
 

 
 

Olympische Spelen 

Zomerspelen en winterspelen 

 

Sporters gaan voor goud! Uitkomen op de 

Olympische Spelen is fantastisch, dan ben je 

enorm goed in je sport. Maar daar een medaille halen en liefst goud, dan heb je het 

hoogste bereikt in je sport wat maar mogelijk is. 

 

De Olympische Zomerspelen 

Iedere vier jaar is het in de zomer weer tijd voor de allergrootste en 

allerbelangrijkste sportwedstrijd die er is: De Olympische Zomerspelen.  

 

De Olympische Winterspelen 

Iedere vier jaar is het in de winter weer tijd voor de allergrootste en 

allerbelangrijkste wintersportwedstrijd die er is: De Olympische Winterspelen.  

 

Geschiedenis 

De Olympische Spelen zijn ooit 

ontstaan in Griekenland, in het 

plaatsje Olympia. 

De Oude Grieken beoefenden hier 

oude sporten zoals: boksen, 

worstelen, penkration, 

speerwerpen, discuswerpen en 

paardenrennen.  

Toen de Romeinen de baas werden 

in Griekenland, werden de 

Olympische Spelen verboden... 

 

…tot 1896 

Vanaf toen werden de Olympische 

Spelen namelijk weer gehouden. 

Niet meer in Griekenland, maar 

iedere keer in een ander land.  

 

Er wordt bij de spelen nog wel aan Griekenland gedacht: De Olympische fakkel 

wordt aangestoken in het Griekse Olympia en in de optocht tijdens de opening van 

de Olympische Spelen mogen de Griekse sporters voorop lopen. Het land dat de 

spelen organiseert loopt altijd achteraan in de optocht.  



 

 
 

 

Vanaf 1924 zijn er ook Olympische Winterspelen. 

Sporters vanuit de hele wereld komen naar de zomer- en de winterspelen.  

Ze hebben allemaal dezelfde droom: De allerbeste zijn in hun sport: Een gouden 

medaille winnen! 

 

Wat is de betekenis van de Olympische vlag? 

Dat alle vijf de continenten op aarde met elkaar verbonden zijn. Sporters uit de hele 

wereld komen namelijk bijeen om met elkaar te sporten: hieruit ontstaan 

vriendschappen. De sporters zijn tegenstanders van elkaar, maar hebben ook 

respect voor wat de ander kan. 

 

De Olympische vlag werd voor het eerst gehesen bij de spelen van 1920 in 

Antwerpen. Pierre de Coubertin ontwierp de vlag. De kleuren wit, blauw, zwart, 

rood, geel en groen zijn gekozen, omdat ieder land een vlag bezit, die minstens één 

van deze zes kleuren bevat.  

 

Behalve de vijf werelddelen symboliseren de ringen ook vijf waarden: passie, 

vertrouwen, overwinning, ethiek en sportiviteit. 

 

Wat is de betekenis van het 

Olympische vuur? 

De Olympische vlam is een belangrijk 

onderdeel van de Olympische Spelen. 

Deze wordt in Griekenland 

aangestoken, op de plaats waar de 

Olympische Spelen zijn ontstaan. Via 

verschillende landen wordt de vlam 

gebracht naar de plek waar de 

Olympische Spelen plaatsvinden. Dit 

jaar gaat de vlam dus naar Londen. 

Het vuur gaat pas uit als de spelen zijn 

afgelopen. 

 

 

 

 

 



 

 
 

Olympische wintersporten van 2014 

Van A tot Z 

 

Tijdens de winterspelen in 2014 werden de volgende  

15 sporten beoefend: 

 

Alpine skiën 

Biatlon 

Bobsleeën 

Curling 

Freestyle skiën 

IJshockey 

Kunstrijden 

Langlaufen 

Noordse combinatie 

Rodelen 

Schaatsen 

Schansspringen 

Short track 

Skeleton 

Snowboarden 

 

 

 

  



 

 
 

Olympische zomersporten van 2016 

Van A tot Z 

 

Tijdens de zomerspelen in 2016 werden de volgende  

31 sporten beoefend.  

 

Atletiek 

Badminton 

Basketbal 

Boksen 

Boogschieten 

Gewichtheffen 

Gymnastiek 

Golf 

Handbal 

Hockey 

Judo 

Kanovaren 

Moderne vijfkamp 

Paardensport 

Roeien  

Rugby 

Schermen 

Schietsport 

Schoonspringen 

Synchroonzwemmen 

Taekwondo 

Tafeltennis 

Tennis 

Triatlon 

Voetbal 

Volleybal 

Waterpolo 

Wielersport 

Worstelen 

Zeilen 

Zwemmen 

 

 


