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Wat weet jij over olympische tradities en symbolen? Doe de test!

1. Het olympisch vuur wordt in aangestoken in Olympia, Griekenland. Wie doet dat?

a. Een fakkeldrager
b. Een priesteres
c. Een topsporter

2. Wanneer de vlag gehesen wordt tijdens de opening van de Spelen, hoor je de 
olympische hymne. Wat is de olympisch hymne?

a. Het Griekse volkslied 
b. Een olympisch applaus
c. Het olympische lied

3. Net als bij de oude Grieken, wordt tijdens de opening de eed uitgesproken.
Wat betekent dat?

a. Wie de eed uitspreekt, belooft plechtig om eerlijk te zijn.
b. De eed is een ander woord voor motto. Een sporter spreekt dus het motto uit.
c. Een eed is een welkomstwoord. Iemand uit het organiserende land leest dat voor.

4. Wat is het olympisch motto?

a. harder, sneller, stoerder
b. sneller, hoger, sterker
c. goed, beter, best
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5. Wanneer krijg je een olympisch diploma?

a. Als je bij de beste acht in een sport eindigt.
b. Als je de marathon uitloopt.
c. Als je een officiële scheidsrechter bent tijdens de Spelen.

6. Op de olympische vlag staan vijf ringen. Wat laten die ringen zien?

a. Dat het om sport gaat. De ring staat symbool voor de discus.
b. Dat er veel medailles te winnen zijn.
c. Dat de hele wereld met elkaar verbonden is.

7. De ringen zijn groen, geel, rood, zwart en blauw. Die kleuren zijn gekozen, omdat 
ten minste een van deze kleuren in de vlaggen van alle landen zit. Zelfs over de 
achtergrond van de vlag is nagedacht. Welke betekenis heeft wit? 

a. wit staat voor vrede
b. wit staat voor winst
c. wit staat voor daadkracht

8. Elke Olympische Spelen heeft een eigen nieuwe mascotte.
Op welke afbeelding zie je de mascotte van Tokyo 2020?

         a            b            c


