THEMA

Wist je dat?

WELKOM IN HET
SPORTIMONIUM
In dit Sport- en Olympisch museum ontdek je
bijzondere sportvoorwerpen, foto’s, prenten,
medailles, films, vlaggen, sportboeken, … kortom
alles wat met sport te maken heeft.

De Olympische Spelen worden om de vier jaar in een
andere stad gehouden.

KIJK, ZOEK & ONTDEK!
Telkens je dit icoontje ziet, volgt er een opdracht.
Het doel is om via vijf opdrachten meer te weten
te komen over de Olympische Spelen. Elke ring
vertegenwoordigt een opdracht.

Ga op pad door de Olympische Passage van het
Sportimonium. Kom meer te weten over de
Olympische Spelen, door samen vijf opdrachten op te
lossen. Telkens jullie een opdracht goed volbrengen,
mag de ring meegenomen worden.

De items ‘WIST JE DAT?’ vullen de informatie binnen

We wensen jullie veel plezier!

het thema aan. Met ‘TIPS EN TRICKS!’ reiken we

Sport Vlaanderen-consulenten ‘Sporten zonder
drempels’ samen met het Sportimonium team.

Bij ‘thema’ vind je inhoudelijke informatie.

handvaten aan die je kan toepassen tijdens je bezoek
om de interactie tussen de deelnemers te vergroten.

De beste atleten van over heel de wereld doen dan
mee. 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.

Tips en tricks!
• Laat de deelnemers vertellen over sport. Wat
betekent sport voor de deelnemer? De volgende
vragen helpen het gesprek op gang. Welke sporten
ken je? Welke sport beoefen je? Van welke sport
hou je? Ben je fan van een atleet of sporttak? Is
sport gezond? …
• Zorg ervoor dat iedereen van de groep aan de
beurt komt!
• De ring mag pas meegenomen worden als de
opdracht volbracht is.
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OLYMPISCHE
VLAG

• De olympische vlag werd voor het eerst op de
Olympische Spelen van 1920 in Antwerpen gebruikt.
Toen wapperde deze vlag voor de allereerste keer.

Hier zie je een vlag met het logo van de
Olympische Spelen.

OPDRACHT

De tekening op de vlag is opgebouwd uit vijf
ringen. De ringen haken in mekaar als teken van
verbondenheid en hebben telkens een andere kleur.

Iedere deelnemer neemt een kaart. Hierop zien jullie
een afbeelding van een landsvlag.

In elke landsvlag komt minstens één kleur voor
net zoals op de olympische vlag.

Om de beurt kijken jullie na of er minstens één kleur
voorkomt zoals op de olympische vlag.
Bespreek dit samen.
Als de opdracht volbracht is, mogen jullie de eerste
ring meenemen.

• Als je goed kijkt naar de vlag in de expo, zie je
dat de ringen op de vlag met de hand werden
geschilderd. De vijf gekleurde ringen die in mekaar
haken, zijn sinds 1920 het logo van de Olympische
Spelen.
• Weet je wat een logo is? Zoek samen naar andere
bekende logo’s en beschrijf ze.

Tips en tricks!
• Probeer iedere bezoeker te betrekken in de
opdracht. Afhankelijk van de groep kan je de
oplossing individueel laten aanbrengen of samen
met de groep tot oplossingen komen. Enthousiasme
werkt vaak aanstekelijk.
• Aarzel niet om in te spelen op de interactie en de
feedback uit de groep.
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OLYMPISCH VUUR, OP
STAP MET DE FAKKEL
De Olympische Spelen openen steeds met een groot
openingsfeest. Het ontsteken van de olympische
vlam is een plechtig moment.
Het olympisch vuur symboliseert het
doorzettingsvermogen, de moed en wilskracht van
de atleten. Het vuur wordt in Olympia ontstoken
en overgebracht op de fakkel. De fakkel en het vuur
gaan nu op reis. Verschillende landen en steden
worden bezocht. Om het vuur veilig te vervoeren,
gebruikt men soms een lantaarn.
Voor elke olympiade wordt een nieuwe fakkel
ontworpen. Kijk goed naar alle fakkels in de
Olympische Passage.

OPDRACHT
Iedere deelnemer neemt plaats bij een vervoersmiddel.
Maak met z’n allen een grote lus.
Jullie starten de olympische tocht in Olympia. Steek
hier de fakkel aan. Stap naar de volgende deelnemer
en geef de fakkel door. Over zee of in de lucht gebruik
je de lantaarn. Pas op, het vuur mag niet doven!
Stel je voor dat jij het olympisch vuur mag dragen
tijdens de openingsceremonie. Ben je even trots als
de atleten?
Als de opdracht volbracht is, mogen jullie de tweede
ring meenemen.

• In 1896 werden de eerste ‘moderne’ Olympische
Spelen georganiseerd. De eerste spelen werden in
Athene gehouden.
• Het was de Franse baron Pierre de Coubertin die
op het idee kwam. Hij vond sport heel belangrijk,
vooral in de opvoeding en op school. Hij dacht ook
dat ‘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 Amsterdam, in 1928, brandde voor het eerst de
olympische vlam?
• De estafette met het olympisch vuur werd voor het
eerst in Berlijn, in 1936, gelopen.

Tips en tricks!
• Tracht de link te leggen met de voorwerpen uit de
Olympische Passage.
• Richt de aandacht op de verschillende fakkels.
• Vraag of de deelnemers al een fakkel gedragen
hebben.
• In de tentoonstelling zie je verschillende fakkels.
Ook de fakkel van de Special Olympics European
Summer Games - Antwerpen, in 2014, kan je in de
Olympische Passage bewonderen.

THEMA

Wist je dat?

MEDAILLES

Deze Belg was een topschutter. Hij
heeft negen Olympische medailles
gewonnen!

In de kijkkast zie je een heleboel deelnemersmedailles.
Het is een hele eer als je voor je land mag deelnemen
aan de Olympische Spelen.
Elke atleet die mag deelnemen aan de Olympische
Spelen ontvangt een deelnemersmedaille en diploma.

OPDRACHT
Ken je de drie verschillende soorten olympische
medailles? Kan je ze benoemen? Welke atleet krijgt
welke medaille? De winnaar krijgt ... De tweede
plaats verdient ... De atleet op de derde plaats gaat
naar huis met een ... medaille.
Leg de medailles op de juiste plaats van het
erepodium.
Extra!
Zijn de winnaars boos, blij, trots of ontroerd?
En de verliezers? Hoe kunnen zij zich voelen?
De derde ring is binnen!

Hier zie je een foto van deze
olympische kampioen. Zijn naam is
Hubert Van Innis.
Kan je zien in welke sport hij zo goed was? Je kan zijn
foto en materiaal in de expo zoeken.

Tips en tricks!
• Vraag wie van de groep zelf al een medaille heeft
gewonnen.
• Of vraag welke atleten gekend zijn die één of
meerdere medaille(s) gewonnen hebben.
• Herhaling helpt informatie op te nemen. Probeer
speels en met variatie kernelementen te herhalen.
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EERLIJK OF VALS?
Kijk binnen in het kantoor van Victor Boin. Op zijn
bureau zie je de foto van de eedaflegging.
Deze atleet mocht in Antwerpen, in 1920, voor de
allereerste keer de Olympische eed afleggen.

OPDRACHT

Hij beloofde, in naam van alle deelnemers, om eerlijk
te sporten.

Elke deelnemer krijgt een groene en rode kaart.
Toon een selectie van de foto’s. Kijk samen goed
naar de foto’s!

DE EED DIE VICTOR BOIN AFLEGDE, KLONK ZO

Wat zie je? Bespreek dit samen.

‘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.’

Wordt er eerlijk of vals gesport? Toon de groene kaart
als je denkt dat er eerlijk gesport wordt. Toon een rode
kaart als je denkt dat er vals gesport wordt.
Wat is ‘fair play’?
Neem de vierde ring mee!

• Victor Boin was een bijzondere en getalenteerde
atleet. Hij beoefende op schitterende wijze veel
verschillende sporten: schermen, boksen, zwemmen
en lopen. Daarnaast was hij ook actief als
sportjournalist.
• Het schermteam op de foto behaalde in 1920 een
zilveren medaille op de Olympische Spelen in
Antwerpen. Viktor Boin was één van de leden van
het schermteam. In de schermzaal zie je hoe men
vroeger deze sport beoefende.
• Er bestaan ook Olympische Spelen voor personen met
een verstandelijke beperking. Ze worden de Special
Olympics genoemd. Deze organisatie telt 4,3 miljoen
atleten. In 170 landen organiseren de Special Olympics
jaarlijks 70.000 competities in 33 olympische sporten.
• De eed die alle sporters afleggen voor de wedstrijd
is: “Let me win. But if I cannot win, let me be brave
in the attempt.” “Ik hoop dat ik win. Maar als ik niet
win, laat mij dan moedig een poging doen.”
• Het motto voor alle Special Olympics evenementen is:
“Meedoen is belangrijker dan winnen.”
• De Special Olympic World Games worden om de vier
jaar georganiseerd, net zoals de Olympische Spelen.

Tips en tricks!
• Om het begrip ‘fair play‘ te duiden kan je best
vertrekken vanuit een concrete situatie. Iemand in
de wedstrijd omverduwen of doen vallen zou je als
‘slechte’ voorbeelden kunnen aanhalen.
• Je kan ook stilstaan bij dopinggebruik en matchfixing.
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MASCOTTE(S)

Een mascotte is een voorwerp, dier of persoon
waarvan men denkt dat het geluk brengt.

Sinds de Olympische Spelen van München in 1972
wordt er voor elke editie van de Olympische Spelen
een mascotte ontworpen.

Heb je zelf een geluksbrenger?

Alle olympische mascottes krijgen een naam.

OPDRACHT

WALDI, een hondje, was de allereerste Olympische
mascotte.

Iedere deelnemer trekt een kaart met een foto van
een mascotte.
Welke mascottes zien we in de kijkkast van het
museum? Welke mascottes hebben we niet in de
verzameling?
Amik de Bever
1976 in Montreal
Canada
Sam de Arend
1984 in LA
VS
Coby de
(Catalonische)
Herdershond
1992 in
Barcelona
Spanje
Vinicius en Tom
2016 in Rio de
Janeiro
Brazilië

Misha de Beer
1980 in Moskou
Sovjet Unie
Hodori de Tijger
1988 in Seoel
Zuid-Korea
Beibei, Jingjing,
Huanhuan,
Yingying en Nini
2008 in Beying
China

?

De vijfde en laatste ring is binnen!

Tips en tricks!
• Overloop de vijf thema’s die jullie samen
onderzocht hebben.
• Vraag de deelnemers naar de antwoorden.
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DE OVERWINNING!
De vijf ringen werden eervol behaald.
We kunnen de ontdekkingstocht door de Olympische
Passage feestelijk afronden.
Proficiat! Jullie zijn een sterk team. En een
dikke bravo voor de coach!
Jullie mogen al uitkijken naar de plechtige huldiging
op het erepodium.

OPDRACHT
Vorm het logo van de Olympische Spelen met de vijf
ringen die jullie samen verzamelden.

• Tijdens de spelen van Antwerpen 1920 werden
alle medailles uitgereikt op 12 september, de
sluitingsdag van de Olympische Spelen.
De winnaars ontvingen hun prijs uit handen van
de koninklijke familie. Op de foto zie je Albert I die
een medaille overhandigt.
• Sinds de Olympische Spelen van Los Angeles in
1932 krijgen de kampioenen kort na de wedstrijd
hun medaille. Zij mogen dan plaats nemen op een
erepodium.

Tips en tricks!
• Laat iedere deelnemer plaats nemen op het
erepodium. Voel je de overwinning net als een
atleet?
• Dit is het moment om foto’s te nemen, zowel van
de individuele deelnemers als van de groep.
• Als je een sportdiploma wenst te maken, zijn deze
foto’s leuk om te gebruiken.
• Het fotomoment kan je nu inplannen of na de
sportieve workshop.

