
  

  

  

 NIEUWS OVER DE NEDERLANDSE VIJFKAMPBOND (15 januari 2008) 
ZKH de Prins van Oranje bezoekt selectie   

Bij de opening van het nieuwe Sport & Innovatiecentrum op Papendal, waar ook de 

bondsselectie van de Nederlandse Vijfkampbond onder leiding van bondscoach Stan 
Dobrotvorski traint, werden de atleten vereerd door een persoonlijk bezoek van ZKH de 

Prins van Oranje. De Prins, die in zijn militaire diensttijd bij de Koninklijke Marine heeft 
geschermd, had veel interesse in de demonstratietraining van de Nederlandse scherm- en 
vijfkampselectie.  

Het Sport & Innovatiecentrum is een trainingshal die 52 weken per jaar onderdak biedt 
aan topsporters die zich bezighouden met loop-, spring- en werpnummers. Ook 

schermers, handboogschutters en boksers maken gebruik van de hal. De hal is ontwikkeld 
in het kader van een reeks vernieuwingen op Sportcentrum Papendal: zo werden recent 

ook de technisch geavanceerde blauwe buitenatletiekbaan en rijk geoutilleerde kracht- en 
fitnessruimtes gerealiseerd. In de hal bevindt zich ook de eerste klimaatkamer van West-
Europa: een ruimte waarin sporters op verschillende hoogtes, temperaturen en 

luchtvochtigheidsgraden kunnen trainen.  

Kelvin Hilgeholt (23), Nederlands Kampioen Olympische Moderne Vijfkamp, traint op 

Papendal op basis van een samenwerkingsverband samen met de degen-selectie van de 
KNAS. Hij maakte van de gelegenheid gebruik door de Prins het nieuwe nationale 
embleem van de Nederlandse Vijfkampbond aan te bieden. De Prins bleek zeer goed 

geïnformeerd: ‘Deze sport is gemaakt voor de Spelen en straalt de echte Olympische 
gedachte uit’.  

Behalve Prins Willem-Alexander was ook Erica Terpstra, voorzitter NOC*NSF, aanwezig, 
die al eerder haar enthousiasme voor de de ontwikkelingen van de vijfkamp in Nederland 

heeft getoond. Na een persoonlijk bericht waarin zij haar bewondering uitte over de 
vorderingen in deze multisport was er voor Kelvin Hilgeholt gelegenheid om haar te 
bedanken voor haar morele steun: ‘Ik was er nooit zo bewust van dat NOC*NSF ook zo 

betrokken is bij mijn sportprestaties, omdat je normaal gesproken alleen contact hebt met 
je bond. Maar nadat ik voor het eerst de finale van een World Cup gehaald had, zijn juist 

dit de momenten die mij heel erg motiveren’, aldus de vijfkamper uit Son en Breugel.  

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   
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