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Teken jij de figuren in?
Welke sporten beoefenen ze?
..............................................................
..............................................................
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Olympia, een plaats in
Griekenland, was een
religieuze ontmoetingsplaats waar de oppergod Zeus werd vereerd.
Hier zie je een medaille
met een afbeelding van
de God Zeus.
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Maak je eigen OLYMPIC KID kijkdoos.
Zoek een leuke doos.
Knip alle stukken uit en plak ze in je doos.
Voorzie vooraan een kijkgaatje en bovenop
enkele lichtgaatjes.
Versier je doos langs de buitenkant met
tekeningen of een leuke collage over de
Olympische Spelen.
Je kan ook de tijdslijn gebruiken.

Sportimonium, Trianondreef 19, 1981 Hofstade | www.sportimonium.be | vormgeving: www.veerlegeerinckx.be

In het oude Griekenland stonden
sport en sportlui in zeer hoog
aanzien. Daarom werden ze vaak
afgebeeld in kunstwerken en op
allerlei voorwerpen.
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COLOFON

De Olympische Spelen zijn eeuwen geleden ontstaan in Griekenland. Van 776 v.c. tot 393 n.c.
werden de Spelen elke 4 jaar opgedragen aan de
God Zeus. Alleen Griekse vrije mannen mochten
meedoen. Vrouwen en slaven mochten zelfs niet
komen kijken.

In de ‘(kl)eerkasten’ kan je
sporthelden leren kennen.
Sommige van hen hebben
ook Olympische medailles
gewonnen.
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1996 Atlanta

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

Hier zie je onze
verzameling mascottes.
Kan jij de mascottes
met de juiste affiche
verbinden?

Voor elke editie van de
Olympische Spelen wordt
vanaf 1972 een nieuwe
mascotte ontworpen.
Elke mascotte krijgt ook
steeds een naam. Een
mascotte is een voorwerp,
een persoon, of een dier
waarvan men denkt dat
ze geluk brengen.

1992 Barcelona

Kijk goed naar de foto’s en de voorwerpen.
Verbind het juiste voorwerp met de
bijpassende foto.
In de tentoonstelling zie je veel foto’s van de
Olympische Spelen in Antwerpen.

W0 II
1948 Londen

1956 Melbourne

1960 Rome

1964 Tokio

1968 Mexico Stad

1972 Munchen

1988 Seoel

Geen spieren en toch deelnemen aan de Olympische Spelen?
Van 1912 tot en met 1948 kon het! Als je uitblonk in architectuur,
muziek, literatuur, schilderkunst of beeldhouwkunst kon je
deelnemen aan de kunstwedstrijden van de Olympische Spelen.
In 1952 werden de kunstwedstrijden afgeschaft.

1984 Los Angeles

Alfred Ost won een bronzen medaille met deze prent tijdens
de spelen in Antwerpen. Maak jij hier een tekening of een kort gedichtje?
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Teken jij de keerzijde van de medaille na?

1936 Berlijn // Estafette met de Olympische vlam

Deze Baron vond dat sport heel belangrijk
was in de opvoeding van jongeren. Hij
dacht ook dat Olympische Spelen konden
bijdragen tot meer vrede in de wereld. Hij
is grondlegger van de moderne
Olympische Spelen. In 1896 werden de
eerste moderne Olympische Spelen
gehouden in Athene.

Vul je zijn naam in?

De winnaars moesten wachten tot op het einde van de Olympische
Spelen voor ze hun medaille kregen. Koning Albert I overhandigde
tijdens een plechtige ceremonie de medailles. De winnaars kregen ook
nog een bronzen beeldje en een diploma. Iedereen die meedeed aan
de Olympische Spelen kreeg een deelnemersmedaille. Deze medaille
kregen de winnaars tijdens de Olympische Spelen van Antwerpen
(1920).

1932 Los Angeles // Prijsuitreiking op een podium

Weet jij in welke sport Hubert Van Innis
uitblonk? De foto’s van zijn sportmateriaal
helpen je vast op weg.

// Vlam in het stadion

Wist je dat Hubert Van Innis (1866 - 1961)
9 Olympische medailles gewonnen heeft!
Dat is ontzettend veel! Deze bijzondere atleet
heeft een standbeeld in Elewijt.

Wat vind jij van deze eed?

Vul je het ontbrekende stukje aan?
Wist je dat deze medaille werd
gewonnen met wielrennen op
een tandem?

Hier zie je nog een bijzondere medaille.
Deze medaille werd gewonnen door Robert
Van Lancker op de Spelen in Mexico 1968.

2004 Athene

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

1928 Amsterdam

2000 Sydney

Wie is jouw favoriete held?

In dit kabinet van Victor Boin zie je een bijzonder piepklein boekje. Daarin staat de
Olympische eed die Victor Boin voor het eerst, namens alle deelnemende atleten uitsprak.
De eed:
‘Wij zweren dat we aan de Olympische Spelen deelnemen als loyale tegenstrevers, met
eerbied voor de geldende regels, en fier om ridderlijk te kunnen strijden voor de eer van ons
vaderland en de eer van de sport.’

Ken jij nog andere
sporthelden?
..................................................

.........................................
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1980 Moskou

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

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

Omcirkel het wintersportmateriaal dat je ziet.

In het begin van de moderne Olympische Spelen bestonden er
alleen zomerspelen. Vanaf 1924 werden er ook Olympische
winterspelen georganiseerd.

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

1952 Helsinki

2016 Rio de Janeiro
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// België wint 6 medailles!

Kijk goed naar de Olympische vlag. Duid jij de juiste vlag aan?
Welke kleuren van de ringen zie je ook in de vlag van jouw land?

1924 Parijs // Winterspelen

De Olympische
Spelen gingen ooit
door in België.
Kan je de affiche
vinden? Vul jij
de affiche aan?

De Olympische vlag is zeer bijzonder. De gekleurde cirkels betekenen
dat alle continenten (Afrika, Amerika, Europa, Oceanië, Azië) tijdens de
Spelen verbonden zijn met elkaar. Je kan de allereerste vlag
bewonderen aan het begin van de Olympische Passage.

// Olympische vlag en eed

Je ziet hier foto’s van Olympische fakkels.
Omcirkel jij de fakkels die je hier kan zien?
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WO I

1912 Stockholm

1920 Antwerpen

Om een Olympische medaille te winnen moet je heel veel
oefenen en trainen. Het vuur staat symbool voor het harde
werk dat de sporters moeten leveren. De Olympische
Spelen starten steeds met het aansteken van het vuur in
het stadion. Hiervoor gebruikt men een fakkel.

1908 Londen

1904 Saint Louis
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2008 Peking // Goud voor Tia Hellebout 2012 Londen
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1900 Parijs

1896 Athene

1976 Montréal

