
De Olympische Spelen. Wat, Wie, Wanneer, Waar? 
 

Ga naar de website http://Olympischespelen.weebly.com/  en volg de 

instructies op deze site.  

 

1 - Oude Olympische Spelen 1 

1) Van waar zou de naam 'Olympische Spelen' kunnen komen? 

Omdat de eerste Olympische Spelen georganiseerd werden in het stadje Olympia.  

2) Waarom zouden de atleten naakt sporten?  

Voor de warmte, zodat er zeker geen vrouwen konden meedoen, omdat de Grieken 

erg trots waren op hun lichaam, …  

3) Wat won de winnaar? Een lauwerkrans op het hoofd en soms ook geld, heel soms 
werd er van de winnaar een standbeeld gemaakt. 

2 - Oude Olympische Spelen 2 

1) Waar vonden de oude Olympische Spelen plaats? In de stad Olympia . 

2) Ter eren van welke god werden de Olympische Spelen georganiseerd? Zeus 

3) Er mochten geen vrouwen mee spelen of komen kijken, behalve de zus van Zeus en 

priesteres van de tempel van Zeus 

 

3 - Oude Olympische Spelen 3 

Dag 1 

1) Wat moesten de atleten zweren? 

1. dat ze goed getraind hadden 

2. dat ze zich aan de regels van de Olympische spelen zouden houden 

2) Wat moesten de scheidsrechters zweren? 

dat ze eerlijk zouden oordelen 

 

 

 

http://olympischespelen.weebly.com/


Dag 2 

1) Wie mocht deelnemen aan de spelen? jongens van 12 tot en met 18 jaar  

2) Welke disciplines stonden er op het programma? 

1. hardlopen 

2. worstelen 

3. boksen 

4. pankration 

3) Wat betekent 'pankration'? een Olympische vechtsport uit de oudheid die 

bestond uit een combinatie van klassiek worstelen en boksen 

Dag 3 

1) Uit welke 5 sporten bestond de pentatlon? 

1. discuswerpen 

2. verspringen 

3. speerwerpen 

4. hardlopen 

5. worstelen 

Dag 4 

1) Welke wedstrijdonderdelen kwamen aan beurt op deze dag? 

1. hardlopen 

2. worstelen 

3. boksen 

4. pankration 

5. hardlopen met wapenuitrusting 

2) Wat en aan wie werd er geofferd? 

100 ossen ter ere van Zeus  

3) Wat gebeurde er ’s avonds? 

de grote openbare maaltijd voor alle deelnemers en toeschouwers  



Dag 5 

1) Hoe werden de winnaars geëerd? 

Hun naam en stad werd luid verkondigd en de atleten namen hun prijs in ontvangst: 

een olijftak van de heilige boom van Zeus  

2) Wat werd tot slot gehouden? 

een groots feest ter ere van de atleten 

 

4 - Einde oude Olympische Spelen  

1) Door wie werden de oude Olympische Spelen verboden? Keizer Theodosius I 

2) Waarom werden de oude Olympische Spelen verboden? 

Theodosius geloofde niet in Zeus en de andere goden. Hij geloofde in God en 

Jezus. Spelen ter ere van Zeus vond hij afgoderij. 

 

5 - Weer Olympische Spelen  

1) Wie zorgde ervoor dat er opnieuw Olympische Spelen georganiseerd werden? 

Pierre de Coubertin. 

2) Waar werden de eerste moderne Olympische Spelen georganiseerd? 

In Griekenland. 

3) Hoeveel sporters deden erg mee aan de eerste moderne Olympische Spelen? 285 

4) Hoeveel landen namen deel? 13 

5) Wat was het verschil met de oude Olympische Spelen, wat mochten vrouwen meer?  

Ze mochten kijken, maar nog steeds niet meespelen.  

 

  

http://www.google.be/imgres?q=pierre+de+coubertin&hl=nl&sa=X&biw=1366&bih=652&tbm=isch&prmd=imvnsob&tbnid=u0-mxo0F4vBzfM:&imgrefurl=http://www.emsb.qc.ca/pierredecoubertin/whopdc.html&docid=z6y0UEuzYlxTEM&imgurl=http://www.emsb.qc.ca/pierredecoubertin/images/pic_whopdc.png&w=330&h=278&ei=EFaWT5XFNtGZOvnJ4OAN&zoom=1&iact=hc&vpx=325&vpy=116&dur=1249&hovh=206&hovw=245&tx=132&ty=88&sig=112513407641903094808&page=1&tbnh=133&tbnw=162&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,r:9,s:0,i:111


6 - De disciplines  

Verbind de juiste deelsport met de juiste hoofdsport.  

 

HOOFDSPORTEN 

 

Gymnastiek   

 

Kanovaren   

 

Volleybal   

 

Wielersport   

 

Zwemsport   

 DEELSPORTEN 

 

  Ritmische  gymnastiek 

  Vlakwater sprint 

  Trampolinespringen 

  Beachvolleybal 

  Wildwater slalom 

  Turnen 

  Zaalvolleybal 

  BMX  

  Mountainbiken  

  Wegwielrennen 

  Synchroonzwemmen 

  Waterpolo  

  Baanwielrennen 

  Zwemmen 

  Schoonspringen 

 

 

2) Doorstreep de sporten die geen Olympische disciplines zijn. 

 

Atletiek – Duatlon – Worstelen – Baseball – Boogschieten – Judo - Karate 

 

  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gymnastiek_op_de_Olympische_Zomerspelen_2012
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kanovaren_op_de_Olympische_Zomerspelen_2012
http://nl.wikipedia.org/wiki/Volleybal_op_de_Olympische_Zomerspelen_2012
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wielersport_op_de_Olympische_Zomerspelen_2012
http://nl.wikipedia.org/wiki/Synchroonzwemmen_op_de_Olympische_Zomerspelen_2012
http://nl.wikipedia.org/wiki/Waterpolo_op_de_Olympische_Zomerspelen_2012
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zwemmen_op_de_Olympische_Zomerspelen_2012
http://nl.wikipedia.org/wiki/Schoonspringen_op_de_Olympische_Zomerspelen_2012


7 - De Olympische symbolen  

De Olympische vlag  

1) Kleur de Olympische ringen in je werkbundel in de juiste kleur. 

2) Schrijf de continenten in de juiste gekleurde ring: 

Australië , Afrika , Azië , Amerika , Europa 

 

 

     

     

    

  

       Amerika                           Afrika                        Europa 

 

 

 

                   Azië                          Australië 
 

 

 

 

 

 

Het Olympische vuur  

Plaats in je werkbundel het nummer van het filmpje bij het juiste tekstje: 

 

Een fakkel wordt in Olympia aangestoken. Filmpje nr. 2 

 

Heel veel sporters brengen deze fakkel al lopend naar de stad waar de spelen gehouden 

worden (estafetteloop). Filmpje nr. 1 
 

Als de spelen geopend worden, met een groot feest, wordt het vuur in een grote 

bronzen schaal in het stadion met de meegebrachte fakkel aangestoken. Filmpje nr. 3 

   

 

 

 



 Medailles  

Vul de woorden in bij de juiste persoon: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Olympische Spelen Londen 2012  

Vul het logo zelf aan. 

 

 

 

 

 

 

 

Mascottes Olympische Spelen Londen 2012  

1) Kleur Wenlock en Mandeville correct in. 

2) Plaats de naam bij het juiste figuurtje. 

 
 

Wenlock 

 
 

Mandeville 

- een bronzen medaille  

- een zilveren medaille  

- een gouden medaille 

 

een bronzen medaille 

een gouden medaille 

een zilveren medaille 



8 - Speciale spelen  

Paralympische Spelen  

1) Welke sport beoefenen de mensen op deze foto's?  

2) Hoe lossen zij hun beperking op? 

 

1. 

 

 

1) hardlopen 

2) lopen met prothese 

2.  

 

 

1) skiën 

2) al zittend skiën, sturen met de armen 

3. 

 

 

1) hardlopen 

2) in een rolstoel 

4.  

 

 

1) tennis 

2) in een rolstoel 

5. 

 

 

1) zwemmen 

2) enkel met de armen zwemmen 

 

 

Olympische Winterspelen  

1) In twee jaar werden er geen Olympische winterspelen gehouden.  

    Welke twee jaren waren dat? 1940 en 1944 

    En wat was de reden daarvoor? vanwege de 2de wereldoorlog 

2) Het land dat de volgende winterspelen zal organiseren is al bekend.  

    Welk land is dit? Rusland 

    Wanneer zullen deze spelen plaatsvinden? 2014 

 



Jeugd Olympische Spelen  

Hoe oud kunnen de atleten van de Jeugd Olympische Spelen zijn?  

van 15 tot 18 jaar. 
 

9 - België en de Olympische Spelen  

Olympische Spelen in België  

1) In welk jaar organiseerde België de Olympische Spelen? 1920 

2) In welke stad werden deze spelen gespeeld? Antwerpen 

3) Waarom mocht België toen de Olympische Spelen organiseren?  

vanwege het vele lijden van het Belgische volk tijdens de Eerste Wereldoorlog. 

 

Belgische medailles 

Zet een kring rond de juiste medaille bij de atleten. 

 
Axel Merckx 

 

 
Goud              Zilver               Brons 

 
Tia Hellebaut 

 

 
Goud              Zilver               Brons 

 
Justine Henin 

 

 
Goud              Zilver               Brons 



 
Olivia Borlée, Hanna Mariën, Kim 

Gevaert, Elodie Ouédraogo 

 

 
Goud              Zilver               Brons 

 
Ilse Heylen 

 

 
Goud              Zilver               Brons 

 

10 – Olympische werkers 
 

Ga op de site naar ‘Olympische werkers’ en download de correctiesleutel. 

Kijk je werk na en verbeter je fouten. 

Ben je helemaal klaar? Klik dan op ‘Voor de snelle werkers’… 

 

 

 


