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De Olympische Spelen:  
een van de grootste sporttoernooien ter wereld. 
De Spelen duren tegenwoordig 16 dagen. Er doen ongeveer 10.000 sporters mee uit meer 
dan 200 landen. Maar dat is niet altijd zo geweest. 

Hoe het weer begon

Lang geleden, in de tijd van de Grieken en Romeinen werden de Olympische Spelen al 
gehouden. In Olympia, in Griekenland. Maar ongeveer 1600 jaar geleden stopten ze ermee. 
200 jaar geleden werden de resten van het oude Olympia opgegraven. De fransman Pierre 
de Coubertin vond dat zo interessant dat hij zin kreeg om de Olympische Spelen weer te 
houden.  Hij vond sport ook erg belangrijk. Dus zorgde hij er in 1896 voor dat de Olympische 
Spelen na lange tijd weer werden gehouden. In Athene, de hoofdstad van Griekenland.  
De Spelen duurden toen 10 dagen.

Zomerspelen en Winterspelen

In het begin waren de Olympische Spelen alleen in de zomer, maar sinds 1924 zijn er ook 
Spelen in de winter. Er zijn nu elke twee jaar Olympische spelen. De ene keer Zomerspelen, 
de andere keer Winterspelen. 

Amsterdam, 1928

Elke Spelen gebeurt er wel wat nieuws. Zo ook in 1928. Toen waren de 
Spelen in Nederland, in Amsterdam!  
Er zijn toen veel nieuwe dingen bedacht die we nu nog steeds kennen. 
Bijvoorbeeld de lengte van de hardloopbaan. Die was vroeger veel korter 
dan nu. Tijdens de Spelen in Amsterdam werd de hardloopbaan 400 meter 
lang. Dat is in alle stadions van de wereld nu nog steeds zo. 

Athene, 1896 Chamonix, 1924Pierre de Coubertin
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Olympische sporten 

Elke Spelen wordt weer bedacht welke sporten er mee mogen doen. Er komen soms dus 
nieuwe sporten bij. Of een sport is niet meer olympisch. Sommige sporten, zoals atletiek, 
wielrennen, worstelen, tennis en zwemmen deden al mee in 1896. En nu nog steeds!

Als er weer nieuwe Olympische Spelen komen, is de eerste vraag: waar? De stad waar de 
Spelen gehouden worden, is overal te zien op tv en internet. Veel mensen leren de stad en het 
land kennen en willen er op vakantie. In ieder geval tijdens de Spelen.  
De stad heeft wel een hoop werk te doen.  Er moeten stadions worden gebouwd en wegen 
worden aangelegd. Hotels worden opgeknapt. Een flinke klus dus! 
Voor de Spelen van 1928 werd ook al een speciaal stadion gebouwd, het Olympisch Stadion 
van Amsterdam. Dat staat er nu nog. 

Medailles 

Je weet misschien wel dat de winnaars tijdens de 
Spelen een gouden medaille krijgen. Dat gebeurde 
in 1904 voor het eerst. Nummer 2 kreeg zilver en de 
nummer 3 brons. Dat is straks tijdens de Spelen in 
Tokyo ook gewoon weer zo. Maar in het begin was dat 
anders. In 1896 en in 1900 kregen de winnaars een 
zilveren medaille.

Olympische stad

Olympisch dorp

Tijdens de Spelen verblijven de sporters in het olympisch 
dorp. Dat dorp wordt speciaal gebouwd en alleen de 
sporters en hun begeleiders mogen er komen. Sporters 
uit alle landen ontmoeten elkaar. Het is er gezellig en er 
ontstaan vaak vriendschappen. Je kan er van alles doen. 
Er is bijvoorbeeld een speelzaal, een kapper en natuurlijk 
een grote eetzaal waar de sporters gratis kunnen eten.

Tokyo 2020

De volgende Olympische Spelen zijn de 
Zomerspelen van 2020 in Tokyo, Japan. 

Er zijn dan 6 nieuwe sporten: honkbal, softbal, 
karate, klimsport, skateboarden en surfen. 
Welke sport vind jij het leukst om te zien?

Medailles

Olympisch dorp


