NIEUWS OVER DE NEDERLANDSE VIJFKAMPBOND (28 augustus 2008)

Bijzonder: je eigen e-mailadres@vijfkamp.nl
Na de recente introductie van de nieuwe website www.vijfkamp.nl introduceert de
Vijfkampbond voor leden ook de mogelijkheid om een persoonlijk e-mailadres aan te
vragen op basis van de conventie voornaam.achternaam@vijfkamp.nl.
Dit biedt niet alleen de mogelijkheid om een bijzonder, gepersonaliseerd e-mailadres met
je naam voluit gespeld te verwerven, maar bovendien (uniek in de sportwereld!) om
tegelijkertijd ook je eigen sport te promoten ... of het nu de Nationale Sporttest, de
Militaire Vijfkamp of de Olympische Moderne Vijfkamp is.
Enkele voorbeelden van nu al gereserveerde e-mailadressen:
; raymond.ploem@vijfkamp.nl (Nederlands Kampioen Militaire Vijfkamp 2007);
; kelvin.hilgeholt@vijfkamp.nl (Nederlands Kampioen Moderne Vijfkamp 2007);
; bob.vanhout@vijfkamp.nl
(Nederlands Kampioen Moderne Vijfkamp 2008).
De kosten zijn €12 per e-mailadres per kalenderjaar, omgerekend €1 per maand. Het emailadres komt compleet met een heldere instructie hoe je ‘m op je computer kunt
installeren, waardoor je daar niet alleen e-mail kunt ontvangen, maar ook vanaf je eigen
voornaam.achternaam@vijfkamp.nl kunt verzenden. Makkelijker kun we het niet voor je
maken ...
Klik hier om je aan te melden voor je eigen gepersonaliseerde e-mailadres. Door een emailadres aan te vragen verklaar je je accoord met de voorwaarden en automatische
incasso voor de kosten ad €12 per jaar tot nader opzegging. Gebruik van het e-mailadres
is met het lidmaatschap verbonden (de naam vervalt als het lidmaatschap vervalt).
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.

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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Raymond Ploem,
Nederlands recordhouder
Militaire Vijfkamp,
koos als een van de
eersten voor zijn eigen
e-mailadres@vijfkamp.nl
(foto: B. Freeth)

