vijfkamp. Deze kunnen jaarlijks door Junioren (vanaf 19 jaar) en 
oudere deelnemers op het Nederlands Kampioenschap worden gewonnen door:  

1.    de loper (m/v) met de meeste wedstrijdpunten op de 3 km;  

2.    de zwemmer (m/v) met de meeste wedstrijdpunten op de 200 m vrije slag;  
3.    de schutter (m/v) met de meeste wedstrijdpunten;  

4.    de degenschermer (m/v) met de meeste wedstrijdpunten;  
5.    de springruiter (m/v) met de meeste wedstrijdpunten in de hoogst verreden  

      spronghoogteklasse die het dichtst onder de tijdslimiet heeft gereden; en 
6.    de vijfkamper (m/v) uit de categorie Junioren of Senioren met de meeste 

      wedstrijdpunten op alle vijf onderdelen in de Olympische Moderne Vijfkamp.  

De wisselbekers worden ontworpen en vervaardigd door Koninklijke Begeer en zullen 
worden onthuld en voor het eerst toegekend op het Nederlands Kampioen-schap 

Olympische Moderne Vijfkamp 2008. De eerste vijf kunnen worden gewonnen door 
sporters die deelnemen aan minimaal twee onderdelen uit de Olympische Moderne 

Vijfkamp, hand in hand met het nieuwe concept van de Open Meerkamp waarbij 
(kennismakende) sporters aan vijfkampwedstrijden kunnen deelnemen in twee 
onderdelen naar keuze. De winnaars worden jaarlijks ingeschreven in de registers en 

vermeld op de website van de Nederlandse Vijfkampbond.  

Ieder van deze bokalen zal worden vernoemd naar een (voormalig) vijfkamper die 

bijzondere of uitzonderlijke prestaties heeft verricht ten aanzien van het betreffende 
wedstrijdonderdeel uit de Olympische Moderne Vijfkamp. Leden, oud-leden en andere 

betrokkenen worden uitgenodigd om suggesties voor de naamgeving van ieder van deze 
zes bokalen uiterlijk 1 december 2007 met redenen omkleed in te sturen naar 
secretaris@nederlandsevijfkampbond.nl.  

Ook zullen in 2008 de op 23 september 2007 door voormalig bondscoach Cees Dekkers 
hernieuwd aangeboden wedstrijdbokalen voor de beste sporters uit de categorie Masters 

op alle onderdelen van de Olympische Moderne Vijfkamp en de Nationale Vijfkamp met 
werpen opnieuw worden toegekend. Ook hier worden de betreffende winnaars jaarlijks 
ingeschreven in de registers en vermeld op de website van de Nederlandse Vijfkampbond.  

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.  

   meer informatie     print   

  

 

Schets van de nieuwe bokaal 
voor de beste vijfkampruiter in 

de Moderne Vijfkamp. 
Ontwerp: Koninklijke Begeer  

  



  


