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De Olympische Spelen
De Olympische Spelen zijn sportwedstrijdevenementen, die regelmatig worden gehouden. Er
zijn winter- en zomerspelen.

Algemeen:
Vul in: Special Olympics, terrorisme, Oudheid, World Games, sportsoorten, vier, nadelen, gehandicapten, doping, 7 jaar, Olympia, Olympische Jeugd Spelen, Internationaal Olympisch;
De spelen worden door een voor de Olympische Spelen speciaal opgericht comité - Internationaal Olympisch

Comité - georganiseerd.

Bij deze Spelen, ontmoeten alle deelnemers elkaar bij de verschillende sportsoorten.
De gaststad wordt al
Al in de

7 jaar

oudheid

.

voor de Spelen gekozen.

was er een soortgelijk festival in de

Olympia

.

Sinds 1896 worden om de vier

jaar Zomerspelen en sinds 1924 Winterspelen georganiseerd.

Sinds 1960 zijn er ook voor

gehandicapte

sporters Olympische Zomerspelen, de

Paralympics en sinds 1976 ook op de Winterspelen. Bovendien is er ook nog de Deaflympics voor
Doven, en de Special Olympics voor mensen met een verstandelijke handicap en de World Games
voor de niet-olympische Sportsoorten die desondanks wereldwijd verspreid voorkomen. Daarnaast zijn er sinds 2010 de

Olympische Jeugd Spelen, waar alle jongeren in de leeftijd van

14 tot 18 jaar kunnen deelnemen. In de loop der jaren, zijn de Spelen natuurlijk ook gegroeid. Elk land in de wereld plaatst enkele sporters. Maar er zijn ook
, corruptie en terrorisme

. Problemen als

spelen van jaar tot jaar een grotere rol.
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doping

nadelen
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Symbolen:
Vul in: vijf continenten, Olympische fakkel, rood, mascotte, Olympische vlag, groen, diersoort,
zwart, vijf, aantal;
Het bekendste symbool is de

Olympische vlag

met de

vijf

verschillend gekleurde

ringen op een wit veld. De kleuren wit, geel, blauw, rood , groen en zwart omdat
de

vlaggen

aantal

van

alle

landen

in

de

wereld

een

van

deze

kleuren

bevat.

Het

ringen (5 stuks) vertegenwoordigt de vijf continenten .
Olympische fakkel

Een andere Symbool is de

, die enkele maanden voor de Spelen in

Olympia in een oude ceremonie wordt ontstoken.
Sinds de Winterspelen in 1968, is er ook een officiële
heemse

diersoort

mascotte

. Meestal is het een in-

uit de gastregio.

Openings- en sluitingsceremonie:
Vul in: muziek, vlaggen, atleten, fakkel, volkslied, uitgaven en kosten, Olympisch volkslied, dans,
cultuur;
De openingsceremonie begint meestal met het hijsen van alle vlaggen
volkslied

. Daarna volgen verschillende opvoeringen van

dans en theater. Zij moeten de
marcheren de

atleten

cultuur

en het spelen van het
muziek

, zang

van het gastland vertegenwoordigen. Daarna

per land binnen. Een atleet loopt een paar stappen vooruit

en draagt de vlag van zijn land. Vervolgens worden toespraken gehouden en wordt het
Olympisch volkslied

gespeeld. Ondertussen wordt de Olympische vlag in het stadion ge-

bracht en tenslotte wordt met de Olympische

fakkel

het vuur in een schaal ontstoken.

Uiteraard wil elk land het grootste en beste feest organiseren, daarom stijgen ook de
uitgaven en kosten

van jaar tot jaar.

Vul in: Olympische vlag, einde, welslagen, gesloten, gedoofd, stadion
De sluitingsceremonie vindt aan het einde
stadion

van de spelen plaats. De atleten marcheren weer het

binnen en een toespraak over het welslagen

Daarna worden de spelen voor
gastland wordt de

gesloten

Olympische vlag

verklaard en de burgemeester van het volgende

overhandigd. Ten slotte wordt het Olympische volkslied
gedoofd

.
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gespeeld en de Olympische vlam

van de spelen wordt gehouden.
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Ken jij al deze sportsoorten? Schrijf dan de namen in de vakjes.
Behoren zij tot de zomer- of winterspelen?

Skipringen,
winterspelen

Volleybal,
zomerspelen
Kunstschaatsen,
winterspelen
Gewichtheffen,
zomerspelen

Schermen,
zomerspelen
Skiën,
winterspelen
Tennis,
zomerspelen

Wedstrijdzwemmen,
zomerspelen

Langlaufen,
winterspelen

Basketbal,
zomerspelen
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Wielrennen,
zomerspelen
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