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Er is veel te vertellen over de Olympische Spelen. 
Een goed onderwerp voor een spreekbeurt dus! 
Hier vind je allerlei informatie en leuke weetjes om je spreekbeurt te houden. 

PyeongChang 2018

In 2018 zijn de Olympische Spelen in PyeongChang, in Zuid-Korea. 
In 1988 waren de Zomerspelen ook in Zuid-Korea. In de hoofdstad Seoel.
In PyeongChang zelf zullen de opening, sluitingsceremonie en de meeste sneeuwsporten gehouden 
worden. Alpineskieën is in Jeongseon. De ijshallen voor alle sporten op schaatsen staan in de 
kustplaats Gangneung.
Het zijn de 23e Olympische Winterspelen. 
Voor de derde keer worden de Winterspelen in Azië gehouden, na 
Sapporo 1972 en Nagano 1988. 

17 dagen lang zijn er wedstrijden. 15 sporten met wel 102 onderdelen. 
Voor het eerst zijn er tijdens de Winterspelen meer dan 100 gouden 
medailles te verdienen.
Er zijn 6 nieuwe onderdelen, zoals de massastart bij schaatsen en
Snowboard Big Air, waarbij freestyle tricks gedaan worden.
7 onderdelen zijn gemixt. Daarbij staat vast hoeveel mannen en
vrouwen eraan mee moeten doen. 
Er zijn ook 2 open onderdelen bij het bobsleeën en rodelen, waar 
mannen en vrouwen het tegen elkaar op kunnen nemen.
Nooit eerder waren er tijdens de Winterspelen zoveel onderdelen voor vrouwen: 44. 
49 onderdelen zijn er voor mannen. 

Het logo van PyeongChang staat symbool voor een wereld die open 
staat voor iedereen.
Het is een combinatie van het teken voor sneeuw en ijs en een plek 
waar hemel en aarde elkaar ontmoeten en iedereen samen kan komen.

De Olympische Spelen

De Olympische Spelen is een van de grootste en mooiste 
sporttoernooien van de wereld. Meer dan tienduizend sporters uit de 
hele wereld doen eraan mee. 
Duizenden fans komen de sporters aanmoedigen.
Je kunt niet zomaar meedoen aan de Spelen. 
Sporters zijn jarenlang bezig met trainen, het behalen van limieten en 
het voldoen aan kwalificaties. 
De Olympische Zomerspelen worden iedere vier jaar gehouden. 
Er zijn Zomerspelen en Winterspelen. De Olympische Winterspelen 
worden ook elke vier jaar gehouden.
Om de twee jaar is het dus een Olympisch jaar.

INFORMATIE & WEETJES

Zeus

Olympische Spreekbeurt
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De oude Olympische Spelen

Wanneer zijn de Olympische Spelen begonnen? 
Er is een heel oud Grieks verhaal dat gaat over Herakles. De oude Grieken geloofden dat er ooit een 
volk leefde, van hele sterke en moedige helden. 
Dit heet de Griekse mythologie en is het geheel van Oud-Griekse mythen en sagen. Dit zijn verhalen 
over goden, halfgoden en het contact tussen goden en mensen. 
Zeus was volgens de Grieken de koning van dat godenvolk: de oppergod. 
Hij heerste vanaf de berg Olympus. 
Herakles was volgens het verhaal de zoon van Zeus. Hij was een Griekse held en halfgod, en werd 
beroemd om de 12 moeilijke werken die hij uitvoerde in opdracht van de koning. 
Hij vocht bijvoorbeeld met een leeuw en een stier en ving een beer. Herakles was een echte held, die 
door de combinatie van enorme kracht en een flinke dosis slimheid machtige daden kon verrichten. 
Deze Herakles zou de eerste Spelen georganiseerd hebben. 

Herakles in gevecht met een leeuw

Er bestaat ook een verhaal waarin verteld wordt dat de omtrek van de voet van Herakles de basis was 
voor de lengte van de hardloopbaan in Olympia. Deze baan is ongeveer 192 meter. 600 keer zo lang 
als de voet van Herakles. 

We weten zeker dat de Olympische Spelen in 776 voor Christus gehouden zijn in de stad Olympia, in 
Griekenland. De oude Grieken vonden een gezond lichaam erg belangrijk. De beste atleten uit heel 
Griekenland kwamen naar Olympia om tegen elkaar te strijden. Ook eerden ze tijdens de Spelen Zeus, 
hun belangrijkste god. 
De Grieken vonden de Olympische Spelen heel belangrijk. Zó belangrijk, dat er tijdens de Spelen geen 
oorlog gevoerd werd. 
Zo konden de atleten en toeschouwers veilig naar Olympia reizen. 
Er deden alleen mannen mee aan de Spelen. Ze sportten in hun nakie. 
Ze beschermden hun lichaam met olie en zand tegen kou, warmte en zonnebrand. 

Op de eerste dag was de openingsceremonie. De deelnemers liepen in een optocht naar het beeld 
van Zeus. Tegenwoordig komen de atleten ook in een lange optocht langs tijdens de opening. 
Wat ook hetzelfde ging als nu, is de eed. Dat betekent dat de atleten beloven zich aan de regels te 
houden. Op de tweede dag werden de paardenraces gehouden. Die tweede dag was ook de vijfkamp. 
Worstelen, speerwerpen, verspringen, hardlopen en discuswerpen. 
De laatste drie dagen waren er hardloopwedstrijden over verschillende afstanden.
Ook waren er wedstrijden worstelen, boksen en pankration. Pankration betekent alle krachten. 
Bij deze sport mocht bijna alles. De sporters mochten elkaar alleen niet in de ogen steken of 
bijten. Je had gewonnen als de tegenstander zijn vinger opstak naar de scheidsrechter. 
Maar behalve winnen was het heel belangrijk om een sportieve strijd te leveren met elkaar! 
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Met sportief bedoelen we dat de sporters zich aan de regels hielden. Maar in die tijd mocht je je 
tegenstander zelfs doden. Dat kun je je nu natuurlijk niet meer voorstellen. 
De vijfde en laatste dag was er een optocht van de winnaars en werden de lauwerkransen uitgedeeld. 
Atleten die de wedstrijden wonnen, kregen een krans van olijftakken en werden in hun eigen stad of 
dorp als echte helden ontvangen. Winnaars kregen eeuwige glorie en roem! 
Meer dan 1600 jaar geleden stopten de oude Olympische Spelen. De keizer schafte ze af. 
1400 jaar later werden de resten van het oude Olympia ontdekt. Dat was ongeveer 200 jaar geleden.

Olympia ligt in Griekenland      Resten van het oude Olympia 

De moderne Olympische Spelen

De Fransman Pierre de Coubertin vond Olympia heel interessant. Pierre vond sport erg belangrijk. 
1500 jaar na het afschaffen van de Spelen kreeg hij iedereen enthousiast om de Olympische Spelen 
weer te gaan houden. Hij hoopte dat het samen sporten van mensen uit vele landen zou leiden tot 
meer vriendschap tussen verschillende volken.
Daarom heeft hij ook de Olympische Beweging opgericht. Dat is meer dan alleen de Spelen. Het gaat 
om een gezond lichaam en een gezonde geest. Altijd en overal voor iedereen! Dus ook voor jou, als jij 
sport. De Olympische Beweging bestaat nu nog steeds. 
Pierre de Coubertin heeft ervoor gezorgd dat in 1896 de eerste moderne Olympische Spelen werden 
gehouden. In Athene. 

Athene ligt ook in Griekenland         Pierre de Coubertin
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De Olympische vlag

Pierre de Coubertin bedacht in 1914 de Olympische vlag. 
De vijf ringen laten zien dat de vijf werelddelen, en dus alle 
atleten, met elkaar verbonden zijn. 
De kleuren zijn gekozen, omdat ten minste een van deze 
kleuren in de vlaggen van alle landen zit. 
De achtergrond is wit, want wit is de kleur van de vrede.   

Het Olympische motto

Het Olympische motto is: 
SNELLER, HOGER, STERKER.
Dat zijn dus de woorden die horen bij de Olympische Spelen.
Als je iets graag wilt, moet je het beste uit jezelf naar boven halen. Probeer steeds sneller te zijn, of 
hoger te springen, of sterker te worden. Dat is niet alleen het motto voor de atleten. Ook jij kan het!

De Olympische Waarden

De Olympische Spelen zijn meer dan een groot sportevenement.
Het gaat ook om waarden en normen. Drie dingen zijn erg belangrijk.

1. Vriendschap.
2. Respect
Eerlijk, vriendelijk en netjes blijven. 
Voor je tegenstander en de scheidsrechter.
3. Excelleren. 
Dat is een moeilijk woord om te zeggen: 
steeds beter worden.

Olympische medailles

Wie eerste wordt krijgt een gouden medaille. Wie tweede wordt krijgt zilver. 
Nummer drie krijgt brons. Tijdens de Spelen in Londen in 1908 werden 
medailles voor het eerst uitgedeeld. De nummers één tot en met acht krijgen 
ook nog eens een Olympisch Certificaat. Dit wordt ook wel het Olympisch 
diploma genoemd. Het Olympisch diploma betekent dat je bij de beste acht 
van de wereld van jouw sport hoort. Je krijgt dan financiële steun om je sport 
te blijven beoefenen.   
  
1924 – Eerste Olympische Winterspelen

In 1924 vonden de allereerste Olympische Winterspelen plaats in Charmonix in Frankrijk. Toen het 
gehouden werd was het eigenlijk bedoeld als internationale wintersportweek. Pas twee jaar later 
besloot het Olympisch comité om elke twee jaar ook Olympische Winterspelen te houden. De 
wintersportweek van 1924 werd toen uitgeroepen tot eerste Olympische Winterspelen. Tijdens deze 
Spelen deed Nederland niet mee. De Canadezen wonnen met ijshockey goud. Ze wonnen elke 
wedstrijd met gemak. 
Dat kwam omdat ijshockey in Europa nog lang niet zo populair was als in Canada. 

De Olympische Vlag

Vriendschap

Respect

Medaille uit 1908, 
de Spelen van Londen
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1928 - Olympische Spelen in Amsterdam

In 1928 werden de 9e Olympische Spelen in Amsterdam gehouden. Het Olympisch Stadion werd er 
zelfs speciaal voor gebouwd. De atletiekbaan van het stadion werd 400 meter lang. Dat is vanaf toen 
zo gebleven in alle stadions van de wereld.

Tijdens de opening in 1928 werd voor het eerst het 
Olympisch vuur ontstoken. 
Bij de optocht tijdens de opening van de Spelen 
liepen de sporters van Griekenland voorop en 
Nederland, het gastland, liep helemaal achteraan. 
Dit is nooit meer veranderd. In 2008 bijvoorbeeld, 
liep China helemaal achteraan bij de opening.
In Amsterdam waren er voor het eerst 
atletiekwedstrijden voor vrouwen en in 1928 werd 
Coca Cola als eerste Olympische sponsor in Europa 
bekend gemaakt. Voor die tijd hadden de mensen 
in Europa nog nooit van Coca Cola gehoord en ze 
hadden het nog nooit geproefd.

Ook het parkeerbord is uitgevonden in Amsterdam. Het blauwe bord met de witte letter P werd 
bedacht voor de buitenlandse bezoekers. Zij konden natuurlijk geen Nederlands lezen. Op deze 
manier begrepen ze waar ze hun auto konden parkeren. 
De organisatie rekende op wel 3.500 auto’s per dag. Het waren er maar 700.
Tijdens de Spelen in Amsterdam mocht er slechts één bedrijf foto’s maken. Voor andere journalisten 
was het verboden foto’s te schieten. Zelfs de spelers mochten geen foto’s maken. 
Er waren mensen ingehuurd die met een verrekijker de tribunes afspeurden naar ‘illegale’ 
fototoestellen. Zo’n 2.000 fotocamera’s werden in beslag genomen. Na afloop van het evenement kon 
iedereen zijn camera weer ophalen. Hoeveel er zijn opgehaald is nooit bekend geworden.

Nog één ding moet je weten over de Olympische Spelen in Amsterdam. Het stadion is wel drie 
keer geopend. Natuurlijk was Koningin Wilhelmina, de overgrootoma van Koning Willem-Alexander, 
gevraagd, maar de organisatie had eerst de datum geprikt en toen pas de Koningin gevraagd. 
Zij was hier behoorlijk boos over en wilde dus niet komen. De eerste keer werd het stadion geopend 
voor een hockeywedstrijd in april tussen Nederland en Brits-Indië. Toeschouwers waren niet 
toegestaan. Het Olympisch hockey- en voetbaltoernooi begon al in mei. Voor de eerste wedstrijd werd 
het stadion weer geopend. Nu mochten toeschouwers wel naar binnen en op 28 juli 1928 begonnen 
officieel de Olympische Spelen. Dit was de dag dat het stadion echt werd geopend! Dit was dus de 
derde keer. Nederland deed het goed bij deze Spelen. We wonnen acht gouden, tien zilveren en vier 
bronzen medailles.

Sommige mensen zouden de Olympische Spelen in 2028 graag weer in Amsterdam willen houden. 
100 jaar na de vorige keer dat ze in Amsterdam waren.

TeamNL

Er doen veel Nederlandse sporters mee aan de Olympische Spelen. Alle sporters bij elkaar noemen 
we het Nederlands Team. Het Nederlands Team probeert zo veel mogelijk medailles te halen. 
Nederlandse atleten waar we in PyeongChang veel van kunnen verwachten zijn Sjinkie Knegt 
(shorttrack), Ireen Wüst, Sven Kramer en Kjeld Nuis (schaatsen). 
De Nederlandse deelnemers aan de Olympische spelen zijn onderdeel van ‘TeamNL’.

Olympische vuur in Amsterdam, 1928
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Olympisch dorp

De atleten wonen tijdens de Olympische Spelen in het Olympisch dorp, dat speciaal voor hen is 
gebouwd. In Los Angeles is het dorp voor de eerste keer gebouwd. Het dorp werd toen bewaakt door 
cowboys op paarden. In 2004, in Athene, verbleven er maar liefst 16.000 sporters en hun begeleiders 
in het dorp tijdens de Spelen. In het dorp ontmoeten de sporters uit de hele wereld elkaar en zo 
ontstaan veel vriendschappen. Er mogen alleen sporters en hun begeleiders in het dorp komen. 
Binnen het dorp heerst een rustige sfeer en is het heel gezellig. Er is ook genoeg te doen in het dorp. 
Er is bijvoorbeeld een discotheek, speelzaal, kapper en een internetcafé. 
En natuurlijk een grote eetzaal waar alle sporters eten. Gratis! 

Mascottes

Al zo’n vijftig jaar is er tijdens de Spelen een speciale mascotte. 
Een mascotte staat symbool voor het land waar de Spelen gehouden worden. Elke Olympische 
Spelen heeft dus een eigen nieuwe mascotte. Mascottes kunnen de sporters oppeppen, of geluk 
brengen. Soms zijn er meerdere mascottes 
tegelijk, zoals in PyeonChang. 
Vaak zeggen de mascottes iets over het 
land waar de Olympische Spelen  
gehouden worden. 

Soohorang (de witte tijger, die symbool
staat voor vertrouwen, kracht en 
bescherming) en Bandabi (de Aziatische 
zwarte beer, die symbool staat voor 
doorzettingsvermogen en moed).

De opening van de Olympische Spelen

De opening van de Olympische Spelen is altijd een grote show. Er gebeurt van alles! 
Sommige onderdelen worden elke opening weer gedaan en in dezelfde volgorde. 
Tijdens de opening van de Olympische Spelen wordt het Olympisch vuur aangestoken. Het vuur blijft 
tijdens de Spelen altijd branden. Tijdens de opening van de Olympische Spelen komt Griekenland 
altijd als eerste binnen. Omdat de Spelen daar ooit begonnen zijn. Het land dat de Spelen organiseert 
komt als laatste binnen. Nadat het staatshoofd van het gastland de Spelen heeft geopend, wordt de 
Olympische hymne gespeeld. Dat is het Olympische lied. Daarna wordt de Olympische vlag omhoog 
gehesen. Een atleet en iemand van jury leggen een eed af. Dat betekent dat ze beloven dat de 
Olympische Spelen eerlijk en sportief zullen zijn. 

De sluiting van de Olympische Spelen

Atleten uit alle landen lopen allemaal door elkaar tijdens de sluiting. Tegenwoordig feesten de atleten 
uit alle landen samen tijdens de sluiting van de Olympische Spelen. 

Jeugd Olympische Spelen

In 2010 zijn voor het eerst de Jeugd Olympisch Spelen gehouden. In Singapore. Ongeveer 3600 
talenten tussen de 15 en 18 jaar deden mee. In 2012 waren de eerste Jeugd Olympische 
Winterspelen in Innsbruck, in Oostenrijk. 
In oktober 2018 zijn de Jeugd Olympische Spelen (zomer) in Buenos Aires, Argentinië. 
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EJOF

Het Europees Jeugd Olympisch Festival is een sportevenement voor jonge Europese sporters tot 18 
jaar. Er worden alleen Olympische sporten gedaan. Jonge atleten maken tijdens het EJOF al kennis 
met alle tradities van de Olympische Spelen. Het EJOF werd voor het eerst georganiseerd in 1991 en 
vond in 2013 voor de tweede keer in Nederland plaats. 

Europese Olympische Spelen

In 2015 werd voor het eerst de Europese Olympische Spelen gehouden. Dat gebeurde in 
Azerbeidzjan. De Europese Olympische Spelen worden vanaf nu elke vier jaar gehouden. Andere 
werelddelen hebben een eigen versie: de Afrikaanse Spelen, de Aziatische Spelen en de Pan-
Amerikaanse Spelen.

Lausanne, Zwitserland, Olympische hoofdstad van de wereld

In Lausanne zit het IOC (Internationaal Olympisch Comité). Het IOC zorgt ervoor dat de Spelen 
gehouden worden. Het IOC bepaalt ook wat een Olympische sport is en wat niet. Daarvoor kijken 
ze bijvoorbeeld naar de populariteit van een sport, of de sport in veel landen gedaan wordt en of 
vrouwen in de sport ook goed vertegenwoordigd worden. Zo zijn er wel drieëndertig eisen waar een 
sport aan moet voldoen. Sporten kunnen ook afvallen als Olympische sport als ze hier niet meer aan 
voldoen. Meestal is een nieuwe sport eerst een keer opgenomen als demonstratiesport en kan het 
daarna echt op het programma. De Olympische Spelen kunnen zo met hun tijd meegaan. Ook sporten 
van de straat, zoals skateboarden, hebben dus een kans!

Olympisch Park

Om de Spelen te kunnen houden moet er een hoop 
gebeuren in de stad. 
Er wordt veel gebouwd en verbouwd. 
Nieuwe wegen, stations, stadions en andere gebouwen. 
Een stad wil de Olympische Spelen graag organiseren. 
Jaren voor de Spelen is er al een wedstrijd tussen 
steden. Wie mag de Spelen organiseren? 
De winnaars zijn natuurlijk erg blij, en vieren feest. 
Maar na het feestje moet er meteen een boel gebeuren. 
De wegen en het spoor moeten in orde zijn. 
De hotels, restaurants en kroegen worden opgeknapt. 
En de stadions voor de wedstrijden moeten gemaakt 
of verbouwd worden. Een flinke klus dus. Maar het is dan ook heel bijzonder als er duizenden sporters 
en fans naar een stad komen voor de Spelen. 
Er wordt het meest gebouwd in het nieuwe Olympische Park. Een speciaal gebied, met een 
Olympisch Stadion, sporthallen en het Olympisch Dorp. 
De meeste sporten zijn in het Olympisch Park. 
Tijdens de Winterspelen zijn veel sporten zoals skiën, snowboarden, skischansspringen en bobsleeën 
in de bergen dichtbij de stad waar de Spelen zijn. 
De locaties voor deze sporten moeten ook in orde gemaakt worden. Bij de eerste Olympische 
Spelen had de stad een jaar nodig om alles klaar te maken. Tegenwoordig wordt de plaats waar 
de Spelen gehouden worden, al zeven jaar van tevoren aangewezen. Die tijd heeft men hard 
nodig voor de organisatie en het bouwen van  sportaccommodaties en het Olympisch dorp. 

Het bouwen van het Olympisch park


