
  

  

  

 NIEUWS OVER DE NATIONALE SPORTMEDAILLE (10 april 2008) 
Inschrijving Nationale Sportmedaille 2008 nu open  

Vanaf vandaag kunnen enthousiaste sporters zich inschrijven voor de Nationale 
Sportmedaille. De inschrijving is in een nieuw jasje gestoken: geheel via internet.  

De Nationale Sportmedaille vindt zijn oorsprong in de historische Vaardigheids-proeven 
met bijbehorende Medaille voor Alzijdige Vaardigheid, die in 1915 door het toenmalige 
NOC werden ingesteld en in 1988 aan de Nederlandse Vijfkampbond zijn overgedragen. In 
het tot dusverre sinds 1915 vrijwel ongewijzigde historische concept werd de Medaille 
voor Alzijdige Vaardigheid verleend op basis van proeven met hoge eisen op de 
onderdelen lopen, zwemmen, springen, werpen, zelfverdediging en touwklimmen, die 
traditioneel jaarlijks konden worden afgelegd in de periode maart - december. Met ingang 
van 2008 is het onderdeel touwklimmen komen te vervallen.  

Ga naar www.nationalesportmedaille.nl voor informatie over de eisen, inschrijven, trainen 
en afname van de proeven. Binnenkort volgt ook een nieuwe afnamekaart.  

Rudy Papo, medewerker op het bondsburo van de Nederlandse Vijfkampbond: 
‘Fantastisch deze nieuwe website. De oude inschrijfprocedure was volgens mij sinds 1915 
niet veel gewijzigd. Het heeft veel werk gekost, maar nu heeft de Vijfkampbond in één 
klap een van de meest geavanceerde ledenbeheersystemen die er zijn. Deze nieuwe 
procedure is een mijlpaal in de gefaseerde introductie van de Nationale Sportmedaille. Het 
is de bedoeling dat de andere vormen van vijfkamp ook op dit systeem kunnen worden 
aangesloten, en dat we bovendien gaan doorschakelen naar aansluiting op Nederland 
Sportland Digitaal, waarmee leden ook de Nationale Sportpas kunnen ontvangen. Voor nu 
wil ik alle enthousiaste sporters van harte uitnodigen om zich aan te melden!’.  

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.  

   meer informatie     print   

  

 

De nieuwe inschrijfprocedure 
via internet is een enorme 
sprong vooruit voor de 
Nationale Sportmedaille 

   

  


