
  

 

  
NIEUWS OVER DE OLYMPISCHE MODERNE VIJFKAMP (16 september 2008) 

Gele Rijders Cup 3-4 oktober: inschrijving geopend  
  
De tweede en laatste kruiswedstrijd in de Olympische Moderne Vijfkamp dit jaar vindt 
opnieuw plaats op een spectaculaire locatie. Na eerdere wedstrijden en trials rond de 
Marinierskazerne in Doorn, Landgoed Maarsbergen in Nationaal Park de Utrechtse 
Heuvelrug, Landgoed de Bosuil op de Veluwe, de Bernhardkazerne in Amersfoort en 
Topsportcentrum Papendal in Arnhem komen deelnemers dit keer bijeen rond de Manege 
Gele Rijders op de Oldebroekse Heide in ’t Harde.  
  
Deze wedstrijd is een Open Meerkamp: sporters kunnen ter kennismaking deel-nemen 
aan twee of meer onderdelen naar keuze. Het is ook de tweede en laatste wedstrijd dit 
jaar waarop het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF in de Moderne Vijfkamp kan worden 
behaald; in 2009 zal er slechts één mogelijkheid zijn.  
  
De Moderne Vijfkamp bestaat uit:  
1.    lopen: 2-3 km veldloop (afstand afhankelijk van leeftijd);  
2.    zwemmen: 100-200 m vrije slag (afstand afhankelijk van leeftijd); 
3.    schieten: 20 schoten met luchtdrukpistool op 10 m afstand;  
4.    schermen: ca. 30 partijen op degen, steeds om 1 treffer;  
5.    paardrijden: 9-12 hindernissen op =90 cm op een geloot springpaard.  
  
Deelname met een eigen paard is ter kennismaking mogelijk (buiten mededinging). De 
mogelijkheid om het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF in de Nationale Vijfkamp met 
werpen te behalen (waarbij het paardrijden vervangen kan worden door werpen) bestaat 
alleen voor hen die voor de betreffende regeling in aanmerking komen (klik hier).  
  
Een stukje geschiedenis 
De Manege Gele Rijders ligt op de Luitenant-kolonel Tonnetkazerne, vernoemd naar Chris 
Tonnet, naar wie ook de vorige week samen met de KNHS ingestelde Tonnet Trofee voor 
de beste ruiter in de Moderne Vijfkamp is vernoemd (klik hier).  
  
De Gele Rijders zijn onderdeel van de Artillerie. Met name in de eerste jaren van de 
Vijfkamp begin vorige eeuw leverden zij vele Nederlands Kampioenen op de toenmalige 
Vijfkamp voor Officieren (1916-1934) en Vijfkamp voor Onderofficieren (1923-1934), later 
hernoemd tot Nationale Vijfkamp (1935-1980) en uiteindelijk tegenwoordig het 
Nederlands Kampioenschap Moderne Vijfkamp:  
 

  
*) met paardrijden; overigen vervingen paardrijden door werpen 
  
Vereisten Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF in de Moderne Vijfkamp 
Het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF is haalbaar voor alle geoefende sporters. De 
uitdaging is in essentie om op een redelijk niveau te presteren in vijf sporten:  
  

  
Programma 
De Gele Rijders Cup 2008 2008 wordt georganiseerd over twee dagen: 

 3 oktober 2008 14:00-18:00 (vrijdag): paardrijden;  
 4 oktober 2008 07:00-18:30 (zaterdag): overige onderdelen.  

  
De wedstrijd staat open voor sporters in de leeftijdscategorieën A-jeugd (17-18 jaar), 
Junioren (19-21 jaar), Senioren (22+ jaar) en Masters die willen deelnemen in minimaal 
twee onderdelen naar keuze. De inschrijfkosten bedragen €5 per onder-deel, met 
uitzondering van het paardrijden op een geloot springpaard (kosten €30). Publiek is van 
harte welkom (gratis entree, paspoort mee).  
  

 
  
Meld je op tijd aan! 
Klik op aanmelden om je in te schrijven voor (twee of meer onderdelen tijdens) deze 
kruiswedstrijd. De inschrijving sluit op 27 september, dus over tien dagen. De op deze 
wedstrijd beschikbare slots worden toegewezen aan de eerst aangemelde sporters die 
aan zoveel mogelijk onderdelen deelnemen en hebben betaald. Het inschrijfgeld (klik hier 
voor alle informatie) is betaalbaar bij inschrijving. Het exacte programma en de locaties 
worden uiterlijk 28 september bekendgesteld en zijn afhankelijke van het aantal 
inschrijvingen.  
  
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. 

Historische selectie Nederlands Kampioenen: Artillerie 
1916 mr W.J. Vogel Tweede-luitenant (R) der Artillerie 
1921 R.M. van Achterbergh Wachtmeester der Artillerie 
1922 J.H. Wels Wachtmeester der Artillerie 
1925 C. Schmidt Wachtmeester der Artillerie 
1927 C. Tonnet *) Eerste-luitenant der Artillerie 

1928 J.A. Tukker Sergeant-majoor der Artillerie 
1929 R.M. van Achterbergh Opperwachtmeester der Artillerie 
1930 C. Schmidt Wachtmeester der Artillerie 
1931 C. Schmidt Wachtmeester der Artillerie 
1935 D.W. van den Bosch *) Eerste-luitenant der Artillerie 

  J.G. Quick *) Wachtmeester der Artillerie 
1936 J.G. Quick *) Wachtmeester der Artillerie 
  T. Pasma Wachtmeester der Artillerie 
1937 M.P. Feith *) Eerste-luitenant der Artillerie 
  J. Siebrand *) Wachtmeester der Artillerie 
1938 T. Pasma *) Wachtmeester der Artillerie 

1939 D.W. van den Bosch *) Kapitein der Artillerie 
  T. Pasma *) Wachtmeester I der Artillerie 
2008 B. van Hout *) Rijder I der Artillerie 

Eisen Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF: Moderne Vijfkamp

categorie jeugd  junioren senioren masters  
leeftijd tot 18 jaar 18-21 jaar =21 jaar  =36 years 

1: lopen m  3 km: 13:00 3 km: 13:00 3 km: 13:00 2 km: 9:00  
v  3 km: 14:45 3 km: 14:45 3 km: 14:45 2 km: 11:00  

2: zwemmen
m  200 m: 4:15 200 m: 4:15 200 m: 4:15 100 m: 1:50  
v  200 m: 4:20 200 m: 4:20 200 m: 4:20 100 m: 2:10  

3: schieten 140 uit 200 schijfpunten
4: schermen 33% victoires (25% voor masters en vrouwen) 

5: paardrijden 600 uit maximaal 1.200 wedstrijdpunten

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   

  
Gele Rijder Bob van Hout,  

Nederlands Kampioen 
Moderne Vijkfamp 2008, 
verdedigt 3-4 oktober de 

eer op de Gele Rijders Cup 

 


