NIEUWS OVER DE NEDERLANDSE VIJFKAMPBOND (2 februari 2008)

Eyeworks zoekt vijfkampers voor tv-competitie
Reinout Oerlemans’ televisieproductiebedrijf Eyeworks zoekt vijfkampers voor een nieuwe
tv-competitie. In dit voor Veronica te maken programma maakt een groep veelzijdige
multisporters dit voorjaar een verre, avontuurlijke reis langs extreme, exotische sporten
uit oude culturen. Na een intensieve training komen de deelnemers voor zware
uitdagingen te staan en nemen ze het op tegen lokale kampioenen èn elkaar.
Eyeworks zoekt in totaal tien sporters, waarvan naar verwachting acht variërend van ca.
twintig tot dertig jaar. Het wordt een harde afvalrace: de laatste kandidaten zijn in totaal
ruim twee maanden onderweg. Naar verwachting is het vertrek in de tweede week van
april en zullen de laatste sporters half juni terugkomen. Voor de deelnemers is er een
onkostenvergoeding voor de tijd dat ze weg zijn.
Eyeworks is op zoek naar sportieve diehards en benadert daarvoor dus ook de
Vijfkampbond. Uithoudingsvermogen, snelheid, lenigheid, coördinatievermogen en kracht
- de vijf lichamelijke basisvaardigheden die ook in ieder van de drie vormen van vijfkamp
vereist zijn: ze komen allemaal aan bod in deze bijzondere competitie.
Ben je nu lid in de Nationale Sportmedaille, de Militaire Vijfkamp of de Olympische
Moderne Vijfkamp: je kunt je aanmelden via 020-6661868 of veronica@eyeworks.tv.
Vermeld je leeftijd, sport en een foto (liefst ‘full-body’). De inschrijvingen stromen
inmiddels binnen dus meld je snel aan. Graag even bericht aan de Nederlandse
Vijfkampbond; je krijgt een gratis badge als je inderdaad wordt geselecteerd!
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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