NIEUWS OVER DE OLYMPISCHE MODERNE VIJFKAMP (25 maart 2008)

Speciaal examen Ruiterbewijs voor vijfkampers
Op 14 februari 2007 kondigde de Vijfkampbond een in overleg met de KNHS opgesteld
aanvullend voorschrift aan, met als doel om het paardrijden in de Olympische Moderne
Vijfkamp veiliger en toegankelijker te maken en op een hoger niveau te brengen. Dit
voorschrift is op 1 januari 2008 verder in werking getreden.
Zo kunnen sporters nu ter kennismaking met een eigen paard deelnemen; zijn er in
overeenstemming met de KNHS-regels vier spronghoogteklasses ingesteld (90, 100, 110,
120 cm); is gebruik van bodyprotectors en veiligheidsbeugels verplicht; en moeten ruiters
in bezit zijn van het Ruiterbewijs van de KNHS (SRR) of het Militair Ruiterbewijs van de
SMR, of startgerechtigdheid kunnen aantonen op basis van een (maximaal drie jaar oude)
KNHS- of FNRS-startkaart in B, L of M (springen).
Deze regels zijn inmiddels van toepassing op alle Open Meerkampen: wedstrijden waarin
sporters kunnen deelnemen in minimaal twee van de vijf onderdelen uit de Olympische
Moderne Vijfkamp (lopen, zwemmen, schieten, schermen, paardrijden).
Dit
A.
B.
C.

zijn in 2008:
19-20 april: het Open Nederlands Kampioenschap in Amersfoort;
5-6 juli: de Godin de Beaufort Cup in Maarsbergen; en
3-4 oktober: de Gele Rijders Cup in ’t Harde.

Ruiterbewijs KNHS (SRR)
De eenvoudigste manier om te kwalificeren voor het paardrijden in de Olympische
Moderne Vijfkamp is door het Ruiterbewijs van de KNHS (SRR) te behalen. Het
Ruiterbewijs is voor ruiters wat het rijbewijs is voor automobilisten. Het examen bestaat
uit een theoriedeel en een rijproef (de basisverrichtingen), en kan zeer regelmatig op
diverse locaties in Nederland worden behaald (klik hier).
Het Ruiterbewijs biedt naast startgerechtigdheid in de Vijfkamp diverse andere voordelen.
Zo wordt het door veel maneges vereist bij de verhuur van paarden voor recreatieve
ritten, is het in veel natuurgebieden vereist voor buitenritten, en biedt het verzekering
(wettelijke aansprakelijkheid) voor schade aan derden tijdens recreatieve ritten tot
€750.000 per geval en €1.500.000 per jaar.
In aanvulling op de reguliere examens wordt op donderdag 17 april een extra
examen speciaal voor vijfkampers georganiseerd op Manege Molenheide in Schijndel
(bij Den Bosch). Dit geldt dus gelijk als kwalificatiemoment voor de Open Meerkamp op
19-20 april in Amersfoort (waar in bepaalde categorieën ook om het Nederlands
Kampioenschap in de Olympische Moderne Vijfkamp wordt gestreden).
Wil je deelnemen aan het paardrijden in de Olympische Moderne Vijfkamp en ben je nog
niet startgerechtigd? Klik hier om je deelname door te geven en ga naar
www.ruiterbewijs.nl om het aanmeldformulier te downloaden en toe te zenden aan:
Patricia van Iersel
Stichting Rijvaardigheidsbewijzen Recreatieruiter
Postbus 3040
3850 CA Ermelo
T: 0577-408362
E: p.van.iersel@knhs.nl
De theoriestof wordt vervolgens per post toegestuurd. Dit extra examen vindt alleen
plaats bij voldoende (>10) inschrijvingen, dus maak gebruik van deze kans!
Deze periodieke nieuwsflits informeert sporters en vrijwilligers over de:
- Nationale Sportmedaille (lopen, zwemmen, springen, zelfverdediging, werpen);
- Militaire Vijfkamp (lopen, zwemmen, schieten, hindernisbaan, werpen); en
- Olympische 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 info@nederlandsevijfkampbond.nl, T 073-5280063.
*) klik hier voor de geldende regelingen voor het paardrijden.

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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Anne Bavelaar behaalde al op 16jarige leeftijd het Nationale
Vijfkampkruis NOC*NSF in de
Olympische Moderne Vijfkamp en
kwalificeerde inmiddels voor
L/springen (KNHS) en NVBspronghoogteklasse III
(maximaal 110 cm)

