
1MEER INFO? 
WWW.SPORT.VLAANDEREN

WELKOM  
IN HET SPORTIMONIUM
SPORT- EN OLYMPISCH MUSEUM

In dit museum ontdek je bijzondere sportvoorwerpen, foto’s, prenten, 
medailles, films, vlaggen, sportboeken,… kortom alles wat met sport te 
maken heeft.

In de Olympische Passage kom je meer te weten over de Olympische 
Spelen. In het sportlabo kan je sportproeven doen. Je kan ook 
volkssporten beoefenen in de tuin of volksspelletjes spelen.

En… je hoeft geen topatleet te zijn om plezier te maken in het 
Sportimonium.
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TIPS EN MATERIAAL 
OM JE BEZOEK 
VOOR TE BEREIDEN

Je kan met de groep de 
sportactualiteit volgen 
en daar een gesprek rond 
voeren. Om sport concreter 
te maken kan je diverse 
sportvoorwerpen verzamelen 
en bespreken. Aansluitend of 
als voorbereiding kan je met 
de groep verschillende sporten 
uitproberen of misschien zelf 
‘Olympische Spelen’ organiseren. 
Dit zou je ook kunnen doen als 
naverwerking.

Je kan samen een collage maken 
na de bespreking. Zo wordt het 
gesprek of de voorbereiding 
gevisualiseerd. Deze collage 
mag je gerust meebrengen als je 
het Sportimonium bezoekt. We 
geven dit kunstwerk graag een 
plekje in het museum. 

In deze begeleidende gids 
hebben we al heel wat 
beeldmateriaal, tips en 
opdrachten voorzien, zodat 
deelnemers en begeleiders zich 

WARMING 
UP!

Voor meer informatie kan je 
onze website bezoeken, beelden 

downloaden en/of de film bekijken. 

www.sportimonium.be/nl/pers/
fotos/museum

Tip! Download het stappenplan 
voor bezoekers met autisme. 

www.toerismevlaamsbrabant.be/
toerismevoorautisme of via  

www.sportimonium.be

al een beeld kunnen vormen van 
het bezoek. We hebben getracht 
de teksten in deze bundel 
eenvoudig en helder te houden.

Het programma! 

1. Korte kennismaking met 
het Sportimonium. 

2. Bezoek Olympische 
Passage: verzamel 
samen vijf olympische 
ringen.

3. Korte pauze.

4. Sportproeven of 
volksspelletjes 
(aangepaste versie 
meten met atleten, 
volksspelen)

5. De volgorde van het 
bezoek (twee en vier) 
kan wisselen in functie 
van de groep(en).

6. Fotomoment en 
medaille uitreiking.
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DE 
OLYMPISCHE SPELEN

De Olympische Spelen worden 
om de vier jaar in een andere 
stad gehouden. De beste atleten 
van over heel de wereld nemen 
deel. Alle atleten hopen een 
gouden, zilveren of bronzen 
medaille te winnen. Ze trainen 
ontzettend hard om dit doel 
te bereiken. Toch blijft eerlijk 
sporten en deelnemen aan de 
Olympische Spelen belangrijker 
dan winnen. 

DE  
OLYMPISCHE VLAG 

De vijf ringen vormen samen 
het symbool van de Olympische 
Spelen. In elke vlag van ieder 
land van de wereld komt ten 
minste één van de olympische 
kleuren voor.

Deze vlag die je in het begin 
van de tentoonstelling ziet, 
werd op de Olympische Spelen 
in Antwerpen 1920 gebruikt. 
Toen wapperde deze vlag voor 
de allereerste keer tijdens de 
Olympische Spelen. Als je goed 
kijkt, zie je dat de ringen op 
de vlag met de hand werden 
geschilderd. 

DE  
OLYMPISCHE 

PASSAGE

Tip! 

Maak een olympische vlag. Breng ze 
mee naar het Sportimonium. 

Je kan vooraf met de groep 
openingsceremonies van de 
Olympische Spelen bekijken.
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DOORZETTING, 
MOED EN 
WILSKRACHT 

De Olympische Spelen 
openen steeds met een groot 
openingsfeest.

Het ontsteken van de 
olympische vlam is een 
plechtig moment. Het 
olympisch vuur symboliseert 
de moed, de wilskracht en het 
doorzettingsvermogen van 
atleten. Voor elke olympiade 
wordt een nieuwe fakkel 
ontworpen. 

DE  
OLYMPISCHE 

FAKKEL

Wist je dat?

Vroeger stonden niet alleen 
sportwedstrijden op het olympisch 

programma. 

Van 1912 tot en met 1948 kon je 
ook deelnemen aan de Olympische 
Spelen zonder een getrainde atleet 
te zijn. Je kon toen deelnemen aan 

kunstwedstrijden. Architectuur, 
muziek, literatuur, schilderkunst 

en beeldhouwkunst waren de 
verschillende disciplines. 

In 1920 (Antwerpen) won 
Alfred Ost een bronzen 

medaille met deze prent. 

De kunstwedstrijden werden in 1952 
afgeschaft. De openingsceremonie 

(of show) vervangt deze 
kunstwedstrijden.

In de tentoonstelling zie je 
verschillende fakkels. Ook de 
fakkel van de Special Olympics 
European Summer Games in 
Antwerpen in 2014 kan je in de 
Olympische Passage zien.

Tip!
Organiseer een kunstwedstrijd 
met de Olympische Spelen als 
thema.



5

EEN DROOM VOOR 
ELKE TOPATLEET

Op de Olympische Spelen zijn 
er drie soorten olympische 
medailles. De winnaar krijgt een 
gouden medaille, de zilveren 
medaille gaat naar de tweede 
plaats. De bronzen medaille is 
voor nummer drie.

De medailles worden uitgereikt. 
De winnaars nemen één voor 
één plaats op een erepodium, te 
beginnen bij diegene die brons 
heeft gehaald dan zilver en 
laatste goud. Het volkslied van 
de atleet die goud gewonnen 
heeft, wordt gespeeld. Tegelijk 
worden dan de vlaggen van 
de winnaars gehesen. Een 
olympische medaille behalen, is 
voor elke topatleet een droom.

PIERRE DE 
COUBERTIN 

De Franse baron Pierre de 
Coubertin vond sport heel 
belangrijk, vooral in de 
opvoeding en op school. Hij 
dacht ook dat de ‘moderne’ 
Olympische Spelen zouden 
kunnen bijdragen tot vrede in 
de wereld. Daarom richtte hij in 
Parijs, in 1894, het Internationaal 
Olympisch Comité (IOC) op. In 
1896 werden de eerste ‘moderne’ 
Olympische Spelen, in Athene, 
georganiseerd. 

DE 
MEDAILLES

Wist je dat? 

Elke deelnemer van de ‘moderne’ 
Olympische Spelen ontvangt een 
deelnemersmedaille en diploma.
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VICTOR BOIN

Op de Olympische Spelen van 
Antwerpen in 1920 wapperde 
voor het eerst de olympische 
vlag. Toen werd ook, voor 
het eerst, de olympische eed 
uitgesproken. 

Dit is 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.’ 

De getalenteerde sportman 
Victor Boin sprak deze eed uit. 
Hij beoefende op schitterende 
wijze veel verschillende sporten: 

schermen, boksen, zwemmen en 
lopen. Later was hij ook actief 
als sportjournalist, voorzitter 
van het Belgisch Olympisch 
Comité en daarna ook nog als 
voorzitter van de Federatie voor 
Gehandicaptensport.

EERLIJK 
OF VALS?

Wist je dat? 

Bovenstaand schermteam behaalde 
in 1920 een zilveren medaille op de 

Olympische Spelen in Antwerpen. 
Viktor Boin was één van de leden 

van het schermteam. (cabinet Victor 
Boin)
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Sinds de Olympische Spelen van 
1972 wordt er voor elke editie 
van de Olympische Spelen een 
mascotte ontworpen.

Alle olympische mascotte’s 
krijgen een naam. 

WALDI (foto linksboven) is de 
eerste Olympische mascotte.

DE OLYMPISCHE 
MASCOTTE(S)

Wist je dat! 

Een mascotte is een voorwerp, dier 
of persoon waarvan men denkt dat 

het geluk brengt. 

Tip 1 

Vraag voor de deelnemers:

Heb je zelf ook een mascotte of 
een geluksbrenger? Maken we 
een mascotte voor de groep?

Je kan een memoryspel 
knutselen met de verschillende 
mascotte(s) van de Olympische 
Spelen op en achteraf het spel 
spelen.
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1912 STOCKHOLM

prijsuitreiking podium
1932 LOS ANGELES

1956 MELBOURNE

1976 MONTREAL

België met 6 medailles
1996 ATLANTA

2016 RIO DE JANEIRO

1896 ATHENE

WOI

estafette met olymp. vlam
1936 BERLIJN

1960 ROME

1980 MOSKOU

2000 SYDNEY

1900 PARIJS

olympische vlag en ost
1920 ANTWERPEN 

WOII

1964 TOKIO

1984 LOS ANGELES

2004 ATHENE

1904 SAINT LOUIS

winterspelen
1924 PARIJS

1948 LONDEN

1968 MEXICO STAD

1988 SEOEL

2008 PEKING

1908 LONDEN

1928 AMSTERDAM

1952 HELSINKI

1972 MUNCHEN

1992 BARCELONA

2012 LONDEN

Tip 2

De Olympische Spelen gaan de 
wereld rond. Knip afbeeldingen 
van mascotte(s) uit en prik ze 
op een wereldkaart. 

Om het abstracte begrip tijd 
in beeld te brengen, kan je een 
tijdslijn maken van de moderne 
Olympische Spelen.

In bovenstaande tijdslijn vind 
je ook (nieuwe) rituelen of 
bijzonderheden. Als referentie 
kan je starten met een foto 
van de deelnemers waar hun 
geboortejaar op vermeld staat. 
Daarna kan je de mascotte(s) 
toevoegen op de tijdslijn. Je 
kan de tijdslijn vervolledigen 

met de volgende Olympische 
Spelen. Opgelet deze tijdslijn 
toont enkel de olympische 
zomerspelen.

Tip 3

Wil je meer weten over de 
volgende Olympische Spelen? 
Volg team Belgium via 
onderstaande link.

teambelgium.be/nl/spelen/
Olympische-Zomerspelen-Tokio-
2020-24072020-Tokyo-97-nl
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METEN MET 
ATLETEN 

In het Sportlabo test je kracht, 
lenigheid, uithouding, evenwicht 
en snelheid.

Met 10 leuke en sportieve testen 
kan je kijken hoe het met de 
conditie van de deelnemers 
en begeleiders gesteld is. Het 
belangrijkste is dat iedereen 
actief meedoet. Meer nog dat 
iedereen plezier beleeft aan de 
testjes en in het algemeen aan 
het bezoek. 

Het Sportimonium mag je 
gerust in je ‘coolste’ sportoutfit 
bezoeken maar het hoeft niet. 
Makkelijke kledij waarin je vlot 
kan bewegen, is even goed.

VOLKSSPORTEN 
INDOOR & 
VOLKSSPORTEN 
OUTDOOR

In het sportlabo vind je 
volkssporten die toegankelijk 
zijn voor iedereen. Je kan indien 
gewenst de spelregels aanpassen 
aan de leeftijd of mogelijkheden 
van de groep. In de 
volkssporttuin is de minimum 
leeftijd 11 jaar. Het materiaal is 
vrij zwaar. Voor de veiligheid 
dient men ook rekening te 
houden met afspraken en 
spelregels.

ACTIE IN HET 
SPORTLABO

Tip! 

Download ook het stappenplan voor 
bezoekers met autisme. 

www.toerismevlaamsbrabant.be/
toerismevoorautisme 

of via www.sportimonium.be
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RESERVATIES 
www.sportimonium.be
www.facebook.be/sportimonium

RESERVATIES EN  
PROGRAMMA OP MAAT
reservaties@sportimonium.be
T 015 618 222

BEZOEKADRES
SPORTIMONIUM
Domein Sport Vlaanderen ingang E
Trianondreef 19
1981 Hofstade

PUBLIEKSWERKING
Sportimonium 
hilde.michiels@sportimonium.be

SPORTEN ZONDER DREMPELS 
Sport Vlaanderen-consulenten  
carine.moens@sport.vlaanderen
wim.serneels@sport.vlaanderen

INHOUD & FEEDBACK 
© fotocollectie Sportimonium

ONZE PARTNERS
KLASSE, Vakantieparticipatie, 
UITPAS, Museumpass

PROGRAMMA’S OP MAAT OF BIJZONDERE WENSEN?
Bespreek ze vooraf bij de reservatie van je bezoek of kom even langs. Na 
afspraak, ben je gratis welkom om je bezoek voor te bereiden. 

Sportimonium is  
toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers




