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Kies hoe je leest

Brons, zilver of goud?
Heel veel landen, veel sporten. Eén keer in de vier jaar, twee
weken lang. Medailles van brons, zilver en goud. Waar denk je aan
als je dit leest? Helemaal goed: aan de Olympische Spelen!
En nu dit: één dag, één land, een paar sporten. Eén keer
in de vier jaar rennen sporters tegen elkaar. De
prijs: een krans om je hoofd. Mmm ... lastig?
Ook dit gaat over de Olympische Spelen.
Maar dan die van bijna 3000 jaar
geleden.
De oude Olympische Spelen
Waar:
Wanneer:
Deelnemers:
Hoe lang:
Sporten:
Doel:
Weetje:
En dan nog dit:

in het plaatsje Olympia in Griekenland.
van 776 voor Christus tot 393 na Christus.
alleen Griekse mannen. Vrouwen hadden hun eigen spelen.
in het begin één dag (alleen hardlopen), later vijf dagen.
een paar, bijvoorbeeld paardenrennen, boksen, hardlopen
en worstelen.
winnen, want dan werd je beroemd en belangrijk.
de sporters deden mee in hun blootje.
na 393 schaften de Romeinen de Olympische Spelen af.
Zij waren toen de baas over Griekenland. De Spelen waren
ter ere van een Griekse god. En dat moest afgelopen zijn.

De nieuwe Olympische Spelen
Waar:

steeds in een andere stad, van Parijs tot Peking, van
Londen tot Sydney.
Wanneer:
voor het eerst in 1896 in Athene (Griekenland),
daarna elke vier jaar.
Deelnemers:
sporters, mannen en vrouwen, uit 200 landen.
Hoe lang:
ruim twee weken.
Sporten:
ongeveer 35, van judo tot zeilen, van voetbal tot
zwemmen. Bij de Winterspelen zijn er sporten als
skiën en bobslee.
Doel:
meedoen, winnen is minder belangrijk. Zeggen ze ...
Weetje:
voor gehandicapte sporters zijn er de Paralympics.
En dan nog dit: door oorlog gingen de Spelen niet door in 1916, 1940 en 1944.
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Bedenk een nieuwe Olympische vlag

Deze ringen zijn het teken van de Olympische
Spelen. De ringen in vijf kleuren staan al
vanaf 1920 op de Olympische vlag. In alle
vlaggen van de wereld zit één van deze
kleuren. De ringen raken elkaar. Dat
betekent: de landen die meedoen aan de
Olympische Spelen, sporten samen.

Maak een ontwerp

Verzin een hele nieuwe vlag, maar houd
je hieraan:
• De achtergrond is wit.
• Gebruik alle vijf de kleuren: blauw, zwart,
rood, geel en groen.

Doe het zo:
•
•
•
•

Schrijf op een kladblaadje de woorden: sport, samen, landen.
Schrijf op waar je aan denkt bij die
woorden.
Schets je ontwerp op een wit vel.
Maak het af in het net en kleur je ontwerp
in.
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De Olympische
Spelen zijn
genoemd naar het
plaatsje Olympia
in Griekenland.
Daar werden 1000
jaar lang de oude
Olympische Spelen
gehouden.
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