
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  
NIEUWS OVER DE OLYMPISCHE MODERNE VIJFKAMP (22 augustus 2008) 

Vijfkamp: twee nieuwe Olympisch kampioenen 
  
De Moderne Vijfkamp heeft gisteren en vandaag in Beijing vier nieuwe Olympische 
medaillewinnaars opgeleverd. Het goud werd gewonnen door Andrei Moiseev (29, 
Rusland; won eerder goud in Athene 2004) en Lena Schoneborn (22, Duitsland). Zilver 
ging naar Edvinas Krungolcas (35, Litouwen) en Heather Fell (25, Groot-Brittannië); brons 
naar Andrejus Zadneprovskis (33, Litouwen; won eerder zilver in Athene 2004) en Victoria 
Tereshuk (26, Oekraïene).  
  
Achtergrond  
De Moderne Vijfkamp werd in 1912 door Pierre de Coubertin geïntroduceerd als de 
moderne editie van de klassieke Vijfkamp, het ‘koningsnummer’ op de Olympische Spelen 
uit de klassieke oudheid:  
                                        
1.    schieten: 20 schoten met luchtpistool op 10 m afstand;  
2.    schermen: 35 partijen op degen, steeds om 1 treffer (victore/V);  
3.    zwemmen: 200 m vrije slag;  
4.    paardrijden: 12 hindernissen op 120 cm op een geloot springpaard; en 
5.    lopen: 3 km veldloop.  
  
Van 1912 tot 1980 werd de Moderne Vijfkamp georganiseerd over vijf dagen: één 
onderdeel per dag. Daarna werd de format gecomprimeerd tot – sinds 1996 – alle 
onderdelen op één dag. Tegelijkertijd steeg het aantal deelnemers tot inmiddels 36 
mannen en 36 vrouwen. Ook omdat alle tegenstanders tegen elkaar schermen is de 
Moderne Vijfkamp hierdoor een van de fysiek zwaarste onderdelen geworden.  
  
Prestaties 
De prestaties van de nieuwe Olympische winnaars, de ranking per onderdeel (uit 36 
tegenstanders) en het bij de individuele prestaties horende aantal wedstrijdpunten 
volgens de officiële puntentabellen van de UIPM:  
  

  
Olympische records 
Er werden diverse Olympische records in de Moderne Vijfkamp verbroken:  

  Andrei Moiseev (29, Rusland) verhoogde het Olympisch record Moderne Vijfkamp 
van 5.566 punten naar 5.632 punten, en werd na de Zweed Lars Hall (1952, 
1956) de tweede vijfkamper ooit die twee keer op rij de gouden medaille 
behaalde;  

  David Svoboda (23, Tsjechië) verhoogde het record bij het schieten naar 191 uit 
200 trefpunten;  

  Amro El-Geziry (21, Egypte) verhoogde het record op de 200m vrije slag bij de 
mannen naar 1:55,86;  

  Sheila Taormina (39, Verenigde Staten) verhoogde het record op de 200m vrije 
slag bij de vrouwen naar 2:08,86; bovendien zette zij een nieuw record neer 
door als eerste vrouw ooit aan vier Olympische Spelen in drie verschillende 
sporten deel te nemen. Zo kwam zij in 1996 in Atlanta uit in het zwemmen 
(4x200m estafette vrije slag; goud), vervolgens in 2000 in Sydney en 2004 in 
Athene in de triathlon; en nu in de Moderne Vijfkamp. Klik hier voor meer over 
deze bijzondere prestatie van een atleet die in drie verschillende sporten de top 
bereikte.  

  
Prestaties per onderdeel 
Klik voor de complete uitslagen op de namen van de onderdelen in de linkeras van de 
bovenstaande twee tabellen. In Beijing werd opnieuw aangetoond dat de beste 
vijfkampers niet noodzakelijk op alle onderdelen hoeven uit te blinken – het gaat om de 
combinatie van alle vijf onderdelen. Zo eindigden alles zes medaillewinnaars op slechts 
twee of drie onderdelen bij de eerste tien, en wonnen slechts twee van hen überhaupt 
een onderdeel (beide goudwinnaars wonnen het schermen). Niet alleen betekent dit dat 
het klassement tot het laatste moment spannend blijft en flinke wijzigingen kan laten 
zien; ook toont het aan dat zelfs de beste vijfkampers op Olympisch niveau hun 
tegenstanders regelmatig ver voor zich moeten laten.  
  
Leeftijd en ervaring 
De gemiddelde leeftijd van alle deelnemende sporters was ruim 26 jaar; die van de 
medaillewinnaars ruim 28 jaar. Een en ander illustreert dat de meeste vijfkampers pas 
rond hun 30e pieken, onder andere vanwege een combinatie van wedstrijd- en 
onderdeelservaring. Opvallend is dat de (vooralsnog) enige vijfkamper in de 
topsportselectie van de Vijfkampbond, de jonge vijfkamper Kelvin Hilgeholt (24, dit jaar 
geblesseerd door een knieschijfluxatie), mogelijk goed in dit veld zou hebben kunnen 
meekomen. Zijn beste prestaties per onderdeel op internationale wedstrijden in de laatste 
twee jaar: schieten: 178 (1.072 punten); schermen: 18V-13D (888 punten); zwemmen: 
2:06 (1.292 punten); paardrijden 28 (1.172 punten); lopen 09:11 (1.196 punten); 
tesamen 5.620 punten. Nu nog alles op één dag ...  
  
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. 

Medaillewinnaars Moderne Vijfkamp 2008 (mannen) 
  1e plaats: goud 2e plaats: zilver 3e plaats: brons 

Andrei Moiseev Edvinas Krungolcas Andrejus Zadneprovskis 
schieten 186 5e: 1.168 185 7e: 1.156 182 17e: 1.120 
schermen 26V  1e: 1.024 21V 5e:    904 15V 24e:    760 

zwemmen 2:03 6e: 1.332 2:08 23e: 1.272 2:02 5e: 1.336 
springen 140 15e: 1.060  56 4e: 1.144 28 2e: 1.172 
lopen 9:49 27e: 1.048 9:43 25e: 1.072 9:25 13e: 1.140 

vijfkamp 1e: 5.632 2e: 5.548 3e: 5.528 
  

Medaillewinnaars Moderne Vijfkamp 2008 (vrouwen) 
  1e plaats: goud 2e plaats: zilver 3e plaats: brons 

Lena Schoneborn Heather Fell Vicrtora Tereshuk 
schieten 177 20e: 1.060 185 6e: 1.156 178 17e: 1.072 
schermen 28V  1e: 1.072 20V 11e:    880 22V 5e:    928 
zwemmen 2:17 10e: 1.280 2:12 3e: 1.328 2:14 5e: 1.316 

springen 28 4e: 1.172  56 10e: 1.144 112 21e: 1.088 
lopen 10:29 9e: 1.208 10:19 5e: 1.244 10:13 2e: 1.268 
vijfkamp 1e: 5.792 2e: 5.752 3e: 5.752 

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   

   
Meer informatie over de 

Moderne Vijfkamp  
op www.vijfkamp.nl en 
op de website van de 
Union Internationale 

de Pentathlon Moderne:  
www.pentathlon.org 

 


