
  

 NIEUWS OVER DE OLYMPISCHE MODERNE VIJFKAMP (7 februari 2008) 
Nieuwe biathlondoelen en luchtwapens in bruikleen  

De UIPM, wereldbond onder het IOC voor de Olympische Moderne Vijfkamp (lopen, 
zwemmen, schieten, schermen, paardrijden), treft voorbereidingen voor een vernieuwing 
van de onderdelen lopen en schieten tot een gecombineerde discipline als in Biathlon. 
Deze vernieuwing wordt ingegeven met als doel om de sport span-nender en 
aantrekkelijker te maken voor deelnemers, publiek, media en sponsors.  

Bij de modernisering worden de onderdelen lopen en schieten gecombineerd van een 
3.000m-loop en 20 schoten op puntenschijven tot de volgende volgorde: 10 schoten, 
1.000m-loop, 5 schoten, 1.000m-loop, 5 schoten, 1.000m-loop, plus een strafronde van 
70m voor ieder gemist schot. Klik hier voor meer informatie.  

De wijzigingen zullen grote invloed hebben op het onderdeel schieten; zo worden ook 
nieuwe biathlondoelen geïntroduceerd. In de optiek van de Vijfkampbond biedt deze 
vernieuwing vele kansen, waaronder de kans om beter geoefend dan tegenstanders aan 
wedstrijden deel te nemen. Daarom heeft de Vijfkampbond besloten om leden in de 
gelegenheid te stellen goed te kunnen oefenen door de nieuwe biathlondoelen en/of 
luchtwapens in bruikleen ter beschikking te stellen.  

De kosten bedragen €100 op jaarbasis per biathlondoel of luchtwapen, of €2,50 per 
training voor clinics door of onder auspiciën van de disciplinechef schieten.  

Het betreft de volgende biathlondoelen:  
 Hora Duetto (meer infornatie op Hora Electronic Biathlon Targets);  

en de volgende modellen luchtwapens:  
 Walther LPM1 (CO2-wapen); 

 Steyr LP2 (persluchtwapen);  
 Feinwerkbau 2 (persluchtwapen);  
 Feinwerkbau C20 (CO2-wapen);  

 Feinwerkbau C25 (CO2-wapen); 

 Feinwerkbau C55 (CO2-wapen); 

 Feinwerkbau 65 (mechanische zijspanner); 
 Feinwerkbau 80 (mechanische zijspanner); 
 Feinwerkbau 100 (mechanische onderspanner).  

De nieuwe combi-discipline wordt in 2008 optioneel georganiseerd op alle wedstrijden van 
de Nederlandse Vijfkampbond, opdat sporters goed voorbereid kunnen zijn zodra de 
nieuwe format daadwerkelijk wordt ingevoerd.  

De bondsmaterialen worden ter beschikking gesteld op basis van 1e aanmelding zolang de 
voorraad strekt; de disciplinechef schieten beslist over de allocatie. Nadere voorwaarden 
zijn van toepassing, waaronder uiteraard dat het gebruik voor verantwoordelijkheid en 
risico van de gebruiker is, en dat deze de materialen dient op te slaan, te vervoeren en te 
gebruiken conform de wettelijke regelgeving en de regels van de Nederlandse 
Vijfkampbond. Klik hier om je aan te melden.  

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  

  

 

   

  




