
  
  
 

 

 
  NIEUWS OVER DE OLYMPISCHE MODERNE VIJFKAMP (28 juni 2008) 

Laatste inschrijvingen trial Landgoed Maarsbergen  
  
Volgende week zondag 6 juli organiseert de Nederlandse Vijfkampbond in samenwerking 
met de KNHS een trial in het paardrijden in de Moderne Vijfkamp rond Kasteel 
Maarsbergen, plus een gratis clinic schieten en een trial in het nieuwe gecombineerde 
lopen + schieten. Met name ook nieuwe kennismakende sporters zijn van harte welkom 
om deel te nemen aan een of meer onderdelen.  
  
De Moderne Vijfkamp is sinds 1912 een onderdeel op de Olympische Spelen:  
1.    lopen: 3 km veldloop;  
2.    zwemmen: 200 m vrije slag; 
3.    schieten: 20 schoten met luchtdrukpistool op 10 m afstand;  
4.    schermen: ca. 30 partijen op degen, steeds om 1 treffer (victoire); en 
5.    paardrijden: 12 hindernissen op minimaal 90 cm op een geloot springpaard.  
  
De KNHS heeft de afgelopen twee weken ruim aandacht besteed aan deze trial, die ter 
kennismaking ook openstaat voor deelnemers met een eigen paard (klik hier). Verder 
geldt de trial ook als promotiemogelijkheid voor het paardrijden in de Moderne Vijfkamp 
(klik hier voor de regels).  
  
De trial wordt net als vorig jaar georganiseerd in combinatie met het Nationaal Militair 
Ruiterkampioenschap Samengestelde Wedstrijd (voorheen Military, tegen-woordig ook 
wel Eventing). Het programma van de dag is als volgt:  
  

  
Landgoed Maarsbergen 
Het 400 ha grote Landgoed Maarsbergen op de grens van Nationaal Park de Utrechtse 
Heuvelrug en de Gelderse Vallei kwam in 1882 in eigendom van de familie Godin de 
Beaufort en is historisch met de Moderne Vijfkamp verbonden. Zo trainden de 
Nederlandse Olympische ploegen van 1928, 1932 en 1936 rond Kasteel Maarsbergen toen 
Jan-Willem Godin de Beaufort van 1916 tot 1936 voorzitter was van de (huidige) 
Nederlandse Vijfkampbond.  
  
Inschrijving trial met gratis schietclinic sluit vandaag 
Lijkt het je wat, kennismaken met het paardrijden in de Olympische Moderne Vijfkamp 
en/of lopen + schieten? Klik op aanmelden om je in te schrijven. De inschrijving sluit 
morgen, 29 juni 21:00. Bij overinschrijving wordt een selectie uit de aanmeldingen 
gemaakt. Toegang voor toeschouwers uitsluitend na aanmelding.  
  

 
  
Deze periodieke nieuwsflits informeert sporters en vrijwilligers over de:  
- Nationale Sporttest (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@vijfkamp.nl, T 073-5280063, I www.vijfkamp.nl. 

  Trial Moderne Vijfkamp NMK Samengestelde Wedstrijd 
09:00-09:30 springen oefencross 
09:30-10:00 springen oefencross 
10:00-10:30 springen oefencross 
10:30-11:00 springen oefencross 
11:00-11:30 springen oefencross 
11:30-12:00 springen oefencross 
12:00-12:30 springen/clinic schieten   
12:30-13:00 springen/clinic schieten   
13:00-13:30 springen/clinic schieten dressuur 
13:30-14:00 clinic schieten dressuur 
14:00-14:30 clinic schieten dressuur 
14:30-15:00 clinic schieten   
15:00-15:30   springen gevolgd door cross 
15:30-16:00   springen gevolgd door cross 
16:00-16:30   springen gevolgd door cross 
16:30-17:00 trial lopen + schieten   
17:00-17:30 trial lopen + schieten prijsuitreiking 
17:30-18:00 trial lopen + schieten prijsuitreiking 
18:00-18:30 prijsuitreiking prijsuitreiking 

De Olympische Moderne Vijfkamp is een Olympische sport sinds 1912.  
De Nationale Sportmedaille (sinds 1915) en het Nationale Vijfkampkruis 
NOC*NSF (sinds 1931) zijn onderscheidingen voor fysieke prestaties. 

  meer informatie     print   

  
Kasteel Maarsbergen 

vormde al begin vorige eeuw de 
achtergrond voor het springen 

in de Olympische Moderne 
Vijfkamp  

  


