
 

  
NIEUWS OVER DE OLYMPISCHE MODERNE VIJFKAMP (16 juli 2008) 

Officieel tenue voor internationale wedstrijden 
  
De Vijfkampbond stelt officiële trainingspakken tegen kostprijs beschikbaar voor 
vijfkampers die in de laatste twee jaar het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF in de 
Moderne Vijfkamp hebben behaald en dit jaar zelfstandig of in teamverband in alle vijf 
onderdelen aan internationale wedstrijden deelnemen. Het gaat om dezelfde kleding die 
ook gedragen wordt door de topsportselectie van de Vijfkampbond.  
  
De bond wil kwalificerende sporters zo stimuleren om deel te nemen aan inter-nationale 
vijfkampwedstrijden, wat kan bijdragen aan grotere wedstrijdervaring, grotere 
Nederlandse vertegenwoordiging op internationale wedstrijden en grotere buitenlandse 
deelname aan Nederlandse wedstrijden.  
  
Stephan Blaas, wedstrijdsportcoördinator van de Vijfkampbond: ‘Er zijn allerlei prachtige 
vijfkampwedstrijden op en buiten de kalender van de UIPM die heel betaalbaar zijn. 
Vliegtickets zijn soms zó betaalbaar geworden, en de inschrijf- en overnachtingskosten 
zijn vaak relatief zó laag, dat deelname aan buitenlandse wedstrijden een reëel alternatief 
is. En voor diverse wedstrijden kun je ook gewoon in de auto stappen of samen een busje 
huren. De bond wil deelname aan zulke wedstrijden promoten. En het is natuurlijk 
fantastisch als je in officieel Nederlands tenue op het erepodium mag staan!’.  
  
Klik hier om een officieel trainingspak aan te vragen. De kosten bedragen €75 per pak 
(first come, first serve; beschikbaar zo lang de voorraad strekt).  
  

  
Kijk voor meer informatie over buitenlandse wedstrijden op www.pentathlon.org.  
  
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. 

Selectie breedtesportwedstrijden Europa, 2008 
18-21 juli, Duitsland: Europa Cup Masters Championships (München) 
30-31 augustus, Turkije: 3rd Balkan Youth Championship (Iznik) 
30-31 augustus, Polen: Open Polish Youth-A Championships (Szczecinek) 
6-7 september, Zweden: 2008 HRH Prince Carl Philip’s Cup (Stockholm) 
11-14 september, Oekraïene: Masters World Championships (Dnepropetrovsk) 
27 september, Nederland: NJK B- t/m F-Jeugd (Ermelo) 
3-4 oktober, Nederland: Gele Rijders Cup (’t Harde) 
17-19 oktober, Tsjechië: Masters Final Europa Cup (Praag) 
25-26 oktober, Zwitserland: Swiss Open Championships (Frauenfeld) 

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. 
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