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Weetjes!

Oeps! Betrapt!

Vrouwen mochten niet deelnemen aan
de oude Olympische Spelen. Getrouwde
vrouwen mochten zelfs niet komen kijken. De Griekse Kallipateira verkleedde
zich als mannelijke trainer. Zo kon ze
haar zoon bezig zien tijdens een wedstrijd. Toen hij die won, rende ze naar
hem toe. Jammer genoeg scheurde ze
haar kleren aan een hek. Vanaf die dag
bestond er een nieuwe regel: de trainers
moesten - net als de spelers - naakt zijn.

Bij de Oude Grieken
Wanneer de allereerste Olympische Spelen zijn gehouden, weten we niet precies.
De oudste lijst met winnaars die we kennen, is uit 776 voor Christus. Dit jaartal
geldt dan ook als het begin van de Olympische Spelen.

Foto Wikimedia

© Aimée de Jongh

Winnend lijk

In 564 voor Christus nam Arrichion

Verbod

deel aan de pankration. In de finale

Langzaamaan kregen de Romeinen het voor

hield zijn tegenstrever zijn hoofd in een

het zeggen in Griekenland. Het christendom

wurggreep. Arrichion gaf zijn rivaal een

werd de officiële religie. De Olympische

stamp op zijn voet. Die had zoveel pijn

De oude Olympische Spelen werden voor

pankration toegevoegd. Die laatste was

Spelen werden beschouwd als een heidens

dat hij een teken van opgave gaf. Maar

het eerst in het Griekse plaatsje Olympia

een vechtsport waarbij vrijwel alles mocht,

feest. Ze werden in 393 door de Romeinse

tijdens de trap brak Arrichion zijn nek

gehouden. Ze waren voornamelijk een reli-

behalve bijten en elkaar de ogen uitsteken.

keizer Theodosius verboden.

en stierf. Toch werd hij als overwinnaar

gieus gebeuren, ter ere van de oppergod
Zeus. De Grieken hielden veel sportwedstrijden. Ze vonden sport belangrijk als training
voor het voeren van oorlog. In het Griekenland van die tijd waren er altijd legers met
elkaar aan het vechten. Maar tijdens de oude
Olympische Spelen werden alle

uitgeroepen. Zijn tegenstander had

Moderne Spelen

immers opgegeven.

De moderne Spelen zijn opgezet om sport te stimuleren. En om landen
te leren sportief met elkaar om te gaan. ‘Deelnemen is belangrijker dan winnen’,
is de Olympische gedachte.

De schone slaper

oorlogen gestopt.
opening werden kanonschoten gelost.

opgericht door baron Pierre de Couber-

Een koor zong een hymne. Dat was een

Tijdens de eerste edities van de

tin. De eerste editie vond plaats in 1896

lofzang die speciaal voor de gelegenheid

Olympische Spelen was er maar één onder-

in Athene, Griekenland. Griekenland

door de Griek Spiros Samaras was gecom-

Wim Esajas (links op de foto) was de

deel: de dromos. Bij deze hardloopwedstrijd

had toen grote financiële problemen. De

poneerd. Sinds 1960 is deze olympische

eerste Surinaamse atleet die deelnam aan

werd er 192,27 meter afgelegd. Dat was één-

Griekse kroonprins Constan-

hymne te horen bij elke ope-

de Olympische Spelen. Dat was in 1960.

maal de lengte van het stadion, of 600 keer

tijn kreeg het Griekse volk

ningsceremonie van de Spe-

Maar … hij miste zijn 800-meterrace.

de lengte van de voet van Zeus. Snel kwa-

zover geld te doneren. Speci-

len. De Belgen waren voor het

Hij had zich verslapen, zo luidde het.

men er andere loopnummers bij. Diaulos

aal uitgebrachte postzegels

eerst van de partij in 1900, in

Esajas ontkende dat. Pas in 2005, op zijn

was tweemaal de afstand van de dromos en

brachten ook flink wat op.

Parijs. Datzelfde jaar mochten

zeventigste, kreeg hij eerherstel. Uit de

dolichos 24 keer. Later werd het programma

Daardoor konden de Spelen

vrouwen voor het eerst deelne-

archieven bleek dat hij foutief ingelicht

aangevuld met speerwerpen, discuswer-

toch doorgaan. Veertien

men. De eerste Winterspelen

was over het aanvangsuur van de wed-

pen, verspringen en worstelen. En nog later

landen en 241 mannelijke

werden gehouden in 1924 in

strijd. Twee weken na dit eerherstel over-

werden boksen, paardenraces, hardloop-

atleten namen deel. Bij de

Chamonix, Frankrijk.

leed Esajas.

Sportdisciplines

wedstrijd in volle wapenuitrusting en het

Foto Wikimedia

De moderne Olympische Spelen werden

In

zoomen

Olympische symbolen
Bij de organisatie van de Olympische Spelen horen een aantal rituelen en symbolen.
De vlag met de olympische ringen is er één van. Ook het traditioneel aansteken van
het olympische vuur. En het uitreiken van medailles …
De vlag symboliseert de verbondenheid van

omdat alle vlaggen ter wereld minstens een

alle landen op aarde. Het vuur is een teken

van deze kleuren bevatten.

symboliseert de eeuwige strijd van de mens
om tot verbondenheid te komen.

Foto Tokyo2020

van kracht en samenhorigheid. De vlam

Het vuur
Enkele maanden voor aanvang van de
Olympische Spelen wordt het olympische

Vlag met ringen

vuur aangestoken. Dat gebeurt in de

dens de openingsceremonie komt de vlam

geldbedrag, gunsten en allerlei geschenken.

De olympische vlag werd in 1913 ontworpen

ruïnes van het oude Olympia. Een actrice

aan in het olympische stadion. Pas na de

Bij de moderne Spelen worden gouden, zil-

door Pierre de Coubertin. Ze werd voor het

die een Griekse priesteres speelt, ontsteekt

Spelen wordt ze gedoofd.

veren en bronzen medailles uitgereikt. Voor

eerst gebruikt tijdens de Spelen van 1920

de olympische vlam (zie foto). In een kom-

in Antwerpen. De ringen symboliseren

vormige spiegel vangt ze de stralen van de

de werelddelen en het samenkomen van

zon op. Die zetten een fakkel in brand. Van-

Bij de oude Olympische Spelen

en symbolen van het gastland weerge-

sporters uit alle landen van de

uit Olympia wordt de vlam getransporteerd

kregen de winnaars een olijftak of

geven. En natuurlijk hoort er ook een

wereld. De kleuren van de vlag

naar de stad waar de Spelen zullen plaats-

-krans. Die was met een gouden

geldbedrag bij. Zo krijgt een Belgische

verwijzen niet naar specifieke

vinden. Dat gebeurt door een estafetteloop

mes van de ‘heilige boom’ gesneden.

atleet die een gouden plak wint in Tokio

werelddelen. Ze zijn gekozen

en gedeeltelijk met diverse voertuigen. Tij-

Voorts konden ze vaak rekenen op een groot

elke editie wordt een uniek ontwerp

Medailles

gemaakt. Daarin worden de cultuur

50 000 euro.

Tokio 2020: uitgesteld naar 2021
JAPAN/GRIEKENLAND I De Olympische Zomerspelen 2020 worden
georganiseerd door Japan. De opening was eerst voorzien op 24 juli 2020
en het slot op 9 augustus. Maar Covid-19 stak daar een stokje voor.

volgende voorjaar te verplaatsen.
Maar uiteindelijk werd beslist dat
de Spelen zullen openen op 23
juli 2021 en sluiten op 8 augustus.

Op 12 maart 2020 werd het olympische

ronde zou maken door Griekenland. Maar

De naam ‘Tokio 2020’ blijft wel

vuur aangestoken in Olympia. De cere-

de optocht werd geschrapt. Op 19 maart

behouden.

monie had een groots spektakel moeten

werd de olympische vlam in Athene over-

worden. Het werd echter een kleinschalig

gedragen aan het organisatiecomité van

gebeuren, want door de coronadreiging

de Spelen in Tokio. Ook daarbij was geen

Sommige atleten hadden liever gehad

ker ademhalen. En je hebt nog meer last

was er geen publiek welkom. De Griekse

publiek aanwezig. En op 24 maart kwam

dat de Spelen zouden doorgaan in het

van de warmte dan anders. Om zich voor

schutter Anna Korakaki had de eer om

het bericht dat velen al vermoedden. De

voorjaar. In de zomer vreest men immers

te bereiden, kunnen sporters trainen in

als eerste vrouw ooit de estafette met de

Spelen 2020 worden uitgesteld. Het is voor

extreme hitte. In juli en augustus zijn

klimaatkamers. Daarin is het net

toorts in gang te zetten. Het was de bedoe-

het eerst dat dat gebeurt in vredestijd.

temperaturen van 30 graden of hoger

zo heet en vochtig als het in juli en

ling dat de vlam gedurende een week een

Eerst werd geopperd om de Spelen naar het

gangbaar in Tokio. De lucht is er ook ont-

augustus in Tokio is.

Logo’s Tokyo2020

Foto Tokyo2020

Extreem warm

zettend vochtig. Daardoor kan je moeilij-

Groene Spelen
JAPAN I Tokio maakte eerder de ambitieuze belofte om van Tokio
2020 de meest duurzame Spelen ooit te maken. En om dat doel te
bereiken, gaan ze heel ver. Daarom worden deze Spelen de Green
Games genoemd.

Aan dit nieuwe stadion voor 60 000 toeschouwers is drie jaar gewerkt; kostprijs: 1,3 miljard euro. (Foto Shutterstock)

Het olympische stadion is CO2-

ringen. Maar men gaat nog verder.

neutraal en gebruikt alleen natuur-

De medailles worden gemaakt uit

lijke energiebronnen zoals zonne- en

gerecycleerde gsm’s. Gsm’s bevatten

windenergie. De 17 000 atleten zul-

immers edelmetalen, waaronder

len gedurende hun verblijf voorzien

goud en zilver. Voor een gouden

worden van elektriciteit en warm

medaille zijn ongeveer 240 smart-

water via waterstofenergie. Die stoot

phones nodig. En voor een zilveren

geen schadelijke stoffen uit. Het

maar liefst 130 000! De bedden

organisatiecomité van Tokio 2020

voor de atleten zijn gemaakt van

heeft zo’n 500 auto’s aangeschaft

recycleerbaar karton. De matrassen

die rijden op waterstof. Regenwater

bestaan uit polyethyleen dat na de

zal gebruikt worden voor de bewa-

Spelen hergebruikt zal worden in

tering van de sportvelden en riole-

plastic producten.

De landen die in rood staan, vind je aangeduid op de wereldkaart op www.kits.be. De onderstreepte woorden worden in de woordenlijst op www.kits.be uitgelegd.
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‘Schermen is de coolste sport ter wereld!’
Jolien (18) en Saartje (nét 20) Corteyn zijn twee zussen. Maar geen gewone zussen.
Beide jongedames zijn schermers. En ze zijn de Belgische top in hun categorie.
Normaliter zal één van hen deelnemen aan de volgende Olympische Spelen.
Kits wilde alles van hen weten …

Jolien, hoe kom je er als vierjarige bij om
te beginnen schermen?

rusting! Je moet ook meerdere sabels hebben

Jolien: Mijn papa is al zijn hele leven

vaker dan je denkt.

Jolien
Cor teyn

voor als je er eentje breekt, en dat gebeurt

Wanneer onze ouders trainden, moesten

Wat is er zo fijn aan schermen?

mijn zus Saartje en ik altijd meegaan. We

Jolien: Toen ik klein was, vond ik het

speelden dan met onze barbiepoppen. Tot

gewoon leuk om met mijn zus bezig te zijn.

mijn zus oud genoeg was om ook te begin-

Het schermen zelf was bijzaak. Toen ik

nen schermen. Toen moest ik alléén spelen

ouder werd, begon ik het spelletje echt te

en dat vond ik niet leuk. Ik ben toen heel

snappen. Het is zoveel meer dan ‘een beetje

hard beginnen zeuren tot ik ook mocht

slaan op elkaar’. Je moet tactisch én fysiek

schermen. Zo ben ik als vierjarige begonnen

sterk zijn. Je moet ook hele goede reflexen

met de coolste sport ter wereld! (lacht)

hebben, want je weet nooit wat je tegenstan-

Foto’s Luc Gevaert

schermtrainer en mama deed aan schermen.

Saar tje
Cor teyn

der gaat doen. Wanneer ik scherm, vergeet ik

Wat heb je nodig om te kunnen schermen? En is zo’n uitrusting duur?

al de rest en focus ik me enkel op het scher-

Saartje: Wij dragen een goede uitrusting

dat is onbeschrijfelijk. Ik hou van die kick!

Saartje

men. En het gevoel als je een wedstrijd wint,

Jolien

zodat we elkaar geen pijn kunnen doen. Drie
vesten hebben we aan! Eerst een ondervest

Is schermen een gevaarlijke sport?

die dient als extra bescherming. Daarboven

Saartje: Nee, helemaal niet. We dragen een

dragen we een witte vest. Deze is redelijk

supergoede uitrusting die maakt dat we

dik en zorgt ervoor dat je geen pijn hebt als

geen pijn hebben als we geraakt worden. Die

je geraakt wordt. Daarboven dragen we een

uitrusting zorgt er wel voor dat we heel veel

elektrische vest. Die is verbonden met een

zweten en stinken. Geloof me, dat wil je niet

Saartje: De trainingen kunnen heel zwaar

Maar we blijven keihard trainen, dan zijn we

schermtoestel. Als je geraakt wordt, brandt

ruiken … (lacht)

zijn. Soms hebben we er eens geen zin in.

volgend jaar misschien nog sterker!

er op dat toestel een lampje. We dragen

Jolien: Het ergste wat er kan gebeuren is

Maar dan denken we weer aan ons doel: de

een speciale schermbroek en kousen die tot

een blauwe plek, maar daar kunnen wij wel

Olympische Spelen!

onze knieën reiken, om de onderbenen te

tegen! (knipoogt)

Jolien: We willen de beste worden! Als we

Hoe komt het dat schermen niet zo vaak
op televisie te zien is?

echt aan de top willen geraken, moeten we

Jolien: Schermen is een heel ingewikkelde

beschermen. Om ervoor te zorgen dat we
geen sabel tegen het hoofd krijgen, dragen

Hoe word je zo goed als jullie nu zijn?

veel, goed en hard trainen. Onze papa / trai-

sport. Er zijn veel belangrijke regels die moei-

we een masker. Dat is superstevig en het is

Saartje: Wij hebben echt al superveel

ner zegt altijd: bloed, zweet en tranen!

lijk zijn om te snappen. Volgens mij komt

ook verbonden met de elektrische vest via

getraind. En dat doen we nog steeds heel

een kabeltje. Wanneer je geraakt wordt op

hard om beter te worden. Elke week trainen

je masker, krijgt de tegenstander een punt.

schermen daarom niet zo vaak in beeld. In
het schermen gaat alles ook heel snel.

wij gemiddeld 20 uur, dat wil zeggen vier

Hoe groot is de kans dat jullie volgend
jaar naar de Olympische Spelen mogen?

Voorts moeten we onszelf zo goed mogelijk

uur per dag. We doen dagelijks één scherm-

Saartje: Daarvoor moeten we eerst nog

simpel: wie het eerst over de streep komt,

verdedigen met onze sabel. De hele uitrus-

training. Daarnaast doen we ook fysieke

deelnemen aan een Europees kwalificatie-

wint. Dat is natuurlijk veel makkelijker

ting is toch redelijk prijzig … Een goede

training. Dan werken wij aan onze conditie,

toernooi. Per land en per discipline mag

om te begrijpen. Maar als je eenmaal iets

elektrische vest kost algauw 140 euro. Dan

lenigheid, stabiliteit en coördinatie.

er maar één atleet mee naar de Spelen. Als

van schermen snapt, zie je dat het een hele

moet je nog de rest van de uitrusting erbij

Jolien: Wij gaan geregeld naar een sportpsy-

dat toernooi nu was gespeeld, dan hadden

mooie sport is!

rekenen …

choog die ons helpt met onder andere onze

mijn zus of ik het bij de senioren wellicht

Jolien: Gelukkig kan je, als je goed genoeg

stressbestendigheid. Ook de kinesist ziet

gewonnen. Dan mocht een van ons naar de

bent, rekenen op sponsors. Dan krijg je voor

ons wekelijks. Hij zorgt ervoor dat we geen

Olympische Spelen.

goede prestaties bijvoorbeeld een gratis uit-

gespannen spieren hebben.

Jolien: Spijtig voor ons is alles uitgesteld …

Saartje: In bijvoorbeeld wielrennen is het

We stelden nog enkele vragen
aan de zussen. Hun antwoorden
vind je op www.kits.be
Klik op: Filmpjes en meer.

Goud, acht jaar na de wedstrijd
Op de Spelen van 2008 werden de Belgische vrouwen tweede in de 4 x 100 meter estafette. De
gouden plak was voor de Russische ploeg. Acht jaar later kregen de Belgische vrouwen toch
de gouden medaille. Wat was er gebeurd?
In 2008 had België een heel straffe estafetteploeg bij de

Yuliya Chermoshanskaya positief na een wed-

vrouwen. Elodie Ouedraogo, Olivia Borlée, Hanna Mariën

strijd. Zij was een van de dames van de gouden

en Kim Gevaert waren in bloedvorm. Maar de Russinnen

estafetteploeg uit 2008. Daarop werd het plasje

waren te sterk. Zij wonnen op de Olympische Spelen in

van Chermoshanskaya uit 2008 gecontroleerd

Peking de 4 x 100 meter. Toch waren Gevaert en co in de

met nieuwe methodes. De Russin bleek in

wolken met hun zilveren plak. Russische atleten hadden

2008 toch gedopeerd te zijn. Haar hele ploeg

echter een reputatie wat doping betreft. Maar de doping-

werd gediskwalificeerd en de Belgische dames

test bleek bij alle atletes negatief. Acht jaar later testte

kregen alsnog gouden medailles!

Van links naar rechts: Hanna Mariën, Olivia Borlée, Elodie Ouedraogo
en Kim Gevaert. (Foto Belga)
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Boek in de kijker

Atletiek op de
Olympische Spelen
Het is mooi om Nafi Thiam

Een tandje hoger of lager?
Om bij sterke tegenwind toch goed vooruit te komen, hebben veel fietsen
een hulpmiddel. Dat is een versnelling met tandwielen. Ook om een heuvel of
een brug op te fietsen is zo’n versnelling heel praktisch.

schijnbaar moeiteloos over
een lat te zien zweven. Maar

Tandwielen geven beweging door. Een

kleinste. Kleef een stukje plakband op

dan die in de lichtste. Je gaat dus sneller

aan zo’n succesvolle sprong

tandwiel dat draait en met een ander

de grond, of zet een krijtstreep. Dat is

vooruit. Maar je ondervond vast wel

gaat heel wat vooraf. Topatle-

tandwiel verbonden is, dwingt het ande-

de startstreep voor je voorwiel. Draai

dat je bij die zwaarste versnelling meer

ten hebben meer nodig dan

re tandwiel om ook te draaien. Als de

de trappers één keer rond. Laat je fiets

kracht nodig had om je trappers rond te

talent, snelheid en kracht. Zo

tanden van de twee tandwielen in elkaar

ondertussen vooruit bollen. Zet een

krijgen. Dat merk je ook bij het fietsen.

worden wetenschap en techniek volop ingezet

grijpen, draaien ze in tegengestelde rich-

teken op de grond tot waar je voorwiel

Bij bergop rijden of tegenwind wordt

bij training en voeding. In de vierdelige serie

ting. Bij een fiets raken de tandwielen

komt. Zet de fiets nu in zijn lichtste ver-

een zware versnelling dus heel moeilijk

Sport & Science kijk je mee achter de scher-

elkaar niet. Ze zijn wel door middel van

snelling. De ketting loopt dan vooraan

om te trappen. Wil je niet meteen buiten

men van de Olympische Spelen.

een ketting met elkaar verbonden. Hier-

op het kleinste tandwiel en achteraan op

adem raken? Dan is het beter om je fiets

Eén van die geweldige boeken kan
je winnen.
Neem een aanloop, spring naar
www.kits.be en beantwoord
daar een eenvoudige vraag.

door draaien ze dezelfde kant op.

het grootste. Doe hetzelfde als daarnet.

in een lichtere versnelling te plaatsen.
Maar bij wind mee of bergaf is het pret-

Test: zwaar of licht?

Wat merk je?

tig als de ketting achteraan op een klei-

Zet een fiets in zijn zwaarste versnelling.

De afstand die je na één trap aflegt in

ner tandwiel ligt. Wie genoeg kracht kan

De ketting moet vooraan op het groot-

de zwaarste versnelling, is veel groter

zetten, gaat dan heel snel vooruit.

ste tandwiel lopen en achteraan op het

Atletiek, Lisa J. Amstutz,
Uitgeverij Schoolsupport.
Isbn 978-94-6341-580-4,
maart 2020, 32 blz., 19 euro.

WIN • win • WIN
© Uitgeverij Schoolsupport

Op onze site kan
je ook het boek
De Olympische Spelen
winnen.
Veel succes
Foto’s Nele Declercq

HELEMAAL VERKNIPT

RA RA RAADSELS

Welke olympische sport vind je in deze verknipte foto’s terug?
Tip: raadpleeg een lijst met olympische disciplines!

1. Hoe kan je een bal zo gooien dat hij
vanzelf bij je terugkomt? De bal zit nergens
aan vast, stuitert nergens tegenaan en er is
niemand anders in de buurt.

..................................
2. Als iemand in een loopwedstrijd de
tweede inhaalt, de hoeveelste is hij dan?

Sport:

Sport:

Sport:

Ontcijferen maar!

Volg de gegeven code en ontdek de woorden.
Een voorbeeldje: G6-G5 = ES / A2-B2 = TA / B3-B4 = FE / A7-C7 = TTE = ESTAFETTE

A1-A2 / C3-D3 / B7-D7 =
C2-C4 / A5-C5 / D7-G7 / D2-D4 =
A8-B8 / E7-E6 / B3-D3 / D2-E2 / F2-F4=
A6-B6 / G5-F5 / D5 / A2-A4 =
F8 / G2-G4 / B1-C1 / C8-E8 =
E4-E3 / C6-D6 / F1-D1 / F6-G6 =

..................................

Sport:

1
2
3
4
5
6
7
8

A
A
T
T
E
G
M
T
E

B
O
A
F
E
G
A
T
E

C
D
V
L
A
E
Y
E
I

3. Hier zie je een driehoek gemaakt van
tien medailles. Deze driehoek wijst naar
boven. Hoe kan je de driehoek naar beneden laten wijzen door slechts drie medailles te verplaatsen?

D E
A I
G G
E L
R O
O K
M A
N D
U M

F
P
I
N
G
C
D
R
E

G
V
R
E
P
S
E
A
Z

Duid de oplossing aan op de prent.

4. Geef twee sporttakken van de Olympische Spelen waarin de deelnemers de
finish achterwaarts bereiken.

..................................
5. Wat is de favoriete sport van schapen?
..................................

Je vindt de oplossingen op www.kits.be

