
  

  

 NIEUWS OVER DE NEDERLANDSE VIJFKAMPBOND (7 januari 2008) 
Noteer ‘m in je agenda: wedstrijdkalender 2008  

In 2008 zijn er vier wedstrijden waarop het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF in de 

Olympische Moderne Vijfkamp (lopen, zwemmen, schieten, schermen, paardrijden) of de 

Militaire Vijfkamp (lopen, zwemmen, schieten, hindernisbaan, werpen) onder auspiciën 

van de Nederlandse Vijfkampbond behaald kan worden.  

Olympische Moderne Vijfkamp (sinds 1916 vast onderdeel Olympische Spelen):  

1.    lopen: 3 km veldloop;  

2.    zwemmen: 200 m vrije slag;  

3.    schieten: 20 schoten met luchtdrukpistool op 10 m afstand;  

4.    schermen: ca. 30 partijen op degen, steeds om 1 treffer (victoire); en 

5.    paardrijden: 12 hindernissen op minimaal 90 cm op een geloot springpaard.  

� Open Nederlands Kampioenschap: 19-20 april 2008, Amersfoort 

Het NK Olympische Moderne Vijfkamp (A-Jeugd, Junioren, Senioren en Masters) wordt 

in samenwerking met de vijfkampvereniging Amersfoort georganiseerd op en rond de 

schitterende terreinen van de cavalerie in Amersfoort, zoals dit ook van 1919 tot 1963 

historisch het geval was. Voor Masters geldt deze wedstrijd bovendien als eerste 

wedstrijd in de EuropaCup 2008.  

� Godin de Beaufort Cup: 5-6 juli 2008, Maarsbergen 

De Godin de Beaufort Cup wordt georganiseerd in combinatie met twee hippische 

events op en rond het schitterende Landgoed Maarsbergen. Een gloednieuwe beker 

voor de vijfkamper met het hoogste aantal wedstrijdpunten wordt aangeboden door 

mw C.J.H. Petter-Godin de Beaufort, dochter van J.W. Godin de Beaufort, oprichter 

van de Nederlandse Vijfkampbond in 1915.  

� Gele Rijders Cup: 3-4 oktober 2008, ’t Harde 

Nog een primeur: dit jaar kan het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF in de Olympische 

Moderne Vijfkamp ook tijdens de Gele Rijders Cup worden behaald, die in 

samenwerking met de Gele Rijders wordt georganiseerd op en rond de schitterende 

terreinen van de artillerie in ’t Harde en Oldebroek.  

Het Nederlands Jeugdkampioenschap (tot en met B-Jeugd) wordt op 26 september 

2008 in samenwerking met de SV Putten in Ermelo georganiseerd. Verder zijn er diverse 

andere regionale en internationale meer- en vijfkampen voor jeugd, junioren, senioren en 

masters. Meer informatie en de officiële inschrijftermijn wordt per wedstrijd 

bekendgesteld. Wil je bijdragen aan de organisatie van een van de bovenstaande 

wedstrijden?  Klik hier: vrijwilligers van harte welkom. 

 

Militaire Vijfkamp (alleen voor actief dienende beroeps- en reservemilitairen): 

1.    lopen: 8 kilometer veldloop (4 km voor dames);  

2.    zwemmen: 50 meter zwemmen met hindernissen; 

3.    schieten: drie maal 10 schoten met het persoonlijk wapen (Diemaco of Glock); 

4.    hindernisbaan: 450-500m hindernisbaan; en 

5.    werpen: juistheids- en verteworpen met een werpgewicht.  

� Nederlands Kampioenschap Militaire Vijfkamp: 25-26 juni 2008, Oirschot 

Het NK Militaire Vijfkamp 2008 wordt door het Ministerie van Defensie georganiseerd 

op de De Ruyter van Steveninck Kazerne in Oirschot. Het Nationale Vijfkampkruis 

NOC*NSF in de Militaire Vijfkamp wordt dit jaar persoonlijk uitgereikt door Henk 

Gemser, topsportbestuurslid NOC*NSF. Inschrijvingen uitsluitend via de sportburo’s 

van het Ministerie van Defensie.  

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   

  

Lopen, zwemmen, schieten, 

schermen en paardrijden: 

de klassieke Olympische 

Vijfkamp is niet voor iedereen 

weggelegd ... 

(foto: Ellen Akkerman, 

Landgoed Maarsbergen) 

 

  



  


