
  

  

 NIEUWS OVER DE OLYMPISCHE MODERNE VIJFKAMP (25 mei 2008) 
Update wedstrijdkalender: twee zomertrials  

Er zijn dit jaar nog twee mogelijkheden om het Nationale Vijfkampkruis te halen:  
 in de Militaire Vijfkamp: NK Militaire Vijfkamp, 25-26 juni in Oirschot; en 
 in de Olympische Moderne Vijfkamp: Gele Rijders Cup, 3-4 oktober in ’t Harde.  

Verder zijn er twee mogelijkheden om deel te nemen aan het nieuwe onderdeel in de 
Olympische Moderne Vijfkamp, de combinatie van lopen en schieten:    

1.    zaterdag 21 juni, Papendal: trial run-shoot 
De Nederlandse Vijfkampbond organiseert in samenwerking met de KNSA een trial in 
de nieuwe run-shoot combined event.  Doel van dit evenement, dat wordt 
georganiseerd tijdens Schietsport Totaal in Papendal,  is om kennis te maken met het 
spannende nieuwe onderdeel dat inmiddels formeel is ingevoerd op het EK en WK 
voor A-Jeugd, en naar verwachting ook in de overige leeftidjdscategorieën  door de 
UIPM zal worden geïntroduceerd. 
Bereid je voor op de toekomst en klik hier om je te aan te melden.  

2.    zondag 6 juli, Maarsbergen: trial run-shoot plus paardrijden*) 
De Nederlandse Vijfkampbond organiseert in samenwerking met de KNHS een trial in 
het onderdeel paardrijden èn de nieuwe run-shoot combined event. Doel van dit 
evenement, dat wordt georganiseerd in combinatie met het NMK Samengestelde 
Wedstrijd op Landgoed Maarsbergen, is om ervaren ruiters te laten kennismaken met 
de Olympische Moderne Vijfkamp. Zo is het mogelijk om deel te nemen met een eigen 
paard (buiten mededinging). Ook is dit een extra gelegenheid om te promoveren in 
spronghoogteklasse en zo hoog mo-gelijk te kunnen starten zodra de nieuwe 
puntentelling volgens de in februari 2007 bekendgestelde aanvullende regels voor het 
paardrijden in januari 2009 in werking treedt. Verder is dit opnieuw een gelegenheid 
om kennis te maken met het spannende nieuwe gecombineerde onderdeel lopen + 
schieten. 
Nader bericht volgt zodra de inschrijving voor dit evenement opent.  

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   

 

Schieten is een centraal 
onderdeel in de vijfkamp: in de 
Olympische Moderne Vijfkamp 
met luchtpistool op 10 meter 

afstand; in de Militaire Vijfkamp 
met pistool op 25 meter of 

geweer op 100 meter afstand.
  
 


