
 

  
NIEUWS OVER DE OLYMPISCHE MODERNE VIJFKAMP (9 september 2008) 

Vijfkamptrofeeën KNAU, KNZB, KNSA, KNAS, KNHS 
  
Vandaag is op Papendal een bijzondere samenwerking tussen de Vijfkampbond en de 
KNAU, KNZB, KNSA, KNAS en KNHS ter promotie van de Moderne Vijfkamp tot stand 
gekomen. De Moderne Vijfkamp werd in 1912 geïntroduceerd door Pierre de Coubertin, 
oprichter van het IOC en de moderne Olympische Spelen, als de moderne editie van de 
klassieke Vijfkamp, het ‘koningsnummer’ op de Olympische Spelen uit de klassieke 
oudheid:  

  
1.    lopen: 3 km veldloop;  
2.    zwemmen: 200 m vrije slag;  
3.    schieten: 20 schoten met luchtpistool op 10 m afstand;  
4.    schermen: 35 partijen op degen, steeds om 1 treffer (victore/V); en 
5.    paardrijden: 12 hindernissen op =120 cm op een geloot springpaard.  
  
Nadat de Vijfkampbond eerder dit jaar met instemming van het Comité International 
Pierre de Coubertin (CIPC) in Lausanne de Coubertin Cup had ingesteld voor de beste 
vijfkamper op het NK Moderne Vijfkamp, zijn vandaag in Papendal bovendien vijf nieuwe 
trofeeën onthuld voor respectievelijk de beste loper, zwemmer, schutter, schermer en 
ruiter in de Moderne Vijfkamp.  
  
In een bijzondere samenwerking met de sportbonden die staan voor de vijf onderdelen 
van de Moderne Vijfkamp werden de trofeeën mede aangeboden door de Atletiekunie 
(lopen), KNZB (zwemmen), KNSA (schieten), KNAS (schermen) en KNHS (paardrijden), 
en ingesteld door Frans van Dijk, prestatiemanager NOC*NSF.  
  
Doel van de instelling is de promotie van (prestaties in) de Moderne Vijfkamp onder 
vijfkampers, lopers, zwemmers, schutters, schermers en ruiters. Zo kunnen de vijf nieuwe 
trofeeën ook gewonnen worden door sporters die (nog) niet aan alle onderdelen van de 
Moderne Vijfkamp deelnemen, maar wel uitblinken in een onderdeel: de vereiste voor 
toekenning is het hoogste aantal punten volgens de puntentabel van de UIPM, mits 
uitgekomen in minimaal drie onderdelen naar keuze.  
  
De door Koninklijke Begeer vervaardigde trofeeën zijn op voordracht van leden van de 
Vijfkampbond vernoemd naar voormalig vijfkampers met bijzondere of uitzonderlijke 
prestaties ten aanzien van de betreffende onderdelen en worden toegekend aan sporters 
uit de categorieën A-Jeugd, Junioren, Senioren of Masters. De winnaars worden 
ingeschreven vermeld in een eregalerij op www.vijfkamp.nl.  
  

 Trofee voor de beste loper in samenwerking met KNAU: Dieben Trofee  
voor de beste loper op het NK Moderne Vijfkamp. Vernoemd naar Johannes Jacobus 
(Hans) Dieben (*11.3.1939): Winnaar Nationale Vijfkamp met paardrijden 1967, 
1968 en 1973 en deelnemer WK Moderne Vijfkamp 1967, 1968, 1973; voorts 
Winnaar Nationale Vijfkamp met werpen 1972, 1976, 1979, 1980; Nationaal 
Kampioen Militaire Vijfkamp 1965, en in zijn klasse Wereldkampioen Triathlon Lange 
Afstand 1985 en 1995, Wereldkampioen Duathlon Lange Afstand 1989 en 1990, en 
Wereldkampioen Off-Road Triathlon 2000, 2001 en 2003. 
  

 Trofee voor de beste zwemmer in samenwerking met KNZB: Van Rhijn Trofee  
voor de beste zwemmer op het NK Moderne Vijfkamp. Vernoemd naar Willem 
Johannes (Wim) van Rhijn (*10.4.1903 - †10.1.1979): Winnaar Vijfkamp voor 
Officieren 1930 en 1931; deelnemer Moderne Vijfkamp IXe Olympische Zomer-spelen 
van 1928 in Amsterdam en Xe Olympische Zomerspelen van 1932 in Los Angeles.  

  
 Trofee voor de beste schutter in samenwerking met KNSA: Petter Trofee 

voor de beste schutter op het NK Moderne Vijfkamp. Vernoemd naar Jan Willem 
Petter (*28.2.1941 - †9.7.1971): frequent deelnemer Nationale Vijfkamp met 
paardrijden en winnaar pistoolschieten WK Moderne Vijfkamp 1967; voorts Winnaar 
Nationale Vijfkamp met werpen 1965.  
 

 Trofee voor beste schermer in samenwerking met KNAS: Handgraaf Trofee 
voor de beste schermer op het NK Moderne Vijfkamp. Vernoemd naar Hendrikus 
Wilhelmus (Henk) Handgraaf (*15.6.1919 - †9.10.1996): Winnaar Nationale Vijfkamp 
met paardrijden 1951; voorts Winnaar Nationale Vijfkamp met werpen 1948 en 
Winnaar Nationale Vijfkamp met motorrijden 1950, 1952 en 1953. 
 

 Trofee voor de beste ruiter in samenwerking met KNHS: Tonnet Trofee 
voor de beste ruiter op het NK Moderne Vijfkamp. Vernoemd naar Christiaan (Chris) 
Tonnet (*23.2.1902 - †14.11.1946): Winnaar Vijfkamp voor Officieren 1927; 
deelnemer Moderne Vijfkamp VIIIe Olympische Zomerspelen van 1924 in Parijs en 
IXe Olympische Zomerspelen van 1928 in Amsterdam; voorts deel-nemer 
Samengestelde Wedstrijd XIe Olympische Zomerspelen van 1936 in Berlijn.  

  
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. 

   meer informatie     print   

   

 


