Olympische Spelen vroeger en nu (1)
1. De Spelen in de Oudheid
1. Welk jaar geldt officieel als het eerste jaar van de Spelen in de Oudheid?
2. Waarom geldt dit jaar als het begin van de Olympische Spelen?
Omdat er
3. Waarnaar verwijst het woord olympische in Olympische Spelen?
Naar
4. Ter ere van wie werden de Spelen georganiseerd?

5. De eerste Spelen kenden slechts één sportdiscipline.
Welke?
6. Noteer de afstanden van deze wedstrijden:
			

Ï de dromos:

			

Ï de diaulos:

			

Ï de dolichos:

7. In welk jaar werden de oude Spelen verboden?
Door wie?
Waarom?

2. De moderne Olympische Spelen
1. Wie is de geestelijke vader van de moderne Olympische Spelen?

2. In welk jaar en waar vonden de eerste moderne Olympische Spelen plaats?
In

in

3. Waarom behaalde geen enkele Belg toen een medaille?
Omdat
4. In welk jaar en waar vonden de Olympische Spelen plaats in België?
In

in

5. Wat is de olympische gedachte?

6. Wat symboliseren de vijf in elkaar schuivende ringen in het logo van de Spelen?

Olympische Spelen vroeger en nu (2)
7. Opzoekwerk
Ï a. Welke Belgische sporter behaalde als enige Belg goud in het zwemmen?
Waar en wanneer?

		
Ï b. Welke medaille behaalde het Belgische hockeyteam in 2016 te Rio de Janeiro?

		
Ï c. Welke Belgische ex-sporter/arts werd ook voorzitter van het Internationaal Olympisch comité?

		
Ï d. Welke Belgische sporter behaalde in Athene (2004) de enige Belgische gouden medaille?

		
Ï e. Waar en in welk jaar na de Tweede Wereldoorlog bleven veel landen weg van de Spelen (boycot)
omdat ze zich niet konden vinden in het politieke regime van dit land?

		
Ï f. Op die Spelen won één Belg goud.
Wie en in welke discipline?

8. Ken jij de sporten die afgebeeld staan op de picto's?

Olympische Spelen vroeger en nu (3)
9. De editie van 2020 wordt een jaar uitgesteld.
Bedenk redenen waarom sporters blij kunnen zijn met het uitstel.

10. Bedenk redenen waarom sporters minder blij zijn met het uitstel.

