Ga voor goud!

met de steun van

Goeiedag, bonjour, hello!
Dit is het atletenboekje van
Ik ben

jaar

Mijn favoriete sport is

Welkom in het Sportimonium!
En welkom op de Breaking Boundaries Expo!
Mijn naam is Victor Boin. Volg mij en ik wijs je de weg doorheen de
geschiedenis van de Olympische Spelen.
Al mijn mooie souvenirs worden hier in het Sportimonium bewaard.
Waarom? Ik was al heel jong met sport bezig en won heel wat medailles.
Verderop in de tentoonstelling leer je me beter kennen.
Maar genoeg gepraat, mijn beste atleet.
Laten we gauw starten om ook jouw grenzen te verleggen!
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met de steun van

Wist je dat atleten bij de oude Grieken geen medailles kregen,
maar een lauwerkrans? Dat is een soort van bladerenkroon.
Bij sommige vragen in dit boekje kan je punten verdienen.
Deze zijn aangeduid met zo’n lauwerkransjes.
Probeer zoveel mogelijk punten te verzamelen.
Tel ze nadien op en kijk of jij op het podium staat. (op pagina 23)
Veel succes! Bonne Chance! Good luck!
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We starten bij
de antieke Spelen
De Olympische Spelen zijn eeuwen geleden ontstaan
in Griekenland, in de stad Olympia. Ze werden om
de 4 jaar gehouden ter ere van Zeus, de baas van alle
goden. De oppergod dus! Alleen Griekse vrije mannen
mochten meedoen. Vrouwen en slaven mochten zelfs
niet komen kijken.

LEUK VOOR THUIS!
Aan de achterzijde van deze pagina vind je een
schaalmodel van het heiligdom van Zeus in het antieke
Olympia. Snij de ﬁguurtjes thuis uit op de stippellijntjes
en maak je eigen ‘pop-up heiligdommetje’ voor Zeus.
Hoe cool is dat?

De Olympische Spelen
van Antwerpen 1920
tot Tokio 2020

www.sportimonium.be
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Franse baron
doet Spelen herleven

1894

Een Franse baron vond de antieke Olympische Spelen
helemaal te gek. Daarom bedacht hij de nieuwe,
moderne Olympische Spelen
Kan je zijn naam vinden?

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

Sportieve havenstad Antwerpen

1912

wil de Spelen organiseren, maar...
Op de Olympische Spelen van Stockholm in 1912 werd
bekendgemaakt dat België kandidaat was voor de organisatie
van de Spelen in 1916. Helaas, door de Eerste Wereldoorlog
konden de spelen niet doorgaan.
Mijn sportieve vrienden en ik moesten wachten tot 1920
voor er opnieuw Olympische Spelen waren.

Olympiërs trekken naar het front

1914

Weet jij waarom de Spelen niet door gingen in 1916?

.................................................................
1896
OS
Athene
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1900
OS
Parijs

1904
OS
Saint Louis

1908
OS
Londen

1912
OS
Stockholm
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1914
WOI

1916

?

1918
WOI

1920
OS
Antwerpen

Organiseren in sneltempo
Je weet nu dat ons land veel schade leed door de Eerste Wereldoorlog.
Toch slaagde België erin om de Spelen van 1920 vliegensvlug te organiseren.
1920

Meer dan 2000 atleten uit 29 landen kwamen aan in
Antwerpen. Worstelaars, zwemmers, schermers,... Maar ook
deze opvallende sporten stonden op het programma.
Verbind de juiste sport met de juiste foto.

A
1 touwtrekken
B
2 boogschieten
C

3 polsstokspringen

Victor Boin,
een geboren kampioen!
Neem een kijkje in mijn bureaukamer en zie wat
ik allemaal heb gedaan en verzameld in mijn leven.
Kan je de juiste gebeurtenis in mijn mini-biograﬁe
met de juiste foto verbinden?
A

Geboren in 1886

B

Veelzijdig en getalenteerd sportman

C

Medaillewinnaar schermen en waterpolo (1908-1912-1920)
en Olympisch vaandeldrager (1924).

D

Eerste atleet die de olympische eed aﬂegt (1920)

E

Oorlogspiloot (1914-1918)

F

Medestichter van de Beroepsbond der Sportjournalisten (1912)

G

Voorzitter Belgisch Olympisch Comité (1955-1965)

H

Voorzitter van de Federatie voor Gehandicaptensport

I

Overleden in 1974
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4 turnen op levende paarden
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2

3

D
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Breaking Boundaries Quiz
Heb je de olympische quiz al gedaan? Goed zo!
Noteer je resultaat in de medaille.

In het spoor van
grensverleggende Olympiërs

Olympische locaties
Duid op deze kaart van Antwerpen het Olympische stadion aan.
A

B

C

D

E

1

2

Onder het motto: SNELLER, HOGER, STERKER
halen atleten het beste uit zichzelf naar boven.
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Benieuwd of je even ﬁt bent als de grote Olympische atleten?
Doe mee met de sportieve proeven in onze sportzaal.
Ga op zoek naar deze symbolen.
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Voor de proefjes met tijdsmeting vind je bij de opstelling een chronometer.
Neem zelf je tijd op of vraag het aan je begeleiders.
Vergeet je scores niet te noteren!
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Duke Kahanamoku • STEVIG TUSSEN DE GOLVEN

Hubert Van Innis • SPIERBALLEN

Na zijn zwemcarrière ging Duke Kahanamoku voluit voor het surfen.

Focus, concentratie maar ook armkracht maken van
handboogschieten een straﬀe sport.
Til het gewicht zijwaarts op tot op schouderhoogte
en span je armspieren op zo lang als je kan.
Ik kon het gewicht

minuten en

seconden optillen.

Hoe zit het met jouw surf-skills? Misschien kan je nog
naar Tokio, want daar staat de surfsport voor het
eerst op het olympisch programma.
Ga met beide voeten op de surfplank staan
en probeer zo lang mogelijk in evenwicht te
blijven. Hoe lang lukt dat?
minuten en

seconden

Langer dan 2 minuten? Dan verdien jij een extra:

Pieter Timmers • LANGE ARMEN OF GROTE VOETEN?
Onze Belgische zwemkampioen, Pieter Timmers, heeft een
uitzonderlijke lichaamsbouw. De gecombineerde armlengte
van Timmers ( 216 cm) is maar liefst 16 cm groter dan zijn
lichaamslengte. Bij een gewone mens zijn die gelijk.
Is jouw armwijdte ook groter dan je
lichaamslengte?

Hubert Lafortune • ALLES IN EVENWICHT
Wie turnster Nina Derwael achterna wil, moet een goed
evenwichtsgevoel hebben.
Ga met je linkervoet op het balkje staan. Buig je rechterbeen naar
achteren en neem met je rechterhand je vrije voet vast.
Hoe lang kan jij zo blijven staan ?
minuten en
12

Mijn armlengte:

cm

Mijn lichaamslengte:

cm

seconden
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Paul Anspach • SNELLE REFLEXEN
In de jaren 1920 was schermen de succesvolste Belgische
olympische vechtsport. Voor Tokio 2020 kijken we uit naar
bokskampioen Delﬁne Persoon.
Wat zijn jouw kwaliteiten in de boksring?
Hoeveel keer kan jij met 1 hand afwisselend op
de bokszakken tikken in 30 seconden?

Henry George • WIELRENNEN
Wielrenner Patrick Sercu won olympisch goud in de
1 km tijdrit. Daar had hij maar 1 minuut voor nodig.
Hoeveel meter kan jij aﬂeggen in 1 minuut?
meter 1 minuut.

keer in 30 seconden.

De Rode Duivels • DOELMANNEN
Charles Paddock • VERSPRINGEN UIT STAND
Met een sprong van 6,86 meter kon Naﬁ Thiam zich kwaliﬁceren voor
de Spelen in Tokio. Maar tot in 1912 kon je al winnen met een sprong
van 3,5 meter, omdat atleten toen geen aanloop mochten nemen!
Test hier of jij ook in aanmerking komt voor een medaille
in het verspringen uit stand.
Ik spring

Doelman Jean De Bie speelde in 1920 een belangrijke rol in
de olympische overwinning van de Rode Duivels.
Tijdens het hele toernooi miste hij maar 1 bal.
Train hier jouw keepersreﬂexen.
Neem plaats op de voetjes en kijk voorwaarts in de
richting van de ballen. Je partner achter je laat alle ballen
één voor één vallen. Hoeveel ballen vang jij?

meter ver, zonder aanloop.
ballen.
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Mascottes

Alfred Ost • TEKENWEDSTRIJD
Geen spieren en toch kampioen?
Tot in 1948 kon je deelnemen aan de kunstwedstrijden
van de Olympische Spelen!
Die waren er voor uitblinkers in architectuur,
muziek, literatuur, schilderkunst of beeldhouwkunst.
Alfred Ost won in Antwerpen een bronzen medaille
met deze tekening tijdens de spelen in Antwerpen.
Maak een olympische tekening,
schrijf een boodschap of gedicht voor jouw favoriete atleet
en hang het op onze kunstmuur!

Wat zijn ze schattig! Bovendien vertellen ze iets over
de landen waar de Spelen doorgaan.
Sommigen denken ook dat ze geluk brengen,
maar dat heb ik nog niet getest!
Ontmoet MIRAITOWA en SOMEITY!
Zij zijn de mascottes van de Spelen in Tokio 2020.
Miraitowa is blauw en is de mascotte van de Olympische Spelen.
Someity is roze en is een speciale mascotte voor de Paralympische Spelen.

Het hondje Waldi was de allereerste olympische mascotte ooit.
Kan je Waldi vinden in de tentoonstelling? Duid aan in welke cirkel je
hem kan zien hangen. (Kijk goed naar de kleuren van de cirkels.)

1

2

3

4

A

B

C

D

Weet je ook van welke Spelen hij de mascotte was?
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De kracht
van de Spelen

Geen olympiër
zonder fair play:

Bij de Olympische Spelen draait het niet alleen om sportprestaties en grenzen
verleggen. Vriendschap, respect en fairplay (niet valsspelen) zijn heel
belangrijk bij dit sportieve feest. De olympische symbolen en rituelen
verwijzen hier vaak naar.

Tijdens de Spelen van Antwerpen mocht ik als allereerste
de gloednieuwe Olympische eed uitspreken!

Heel de wereld in 5 ringen:
de olympische vlag

De olympische eed

Er zijn woordjes weggevallen…
Kan jij ze opnieuw op de juiste plaats invoegen?
“Wij beloven dat wij bij onze deelname aan deze Olympische Spelen

De vlag die je hier ziet, is de vlag die in 1920 voor het eerst aan het publiek
getoond werd. De tekening op de vlag bestaat uit vijf ringen. De ringen haken in
mekaar als teken van verbondenheid. Ze hebben telkens een andere kleur.
Pierre de Coubertin (zie p.7) koos deze kleuren omdat in elke landsvlag minstens
één van deze kleuren voorkomt.
Kijk goed naar de vlag en de duid het juiste logo aan.

de ............................ zullen respecteren en naleven
in de geest van ............................ Wij engageren ons voor een sport
zonder doping en ............................
Wij doen dit voor de ............................ van de sport,
de eer van onze teams en met ............................ voor de fundamentele
principes van het Olympisme.”
bedrog / regels / respect / glorie / fair play

Welke kleuren zie je ook in de vlag van jouw land?
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Slim, sluw of vals?

Hope lights our way:
Olympische vlam onder vuur

Wat vind jij van valsspelen? Duid aan.

De Olympische Spelen starten altijd met een groot openingsfeest.
Het vuur wordt in Olympia aangestoken en reist daarna naar het land van de
Spelen. Het olympisch vuur symboliseert het doorzettingsvermogen,
de moed en de wilskracht van de atleten.
Voor elke olympiade wordt een nieuwe fakkel ontworpen.
Kijk goed naar deze foto’s van olympische fakkels.
Welke fakkels kan je NIET in de tentoonstelling terugvinden?

Kan je in de tentoonstelling of in je eigen (sportieve) leven voorbeelden
vinden van valsspelers op de Olympische Spelen?
3

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

2

4

1

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

8

.................................................................
5
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7

6
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Sta jij op het podium?

Citius, altius, fortius:
Olympische medailles
Prachtig toch, die Olympische Spelen van 1920. Ik heb daar ook een medaille
behaald, maar dat had ik misschien al verteld. Ik herinner het mij alsof het
gisteren was. Koning Albert I reikte de medailles uit op 12 september 1920,
de laatste dag van de Spelen.

Kruis het aantal lauwerkransjes dat je gescoord hebt hier aan.
Begin bij het blauwe blok (Helaas, net geen podiumplaats.)
En kruis zo verder aan in 3, 2, 1... Goud!

Verbind elke medaille met de juiste plaats op het podium.
Supeheld!
Een dikke proﬁciat!

p.7 • Wereldoorlog 1

p.10 • 4E

p.7 • Pierre De Coubertin

p.22 • B
p.22 • A3, B2, C1
p.21 • Fakkel 3 en 6
glorie / respect

Zelfs de olympische medailles van Tokio 2020 zijn
gemaakt van gerecycleerd materiaal.
Uit welke weggegooide spullen heeft men het
materiaal voor de medailles gehaald?

Net geen podiumplaats.
Blijven trainen!

p.17 • C3. Olympische Spelen
München 1972

C

p.8 • 1D, 2C, 3A, 4B
Correctiesleutel/ Antwoorden

heid en
Duurzaam r het
voo
aandacht
vandaag
milieu zijn jk voor
ngri
heel bela
ische
de Olymp
.
in
beweg g
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Top! Straﬀe atleet in wording.

p.19 • regels / fair play / bedrog /

2

Wauw, wat een toppertje!
Goed gedaan!

p.18 •

1

B

p.9 • 1D, 2C, 3 E, 4F

A

A. FIETSBELLEN
B. GSM-TOESTELLEN
C. BROODROOSTERS

Om medailles te maken heb je dure metalen nodig: goud, zilver en brons. Japan recycleert die metalen uit
defect elektronische toestellen, zoals oude gsm-toestellen en i-pads … Wie in Japan een medaille wint, zal
dus een stukje gsm rond zijn nek dragen!
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Bericht aan de ouders
Wij kunnen niet verantwoordelijk geacht worden voor het verdere
verloop van de sportactiviteiten van uw kind. Deze opdrachten zijn
geheel voor het plezier en louter indicatief. We sluiten uiteraard een
succesvolle sportcarrière niet uit.
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Is je “Ga voor goud!” boekje helemaal ingevuld?
Toon het aan het onthaal,
kies jouw gouden Breaking Boundaries medaille
en maak nog even een foto op ons echte podium!

#sportimonium

OMG
LD!
OH MY GO

Tip: volg Sportimonium op Instagram en Facebook
om op de hoogte te blijven van nog meer sportieve tentoonstellingen.

met de steun van

www.sportimonium.be

