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Inleiding
In deze tentoonstelling ontdek je het verhaal van het grootste sportevenement ter
wereld: de Olympische Spelen! In deze bundel vind je vragen over die Spelen. Verken de
tentoonstelling en ga samen met je medeleerlingen op zoek naar antwoorden.
Op de volgende pagina vind je een kaartje met daarop de belangrijkste ruimtes van de
tentoonstelling. Gebruik dit overzicht om je weg te vinden.
Wie Olympische Spelen zegt, zegt sporten. Centraal in de tentoonstelling vind je een reeks
sportieve doe-opdrachten. Ga de uitdaging aan en noteer je beste tijd of score.

Kaart
Olympische passage:
•

Ontstaan van de moderne Olympische Spelen.
Voorgeschiedenis van de Antwerpse Spelen van 1920.

•

Cabinet Victor Boin: Een geboren kampioen

•

Breaking Boundaries Quiz: test je kennis over de Spelen.

Atletenruimte:
•

In het spoor van grensverleggende Olympiërs.

•

Tijdritﬁets: een interactieve koers door de olympische geschiedenis.

Olympische waarden:
•

De kracht van de Spelen.
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Olympische Passage:

Van Olympia naar
Antwerpen
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Moderne make-over voor antieke Spelen.
Vanaf 776 voor Christus kwamen atleten uit heel de antieke Griekse wereld elke 4 jaar naar het
plaatsje Olympia. Wat was het doel van deze bijeenkomsten?

Ze hielden er competities in atletiek, vechtsporten en paardenrennen.

Wat denken jullie?
Kunnen atleten vandaag de dag nog sportieve grenzen verleggen?
Noteer hier jullie argumenten. ( min. 4 )

		
		
		

Wie mocht er deelnemen aan deze Spelen?

		

Enkel Griekse (vrije) mannen		

		
		

Welke god werd er tijdens die Spelen geëerd?

Oppergod Zeus		
Waarom en wanneer kwam er een einde aan de antieke Spelen?

In de 4de eeuw na Christus verbood de christelijke keizer van Rome het heidense
sportfestival. Later werd Olympia door natuurgeweld verwoest

		
		
		
		
Denk ook aan de Paralympische Spelen, welke betekenis kunnen die hebben
voor de deelnemende atleten?

		
Wat wilde Pierre de Coubertin bereiken met de moderne Olympische Spelen?

		

Pierre de Coubertin was een Franse edelman met een fascinatie voor sport.

		

Door de Olympische Spelen opnieuw te organiseren, wilde hij een sportfeest in het leven

		

roepen waar alle landen van de wereld tegen elkaar in competitie konden treden en hun
atleten het beste van zichzelf konden geven. 		
Het Internationaal Olympisch Comité ( IOC ) kreeg volgende lijfspreuk: ‘citius, altius, fortius’. Wat
betekent deze slogan in het Nederlands?

		
		
		
		
		
		

Sneller, hoger, sterker		
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Hoeveel atleten namen deel aan de eerste moderne Spelen in 1896?

Welke eﬀect had de Eerste Wereldoorlog op de Olympische Spelen?

Aan de eerste Spelen in Athene namen maar 241 atleten deel.

De Spelen van 1916 in de Duitse hoofdstad Berlijn gingen niet door.
Heel wat Olympische atleten gingen in het leger. Dat was bijvoorbeeld het geval voor

Enig idee hoeveel atleten er vandaag de dag geselecteerd worden?

11.090 deelnemers en voorlopig 33 landen d.d. 31.03.2020

Victor Boin, die in 1908 en 1912 medailles had gewonnen voor België. Hij ging bij de
luchtmacht en werd een gevierd piloot. Boin overleefde de oorlog, maar veel andere
voormalige olympische atleten stierven aan het front.

In welk jaar namen Belgische atleten voor het eerst deel aan de Olympische Spelen?

1900

Wat denken jullie?
Worden er anno 2021 atleten uit bepaalde landen niet toegelaten tot de Spelen?

Hoeveel atleten stierven aan het front ?

Meer dan 140 olympische atleten kwamen om het leven, aan beide kanten van het front.

Noteer hoeveel mensen van jouw team ja of nee zeggen.

In 1920 kwamen de Olympische Spelen naar Antwerpen. De kandidatuur die het organisatiecomité
reeds in 1913 indiende werd aanvaard. Weten jullie waarom?

Op 5 april 1919 koos het IOC de gaststad voor de Spelen van 1920. De internationale
Ja:

sympathie voor brave little Belgium was groot. Het land verdiende een beloning.
Antwerpen kreeg de Spelen

Nee:
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Wat denken jullie?

Op welke datum openden kardinaal Mercier en koning Albert I de Spelen?

Bespreek met je groep volgende stelling. Noteer jullie besluiten. ( min. 4)

Op 14 augustus 1920 openden de Belgische kardinaal Mercier en koning Albert I de

Waarom is vrede zo’n belangrijke waarde geworden op de Olympische Spelen?

Spelen. Delegaties uit 29 landen stapten het stadion binnen. De Spelen konden oﬃcieel
beginnen.
Hoeveel landen namen deel aan de Spelen in 1920?

Meer dan 2000 atleten uit 29 landen .
Welk olympisch symbool werd in Antwerpen voor het eerst aan het grote publiek getoond?

Voor het eerst in de olympische geschiedenis werd de vlag met de 5 olympische ringen
Wordt die waarde ook altijd in de praktijk gebracht of komen conﬂicten ook tijdens de Olympische
Spelen tot uiting?

gehesen en de olympische eed uitgesproken.
Gingen de Olympische Spelen van 1920 in Antwerpen op 1 locatie door of waren er meerdere
locaties? Noteer de keuzes van jouw team.
Een locatie:

Meerde re locaties:
We maakten het allemaal van nabij mee de Coronacrisis. ‘We bleven allemaal in ons kot’, heel wat
sportieve evenementen werden afgeblazen. Zo werden ook de Olympische Spelen van Tokio in het
kader van het algemeen welzijn verplaatst naar 2021? Een goede beslissing? Wat is jouw mening?

Het olympisch stadion vormde het hart van de Antwerpse Spelen. Maar niet alle proeven
konden er plaatsvinden, omdat ze gespecialiseerde infrastructuur nodig hadden. Zo
werden sporten als zwemmen, boksen of wielrennen georganiseerd op andere locaties
in Antwerpen. Die stad zag er heel anders uit dan vandaag. Van de ringweg was er
bijvoorbeeld nog geen sprake! Maar ook ver buiten de stad vonden er competities plaats.
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Atletenruimte:

In het spoor van
grensverleggende
Olympiërs.
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In deze ruimte ontdek je verschillende modules. Aan elke module maak je kennis met één of
meerdere Olympiërs. Er is geen juiste route. Je kan je dus vrij bewegen van module naar module.
Hou je spieren in topconditie en neem je tijd om ook enkele sportproeven mee te pikken.

Wat denken jullie?

Het leven van een topatleet! Geslacht, huidskleur, beroep, sociale achtergrond, …
ze hebben of hadden allemaal invloed op deelname aan de Olympische Spelen.

Sommige sporten waren vorige eeuw volledig voorbehouden aan atleten uit de hoogste klassen? Is
dit waar of niet waar? En waarom?

Van Innis en Anspach zijn beide Belgische medaillewinnaars. Ze hebben een totaal andere
achtergrond en beoefende verschillende sporten.

De eerste atleten behoorden vooral tot de rijkere sociale klassen. Zij hadden namelijk tijd

Vul aan:

Bespreek met je groep volgende stellingen. Noteer jullie besluiten. ( min. 4)

voor amateursport, waarvoor ze dus niet betaald werden. Zij konden bovendien alle kosten
(reiskosten, verblijf, training, etc.) zelf betalen om op de Spelen te geraken.

Hubert Van Innis

Paul Anspach

Zijn totaal van

De Brusselse

9

schermer

medailles maakt Van Innis tot
de meest succesvolle Belgische
Olympiër aller tijden. Op de
Spelen van Parijs in 1900 won de
Belgische

Paul Anspach was een trouwe
gast op de Olympische Spelen.
Van 1908 tot 1924 was hij
steeds van de partij. Net zoals
zijn teamgenoten Boin en de
Montigny kwam hij uit een rijke
familie. Hierdoor had hij toegang
tot elitaire schermclubs en kon
hij hard genoeg trainen om op
te klimmen tot de internationale
schermtop.
Zijn olympische deelnames
leverden hem

handboogschutter
Hubert Van Innis 3 medailles.
Zo werd de bierhandelaar uit
Elewijt de eerste Belgische
olympische medaillewinnaar
ooit. Toen Van Innis in 1920
opnieuw deelnam aan de
Spelen was hij al 54 jaar oud.
Maar zijn leeftijd leek hem niet
te deren. Hij haalde maar liefst 4
gouden en 2 zilveren medailles
in het handboogschieten. Zijn
specialiteit werd na 1920 van het
programma geschrapt.

Atletenruimte

5
medailles op. In 1920 leidde hij
het Belgische degenteam dat
zilver won

Welke sporten werden door atleten uit hoge sociale klasse beoefend?

Schermen was een sport die aanvankelijk enkel door atleten uit de hoogste kringen werd
beoefend.
Aan welke sporten namen veel atleten uit lagere klassen deel? Waarom?

Sporten zoals wielrennen en worstelen waren echte sporten van het volk. Het waren
sporten waarbij lichaamskracht van groot belang was. Bij heel wat jobs voor de
arbeidersklasse was veel spierkracht namelijk een belangrijke troef.
Denken jullie dat sociale status nu nog steeds bepalend kan zijn voor de sportkeuze?

Eigen reﬂectie. Dit kan aan de hand van actuele voorbeelden.
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Hebben bepaalde sporten nog steeds een “minderwaardige” status
ten aanzien van andere sporten?

Eigen reﬂectie. Dit kan aan de hand van actuele voorbeelden.

Wat denken jullie?
Bespreek met je groep volgende stellingen. Noteer jullie besluiten. ( min. 4)
Vrouwelijke atleten waren aanvankelijk niet welkom op de Olympische Spelen. Pierre de Coubertin
en veel tijdgenoten vonden ze niet thuishoren op sportevenementen. Wat vinden jullie hiervan?

Pas in 1900 deden de eerste vrouwelijke atleten hun intrede op de Spelen in volgende disciplines:
croquet, tennis en golf.
In welke sporten werden vrouwen toegelaten tijdens de Spelen van Antwerpen?

Suzanne Lenglen

Justine Henin

De Franse Suzanne Lenglen
domineerde het vrouwentennis
op de Spelen van 1920.

Deze Belgische
tenniskampioene behoorde in
het eerste decennium van deze
eeuw tot de absolute wereldtop
in het vrouwentennis. Zij en Kim
Clijsters waren niet te kloppen
tenniskampioenen.

Met haar spectaculaire
tennisstijl en haar revolutionaire
outﬁt bracht de ﬂamboyante
Parisienne het publiek in
vervoering. Tussen 1920 en 1926
schitterde ze ook als kampioene
op de tennistoernooien van
Wimbledon en Roland Garros.
Dat maakte Lenglen tot een van
de eerste mondiale vrouwelijke
sportsterren.

In 2004 op de Olympische
Spelen in Athene behaalde
Justine de gouden medaille.
Volgens haar een van haar
mooiste overwinningen.

In Antwerpen werden vrouwen toegelaten bij tennis, zwemmen, kunstschaatsen en
schoonspringen.
Met zo’n 2.5% tegenover de mannen , vormden ze een absolute minderheid.

Welke evolutie zien we vandaag, op het vlak van gendergelijkheid ?
Zijn er nog veel verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke atleten?

Eigen reﬂectie / In het verleden namen mannen en vrouwen onder meer samen deel aan
het croquet. Tegenwoordig is de paardensport een gemengde discipline. Het IOC hecht ook
steeds meer aandacht aan disciplines met gemengde teams, zoals het dubbel gemengd in
het tennis.

Atletenruimte
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Henry George

Greg Van Avermaet

Geboren in Charleroi 1891.
Won een gouden medaille in
Antwerpen 1920.

Geboren in Lokeren 1985.
Won een gouden medaille in
Rio 2016.

Wat denken jullie?
Bespreek met je groep volgende stellingen. Noteer jullie besluiten. ( min. 4)
Amateur of prof ? In de jaren 1920 waren er al veel professionele wielrenners. Getalenteerde,
eenvoudige jongens konden, met hard werk, hun boterham verdienen in de wielersport. Zij waren
heel populair, maar mochten niet meedoen aan de Spelen. Waarom niet ?

De voorzitter van het IOC, Pierre de Coubertin, zag amateursport – sportbeoefening uit
liefhebberij – als de eerlijkste vorm van competitie. Maar amateurisme was voor de elite
ook een manier om lagere klassen te weren. Die laatsten konden het zich namelijk niet

Tijd voor beweging!
De Olympische Spelen moet je beleven! In de centrale ruimte van
de tentoonstelling vind je verschillende sportopdrachten. Zet je
beste beentje voor en doe ze allemaal. Noteer hieronder je beste
prestaties. Er is een chronometer aanwezig bij de opdrachten
waarvoor je de tijd moet opnemen.
Opgelet, je mag maximaal 3 keer proberen per opdracht.

Hubert Van Innis • KRACHT
min

sec.

Hubert Lafortune • EVENWICHT
min

sec.

Duke Kahanamoku • EVENWICHT
min

sec.

Pieter Timmers • ARMWIJDTE

veroorloven om in hun luttele vrije tijd op hoog niveau te sporten.
Vanaf de jaren 1980 begon het IOC de beperkingen voor profsporters geleidelijk af te
bouwen.

cm

Paul Anspach • SNELHEID
x/ 30 sec.

De Rode Duivels • REACTIESNELHEID
Wat vinden jullie hiervan?

Eigen reﬂectie

ballen/balles/balls

Henry George • WIELRENNEN
m/ 1 min.

Charles Paddock • VERSPRINGEN UIT STAND
cm

Atletenruimte
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De Olympische waarden:

Sport is waardevol
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Met welk symbool tonen de Olympische Spelen dat ze vrede en vriendschap belangrijk vinden?

De witte achtergrond en de kleuren van de vijf ringen op de olympische vlag zijn universeel
herkenbaar. In elke nationale vlag ter wereld komt minstens een van deze kleuren terug.
De vlag is zo een symbool van wereldwijde eenheid en vriendschap.
		
		

Geen Olympiër zonder fair play:
de olympische eed
Om fair play in de hand te werken, wordt sinds 1920 een olympische eed afgelegd. In naam van alle
deelnemers belooft een atleet van het gastland plechtig alle regels te respecteren en op een eerlijke
manier te wedijveren. De allereerste eed uit de olympische geschiedenis werd afgelegd op de
Spelen in Antwerpen door de veelzijdige Belgische atleet Victor Boin.

Wat denken jullie?
Is fair play in sport een evidentie? Op welke manieren proberen atleten soms de regels te omzeilen?
Waarom laten sommige atleten zich tot verleiden tot valsspelen?

De leerlingen vinden op verschillende plaatsen in de tentoonstelling hier voorbeelden van

Wat denken jullie?

terug. De belangrijkste manier van valsspelen is echter doping gebruiken.

Werd er ooit geweld gebruikt tijdens de Spelen? Jullie vinden meer info bij het hoofdstuk:
Propaganda, boycots & aanslagen
Bespreek de voorbeelden die jullie in de tentoonstelling vinden.

In 1972 vond er een aanslag plaats tijdens de Spelen van München. Palestijnse
terroristen vermoordden toen elf Israëlische atleten. Het is tot op vandaag de ergste

Zowel afzonderlijke atleten als hele landendelegaties gebruiken doping om meer medailles te
kunnen winnen. Rusland is zelfs uitgesloten van de Spelen van 2020 om die reden.
Doping is nochtans niet altijd strafbaar geweest. Pas vanaf 1968 controleert het IOC
atleten op doping. 		

aanslag op de Spelen.		
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