NIEUWS OVER DE OLYMPISCHE MODERNE VIJFKAMP (8 april 2008)

KMSV-Fonds sponsort Coubertin Cup
Het KMSV-Fonds heeft besloten om de Coubertin Cup te sponsoren. De Coubertin Cup
wordt op zondag 20 april 2008 ingesteld in de voormalige officiersmess op de
Bernhardkazerne, als vervolg op de prijs die bijna 100 jaar geleden bij de eerste
vijfkampwedstrijd (de ‘Vijfkamp voor Officieren’ in 1916) werd ingesteld door F.W. baron
van Tuyll van Serooskerken, eerste voorzitter van het NOC.
De Coubertin Cup wordt toegekend aan de beste vijfkamper (m/v, junioren/ senioren) die
de meeste en minimaal 5.000 wedstrijdpunten scoort in alle vijf onderdelen op het
Nederlands Kampioenschap Olympische Moderne Vijfkamp (lopen, zwemmen, schieten,
schermen, paardrijden). De winnaar van de Coubertin Cup ontvangt een officiële
oorkonde; zijn of haar naam leeft voort in de registers en op de website van de
Nederlandse Vijfkampbond.
De eis van 5.000 wedstrijdpunten is hoog en ligt zelfs boven de selectierichtlijnen voor het
topsport- en talentontwikkelingsprogramma van de Vijfkampbond. De Vijfkampbond wil
hiermee prestaties op hoog niveau promoten, in het bijzonder op het Nederlands
Kampioenschap Olympische Moderne Vijfkamp, en bovendien getalenteerde sporters
stimuleren voor haar internationaal trainings- en wedstrijdprogramma onder leiding van
bondscoach Stan Dobrotvorski.
Luitenant-kolonel der Cavalerie bd Max van der Hoog, voorzitter van het KMSV-Fonds:
‘Het KMSV-Fonds voert terug op de aloude Koninklijke Militaire Sport-vereeniging, destijds
niet alleen een van de oprichters van (de voorloper van) het huidige NOC*NSF, maar ook
van de huidige KNHS en de Vijfkampbond. Begin vorige eeuw was de ruitersport in sterke
mate een militaire aangelegenheid. De Koninklijke Militaire Sportvereeniging organiseerde
bijna wekelijks deelname aan jachtritten, terreinritten, rallyes, cross-countries, steeple
chases, dressuurproeven, springparcoursen, langeafstandsritten en samengestelde
wedstrijden. Mede door die training bereikten haar leden - veelal jonge officieren van de
Artillerie en de Cavalerie – ook aanzienlijke topsportprestaties. Hoogtepunt hiervan waren
de vier gouden Olympische medailles behaald op de Olympische Spelen van 1924 (Parijs),
1928 (Amsterdam) en 1932 (Los Angeles) door de Luitenant der Cavalerie C.F. Pahud de
Mortanges, waarvan drie met het paard Marcroix. Dezelfde Charles Pahud de Mortanges
werd later niet alleen bestuurslid van het NOC en het IOC, maar was ook de eerste
voorzitter van de Vijfkampbond, die in 1962 werd verzelfstandigd in het bijzonder om het
onderdeel paardrijden in de Olympische Moderne Vijfkamp beter op de kaart te zetten.’
Majoor der Cavalerie Harke in den Kleef, penningmeester van het KMSV-Fonds: ‘Vanuit die
achtergrond vinden wij het fantastisch hoe de Vijfkampbond alles in het werk stelt om de
Olympische Moderne Vijfkamp, sinds 1912 een vast onderdeel op de Olympische Spelen,
prominenter op de kaart te zetten. Wij zijn ervan overtuigd dat de Vijfkampbond op de
goede weg is en willen graag bijdragen aan het doel om prestaties te stimuleren. De
Coubertin Cup zal wellicht niet ieder jaar gehaald worden - maar dat is prima: een
hoofdprijs is er alleen voor echte toppers.’

Historische achtergrond
Het in 1953 opgerichte KMSV-Fonds is de voortzetting van de in 1886 opgerichte
Koninklijke Militaire Sportvereeniging en heeft als doel het bevorderen en steunen van de
beoefening van de ruitersport door officieren, adspirant- en reserve- officieren. De
gezamenlijke geschiedenis van de Koninklijke Militaire Sport-vereeniging en de
Vijfkampbond gaat terug tot begin 20e eeuw. Zo:
 was de Koninklijke Militaire Sportvereeniging in 1912 een van de zeven oprichters
van het Nederlandsch Olympisch Comité (zie geschiedenis NOC);
 vroeg de Koninklijke Militaire Sportvereeniging haar leden in 1913 om zich uit te
spreken over een jaarlijkse wedstrijd ‘Moderne Vijfkamp’, bestaande uit: schieten
met revolver, 300m zwemmen, schermen op dueldegen, 4.000m cross-country te
voet en 5.000m cross-country te paard;
 richtte het NOC in 1915 een ‘Commissie voor het inrichten van vijfkampen voor
officieren’ op (de voorloper van de Vijfkampbond) onder voorzitterschap van
Ritmeester der Cavalerie jhr J.W. Godin de Beaufort, die in 1916 de eerste Vijfkamp
organiseerde op Landgoed Velserbeek van F.W.C.H. baron Van Tuijll van
Serooskerken, de eerste voorzitter van het NOC;
 was de Koninklijke Militaire Sportvereeniging in 1923 een van de vijf oprichters van
de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie;
 richtten onder andere Luitenant-generaal der Cavalerie bd C.H. Pahud de Mortanges
(voorzitter Vijfkampbond 1962-1965), Kolonel der Cavalerie bd R.O. van Manen
(bestuurslid Vijfkampbond 1948-1977), Luitenant-kolonel der Cavalerie bd jhr
S.M.S.A.A. de Marees van Swinderen (bestuurslid Vijfkampbond 1922-1930) en
Luitenant-kolonel der Cavalerie bd W.A. van den Wall Bake in 1953 het KMSV-Fonds
op, als voortzetting van de Koninklijke Militaire Sportvereeniging.
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.

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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Ritmeester der Cavalerie
G.P. de Kruijff met Va-t’en
en Luitenant der Cavalerie C.F.
Pahud de Mortanges
met Marcroix tijdens de
uitreiking van de gouden
medaille op de IXe Olympische
Spelen
van 1928 in Amsterdam.
(Niet op de foto: Luitenant der
Cavalerie A.D.C. van der Voort
van Zijp met Silver Piece)

