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In 2020 zijn de Olympische Spelen in Tokyo, de hoofdstad van Japan. De Spelen duren twee 
weken en zijn midden in de zomer: van 24 juli t/m 9 augustus 2020. 

Leesblad - Tokyo 2020

8 min.

Weetjes - Japan

• Japan is een land in Azië.  
• Het is het enige keizerrijk dat nog bestaat.  
• 126 miljoen inwoners.  
(8x zoveel als in Nederland) 
• Japan ligt in de Grote Oceaan. 
• Japan bestaat in uit 6.852 eilanden! 
• Japan is bijna 9 keer zo groot als Nederland. 

Tokyo is een grote stad. Er wonen ongeveer 9 
miljoen mensen. Tokyo is een van de meest veilige 
steden in de wereld. En het openbaar vervoer is 
er erg goed geregeld. Dat is een van de redenen 
waarom Tokyo is gekozen.

Want Tokyo was niet de enige stad die de Spelen in 
2020 wilde organiseren. Ook Istanboel (Turkije) en 
Madrid (Spanje) waren kandidaten.  
Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) vond 
de plannen van de hoofdstad van Japan uiteindelijk 
het beste. Het IOC bepaalt dus in welke stad de 
Spelen worden gehouden en ook welke sporten 
mogen meedoen. 

Olympische comités  
 
Daarnaast hebben veel landen een eigen Nationaal 
Olympisch Comité (NOC). Het NOC in Nederland 
bedenkt welke sporters in TeamNL komen en voor 
Nederland uitkomen tijdens de Olympische Spelen.

Duurzame Spelen

De Olympische Spelen proberen ook een steentje 
bij te dragen aan het klimaat. 

Tokyo heeft meerdere  plannen om wat te doen 
aan duurzaamheid. Een van de voorbeelden is dat 
de auto’s die voor de organisatie van de Spelen 
gebruikt worden, op waterstof rijden. Een nieuwe 
manier, die veel beter is dan benzine. 

Ned.

Japan

En wat dacht je van de medailles? Het goud, zilver en brons komt voor een 
deel uit oude mobieltjes. Recycling dus!  

Weetje - Olympisch stadion

Speciaal voor de Olympische Spelen bouwt 
Japan een nieuw stadion. Dat kost heel veel 
geld, maar Tokyo vindt het belangrijk dat het 
olympisch stadion een bijzondere plek is. En 
ze zijn niet de enige. Ook in Amsterdam staat 
een olympisch stadion dat speciaal is gebouwd 
voor de Spelen. Dat was in 1928.  
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Typisch Japans

Wat weet jij eigenlijk over Japan? Misschien ken je Japan wel van de sushi, een bekend 
gerecht van rolletjes zeewier gevuld met rijst en rauwe vis. De bekende tekenfilm Pokémon 
komt ook uit Japan of wat dacht je van origami waarbij je dieren maakt door papier te 
vouwen! 

Japanse sporten

Verschillende sporten zijn in Japan bedacht. Je hebt met gym misschien weleens judo gedaan.  
En ook karate komt uit Japan. Maar ook andere sporten, die niet uit Japan komen, zoals 
voetbal en honkbal zijn erg geliefd in Japan.

Sushi

Sporten

Tijdens de Spelen in 2020 doen 33 sporten mee.  
In Tokyo zijn 6 nieuwe sporten: skateboarden, honkbal, 
softbal, karate, klimsport en surfen. 

Niet iedereen kan zomaar meedoen. Alleen de beste sporters 
mogen meedoen. De Nederlandse sporters trainen dan ook 
jarenlang en spelen vaak van tevoren wedstrijden om te 
bewijzen dat zij de beste zijn van ons land.

In Tokyo strijden ze om gouden, zilveren en bronzen medailles.  
In 2020 zijn er wel 962 medailles te winnen.  
Hoeveel medailles gaat TeamNL in Tokyo halen? 

Origami

Vlag van Japan

Honkbal Softbal Skateboarden Karate Klimmen

Surfen


