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De Winterspelen 

De Olympische Spelen gelden als het belangrijkste 
sportevenement voor topsporters. 
Dat geldt voor zowel de Zomerspelen als de Winter-
spelen. 
Beide Spelen worden elke vier jaar gehouden. 
In dit boek lees je meer over de Winterspelen. 
Je krijgt antwoord op vragen als: 
 In welk land ligt de oorsprong van de Olympische 

Spelen? 
 In welk jaar en waar werden voor het eerst 

Winterspelen gehouden? 
 Wat is de betekenis van de Olympische ringen? 
 Wat is de betekenis van het Olympisch vuur? 
 Welke wintersporten staan op het programma van 

de Olympische Winterspelen? 
 Welke sporters hebben grote prestaties geleverd 

op de Winterspelen? 
 



1. De geschiedenis 

De Noordse Spelen 
Een voorloper van de Winterspelen, de Noordse 
Spelen, werden georganiseerd door generaal 
Viktor Gustaf  Balck (1) in Zweden.  
Dat gebeurde voor het eerst in 1901 en opnieuw in 
1903 en 1905. Daarna werden de Noordse Spelen 
elke vier jaar gehouden tot het jaar 1926. 
De Noordse Spelen bestonden uit wintersporten 
die in die tijd populair waren in Scandinavië, zoals 
schansspringen, ski-afdaling, langlaufen, skeleton, 
schaatsen, kunstschaatsen, ijshockey, sleeën en 
curling. Ook niet-wintersporten, zoals schermen, 
zwemmen, jagen, ballonvaren en auto- en 
motorracen stonden op het programma. 
Balck was een goede vriend van de oprichter van 
de Olympische Spelen Pierre de Coubertin (2).   
Niet eenvoudig 
De Coubertin voegde in 1908 het kunstschaatsen 
toe aan de Zomerspelen in Londen. 
In 1912 waren de Zomerspelen in Stockholm. 
Men probeerde nu meerdere wintersporten toe te 
voegen aan het programma.  
De organisatie in Stockholm had veel bezwaren. 

Men was bang dat het het einde van de 
Noordse Spelen zou betekenen.  
 

 

Pierre de Coubertin (2) uit Frankrijk wilde een 
grote competitie tussen allerlei sporters uit 
verschillende landen houden.  
In het jaar 1894 richtte hij het Internationaal 
Olympisch Comité (IOC) op in Parijs.  
Pierre de Coutbertin wordt gezien als de 
vader van de moderne Spelen. 
In 1896 organiseert zijn IOC de  allereerste 
officiële  Olympische Zomerspelen.  
De Coubertin nam de Oude Spelen van 
de Grieken van 1500 jaar eerder als 
voorbeeld.  
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Oorlog 
Het idee werd nieuw leven ingeblazen voor de 
Spelen van 1916, die zouden worden gehouden 
in Berlijn, Duitsland.  
Een hele wintersportweek met o.a. schaatsen, 
kunstschaatsen, ijshockey en langlaufen zouden 
op het programma staan.  
Jammergenoeg, gingen de Olympische Spelen 
van 1916 niet door na het uitbreken van de 
Eerste Wereldoorlog. 
Kunstschaatsen en ijshockey 
De eerste Olympische Spelen na de oorlog  zijn 
de Olympische Zomerspelen van 1920.  
Die Spelen werden gehouden in Antwerpen (1), 
België. Kunstschaatsen en ijshockey maakten 
dat jaar deel uit van die Zomerspelen. 
Vergadering 
Op een vergadering van het IOC in 1921 wordt 
een belangrijk besluit genomen.   
Frankrijk organiseert de Zomerspelen van 1924. 
Dat land mag ook een "Internationale Winter-
sportweek" organiseren.  
De plaats Chamonix werd gekozen om deze 

week (eigenlijk 11 dagen) evenementen 
te organiseren. 
 

 

De Spelen in de Griekse Oudheid werden 
gehouden ter ere van de Griekse god Zeus. 
Die Spelen werden gehouden in de 
vallei van de berg Olympus, vlakbij de 
plek waar Zeus woonde. 
Deze Oude Spelen werden elke vier 
jaar gehouden.  
Sporten als worstelen, boksen, speer-
werpen, verschillende hardloop-
wedstrijden, paardenrennen, discus-
werpen en verspringen stonden op 
het programma, 
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De eerste Olympische Winterspelen 
De Spelen van 1924 in Chamonix in Frankrijk 
bleken een succes toen meer dan 250 atleten 
uit 16 landen deelnamen aan 16 evenementen.  
Atleten uit Finland en Noorwegen wonnen 28 
medailles, meer dan de rest van alle deel-
nemende landen samen.  
De eerste gouden medaille werd gewonnen 
door Charles Jewtraw (1) uit de Verenigde 
Staten op de 500 meter schaatsen.  
Sonja Henie (2) uit Noorwegen was met  11 jaar 
de jongste deelneemster. 
Gillis Grafström (3) uit Zweden verdedigde zijn 
gouden medaille van de vorige (toen nog 
Zomerspelen) bij het kunstschaatsen voor 
mannen. Hij werd de eerste Olympiër die 
gouden medailles won op zowel de Olympische 
Zomer- als de Winterspelen.  

Naakt 
Bij de oude Grieken waren alle mannelijke 
atleten die aan een onderdeel meededen 
naakt. Naaktheid was heel gewoon in die 
tijd.  Er werd ook naakt getraind.  
Het Griekse woord gymnos betekent naakt.  
Wij hebben er ons woord gymnastiek aan 
overgehouden. 
De winnaar kreeg geen medaille, maar een 
olijkfkrans op het hoofd. 
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2. Olympische symbolen 

De vijf Olympische ringen zijn het symbool van de Spelen. 
Elke kleur vertegenwoordigt een werelddeel. 
De stichter van de moderne Spelen, Pierre de Coubertin, 
ontwierp de ringen. De Olympische vlag met de ringen werd 
voor het eerst gebruikt op de Spelen van 1920 in Antwerpen. 

Het Olympisch vuur gaat terug op 
het oude Griekse verhaal van 
Prometheus (3) die het vuur stal van 
de oppergod Zeus . 
Tijdens de oude Spelen brandde er 
alle dagen een heilig vuur. 
Bij de moderne Spelen wordt het 
vuur sinds de Spelen in Amsterdam 
(1928) weer gebruikt. 

De Olympische fakkeltocht is bedacht 
in 1936. Bij alle Spelen werd het vuur 
ontstoken in Olympia met behulp van 
een spiegelschotel en de zon (1).  
Dat gebeurt enkele maanden voor de 
Spelen beginnen.  
Vanuit Olympia brengen lopers de 
fakkel over naar de stad waar de 
Olympische Spelen gehouden worden. 
Meestal ontsteekt bij de opening een 
bekende atleet het vuur. (2)   
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De drie Olympische medailles hebben de 
plaats ingenomen van de olijfkrans van 
de oude Grieken.  
Goud voor de winnaar, zilver voor de 
nummer twee en brons voor de nummer 
drie. Bij elke Spelen zien de medailles er 
anders uit.  
Het gastland ontwerpt de medailles.  
De vorm kan erg verschillen. 
Op oudere medailles werd vaak op de 
achterkant Nikè (1), de Griekse godin van 
de overwinning, afgebeeld. 
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De Olympische mascottes en logo’s 
worden ook bedacht door het gast-
land van de Spelen. 
De mascottes hebben vaak iets te 
maken met de cultuur van het gast-
land. 

Olympische motto’s zijn spreuken die bij de Olympische 
gedachte horen.  
Het eerste Latijnse motto is: Citius, Altius, Fortius.  
Deze spreuk betekent: Sneller, hoger, sterker. 
Een ander motto is: Het is belangrijker om deel te nemen 
dan  om te winnen. SNELLER ! SNELLER !   

HOGER ! HOGER !   

STERKER ! STERKER !   



3. Olympische wintersporten 

Bij de Winterspelen kun je volgende sporten 
of  disciplines bekijken: 

1. Alpineskiën  
Alpineskiën bestaat voor mannen en vrouwen uit de 
volgende onderdelen: 
A. De combinatie waarbij de skiër twee onderdelen 

beoefent: de afdaling en een speciale slalom. 
B. De afdaling is het koningsnummer en ook het 

oudste onderdeel bij het alpine wedstrijdskiën.  
C. De slalom waarbij de skiër een parcours met 

hindernissen (poortjes) aflegt. 
D. De reuzenslalom is een moeilijkere versie van de 

slalom. Er zijn meer poortjes en er is een veel 
groter hoogteverschil. 

E. De Super G is vergelijkbaar met D maar er zijn 
meer bochten die ook ruimer zijn. 
Ook het hoogteverschil is groter. 
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De Noor Kjetil André Aamodt 
(E) geldt als éen van de 
succesvolste alpineskiër. 
Hij nam deel aan vijf Spelen 
(1992-2006).  
Daarbij veroverde hij vier 
gouden medailles, waarvan 
drie op de Super G en één op 
de combinatie. 

 



2. Langlaufen 
Langlaufen of skilopen is “lopen en glijden” op 
ski’s. De atleten kunnen de volgende onderdelen 
beoefenen: Korte afstand (kan verschillen), Lange 
afstand (50 km), Estafette, Achtervolgen/skiatlon, 
Sprint en Teamsprint. 

De Noorse Marit Bjørgen (A) 
behaalde maar lieft 8 gouden 
plakken bij het langlaufen op 
de Winterspelen. 
Ze deed vanaf 2002-2018 aan 
vijf Spelen mee. 

3. De biatlon  
De biatlon waarbij langlaufend op ski’s met een geweer op 
de rug een parcours afgewerkt wordt.  
Op bepaalde punten in het parcours zijn plaatsen waar 
geschoten moet worden. De volgende onderdelen worden 
beoefend: Sprint (10 km), Achtervolging (12,5 km), 
Massastart (15 km), Individueel ( 20 km) en Estafette ( 4x 7,5 
km). De winnaar is degene met de snelste tijd.  
Bij het schieten krijgt de skiër straftijd bij een gemist doel. 

AA  

4. Schansspringen 
Bij deze vorm van skiën wordt van een schans of helling 
gesprongen. Er zijn drie soorten wedstrijden: 
Normale schans, Grote schans en Landenwedstrijd. 
Een jury let op de afstand en de schoonheid van de sprong. 



6. Freestyleskiën  
Freestyle skiën, ook wel 'stuntskiën’ 
genoemd, is een vorm van skiën waarbij 
kracht, creativiteit en techniek belangrijk 
zijn.  
Stuntskiën  bestaat uit de onderdelen: 
A. Moguls: de skiër legt een hobbelig 

parcours af. 
B. Ariëls: de skiër maakt via een schans 

salto’s en andere stuntsprongen. 
C. Skicross: meerdere skiërs racen tegen 

elkaar op een ruig sneeuwterrein. 
D. Halfpipe: de skiër laat in een halve 

pijp zijn kunsten en trucs zien. 
E. Big air: de skiër komt een heuvel af en 

maakt spectaculaire luchtsprongen. 
F. Slopestyle: de skiër legt een parcours 

vol obstakels af. 
G. Ballet: kunstskiën op muziek. 
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5. De noordse combinatie 
Dit onderdeel bestaat uit twee disciplines: 
Langlaufen en schansspringen.  
Tijd bij het langlaufen en afstand en stijl bij 
het schansspringen bepalen de winnaar. 



7. Snowboarden 
Snowboarden is sinds 1998 een Olympische sport. 
De snowboarder gaat op een board met daarop vast-
gemaakte schoenen een helling of piste of.  
Deze sport heeft enkele onderdelen die een overeenkomst 
hebben met het freestyle skiën (Halfpipe, Big Air en Slope-
style), maar kent ook nog deze extra disciplines: 
A. Parallelreuzenslalom, waarbij twee sporters tegelijk bij 

een afdaling met poortjes tegen elkaar strijden. 
B. Snowboard cross, waarbij 4-6 atleten een helling met 

een ruig parcours afleggen. 

8. Bobsleeën  
Bij het bobsleeën wordt met een bobslee een bochtig 
baanparcours afgelegd. De bobslee is bestuurbaar.  
De start is een belangrijk onderdeel, waarbij de slee 
aangeduwd wordt. Bij deze racesport gaat het om 
tijdverschillen van honderdsten van seconden. 
Er zijn twee onderdelen: de 2-mansbob en de 4-mansbob. 
Bij vrouwen: de monobob en de 2-mansbob. 

Nicolien Sauerbreij (1979) 
Nicolien, dochter van een ski-
leraar, was de eerste Neder-
landse atlete die goud haalde 
in de sneeuw. Ze deed dat in 
2010 in Vancouver. 
Ze haalde het goud binnen bij 
op de parallelreuzenslalom. 



10. Rodelen  
Bij rodelen gaan één of twee atleten samen op een speciale 
slee een bobsleebaan af. Een rodelaar ligt op de rug met de 
voeten naar voren op de slee. 
Op de Spelen zijn de volgende onderdelen: Mannen enkel, 
Vrouwen enkel, Dubbel en Estafette. 
Een goede start, zo plat mogelijk liggen en goed sturen 
leveren de beste tijd op. De rodelaar stuurt met de benen. 

9. Skeleton  
Bij skeleton ligt één sporter op de buik en 
gaat een bobsleebaan af.  
De start is enorm belangrijk. Daarna moet de 
atleet zorgen dat hij zo plat mogelijk op de 
skeleton blijf liggen. Er is slechts één 
onderdeel voor mannen en vrouwen.  

11. IJshockey  
Een vorm van hockey, maar dan gespeeld op ijs 
met een puck, schaatsen en een speciale stick. 
Een wedstrijd bestaat drie periodes van 20 minuten 
met daartussen een pauze van 15 minuten. 
Elk team bestaat uit vijf spelers die tijdens de 
wedstrijd gewisseld mogen worden.  
Er is een toernooi voor vrouwen en voor mannen. 



12. Kunstrijden  
Bij het kunstrijden op de schaats zijn de 
volgende onderdelen:  
A. mannen solo, mannen schaatsen een korte 

kür en een vrije kür die bestaat uit 
sprongen, pirouetten en passen op muziek. 

B. vrouwen solo, (zie mannen solo). 
C. paarrijden, waarbij een man en vrouw 

samen rijden. Het verschil met de solisten is 
dat er “geworpen sprongen” zijn waarbij de 
vrouwelijk partner in de lucht geworpen 
wordt. 

D. ijsdansen kent geen sprongen. 
E. synchroonschaatsen, waarbij een groep van 

12 tot 20 sporters een danskür doen. 
Een jury geeft punten aan de sporters en let 
daarbij op presentatie, bekwaamheid, timing 
en compositie. 
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Sjoukje Dijkstra  
Sjoukje Dijkstra behaalde als eerste 
Nederlandse sportster een gouden 
medaille op de Winterspelen van 1964 
in Oostenrijk. 
Sjoukje begon al op jonge leeftijd met 
kunstrijden op de schaats.  
Al eerder zou Sjoukje een Olympische 
zilveren medaille winnen in de 
Verenigde Staten. 



Ard Schenk 
Ard Schenk veroverde in 1972 in 
Japan als eerste Nederlander drie 
gouden medailles. Het toernooi begon 
slecht met een val op de 500m, maar 
Ard schaatste later op de drie andere 
afstanden naar goud. 

Yvonne van Gennip 
Zij veroverde in 1988 in Canada goud 
op de 1500m, 3000m en 5000m. 
Ze hoorde vooraf helemaal niet tot de 
kanshebbers door een blessure aan 
haar grote teen.  
Toch wist ze iedereen te verrassen. 

Ireen Wüst 
Ireen Wüst behaalde in totaal 5 gouden 
medailles. Ze deed voor het eerst mee op 
de Spelen van 2006 en doet nu op  35-
jarige leeftijd ook mee op de Spelen van 
2022 in China. Naast goud haalde ze ook 
nog 5x zilver en 1x brons. 

13. Schaatsen  
Bij het hardrijden op de schaats worden de volgende 
onderdelen verreden: 500m (m/v), 1000m (m/v), 1500m (m/v), 
3000m (v), 5000m (m/v), 10.000m (m). 
De rijders rijden tegen elkaar in paren. De uiteindelijke winnaar 
is degene met de snelste tijd. Andere onderdelen zijn:  
 De ploegenachtervolging (A) waarbij drie schaatsters een 

ploeg vormen en strijden tegen een andere ploeg. 
De snelste ploeg gaat verder in het toernooi. 

 De massastart (16 ronden) waarbij twee halve finales verreden 
worden. Alle rijders starten gelijk en kunnen tijdens de halve 
finale punten verdienen bij de tussensprints. De schaatsers 
met de meeste punten komen in de finale. In de finale wordt 
gereden om de eerste drie plaatsen en niet om de punten. 

Sven Kramer 
Sven Kramer veroverde 4x goud op  
de Spelen. Hij neemt al sinds 2006  
deel en is in 2022 in China ook weer 
van de partij. Hij won ook nog 2 
zilveren en 3 bronzen plakken. 
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14. Curling  
Curling is een strategische precisiesport op ijs.  
Het wordt wel schaken op ijs genoemd.  
Twee ploegen van elk vier spelers spelen tegen elkaar.  
Elke ploeg schuift acht stenen van graniet over het ijs.  
Het doel is om zoveel mogelijk stenen in het huis (1) te 
krijgen. Daarbij is het belangrijk om de stenen van de tegen-
stander uit het huis te schuiven. 
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14. Shorttrack  
Bij dit onderdeel strijden 4-6 schaatsenrijders op een korte 
baan van 111,11 m tegen elkaar. Het gaat bij deze schaats-
sport om conditie, techniek, behendigheid en tacktiek. 
Er worden de volgende wedstrijden verreden: 
500m, 1000m, 1500m, 5000m (mannen met aflossing), 
3000m (vrouwen met aflossing). 

Suzanne Schulting 
Suzanne Schulting won als eerste 
Nederlandse een goude medaille bij 
shorttrack op de 1000m. 
Ook behaalde ze nog een bronzen plak 
op de 3000m aflossing. 



4. Winterspelen-weetjes 

Te weinig sneeuw en ijs 
De Winterspelen van 1964 in Innsbruck in 
Oostenrijk kwamen in gevaar door een tekort 
aan ijs en sneeuw.  
Sneeuwmachines bestonden nog niet. 
Gelukkig schoot het Oostenrijkse leger te 
hulp en vervoerde 20.000 blokken ijs van de 
bergen naar de bobslee- en rodelbaan en 
40.000 kubieke meter sneeuw naar de alpine 
skibaan.  
 
Het volle pond 
Het is maar één schaatser gelukt om in één 
toernooi op alle schaatsafstanden te winnen. 
In 1980 lukte het de Amerikaan Eric Heiden 
met enorm machtsvertoon om zowel de 
500m, 1000m, 1500m, 5000m en de 10.000m 
te winnen. 
 
Ski en hockey 
Het woord ski komt van het Noorse woord 
“skid” en betekent gespleten stuk hout. 
Het woord hockey komt van het Franse 

woord hocquet.  
Dat woord betekent stok. 
 

 



Demonstratiesporten 
Op de Olympische Spelen zijn soms z.g. 
demonstratiesporten. Het zijn geen officiële 
Olympische sporten. Tot 1960 was het 
schaatsen voor dames een demonstratie-
sport. Daarna werd het een officiële sport. 
Hetzelfde gold voor curling en shorttrack. 
De Noorse sport skijoring (1) is een sport 
waarbij een skiër door paarden of  honden 
getrokken wordt. Deze demonstratiesport 
werd nooit een Olympische sport. 
 
Vals spel 
De 24-jarige Oostduitse rodelaar Ortrun 
Enderlein (2) won in 1968 in Frankrijk goud. 
Twee landgenoten werden tweede en vierde. 
Andere rodelaars vonden hun gedrag erg 
verdacht. Ze verschenen altijd pas op het 
laatste moment voor de start. En na afloop 
waren ze ook direct verdwenen. 
De jury deed onderzoek en ontdekte dat de 
dames de ijzers van hun slee in het vuur 
opwarmden. Daardoor kreeg de slee minder 
wrijving met ijs en sneeuw. 

De drie dames werden gedis-
kwalifeerd. 
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5. Filmpjes 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/wat-is-

curling-stenen-schuiven-over-het-ijs/
#q=curling 

Curling 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/het-

klokhuis-kunstrijden/
#q=kunstschaatsen 

Kunstschaatsen 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/de-bobslee
-de-formule-1-van-de-wintersport/

#q=bobslee 

Bobslee 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/het-
klokhuis-ijshockey/#q=ijshockey 

IJshockey 

Klik hier 
https://www.schooltv.nl/video/
vroeger-zo-olympische-spelen-
vroeger-nu/#q=olympische%

20spelen 

Olympische Spelen 

https://schooltv.nl/video/wat-is-curling-stenen-schuiven-over-het-ijs/#q=curling
https://schooltv.nl/video/wat-is-curling-stenen-schuiven-over-het-ijs/#q=curling
https://schooltv.nl/video/wat-is-curling-stenen-schuiven-over-het-ijs/#q=curling
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-kunstrijden/#q=kunstschaatsen
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-kunstrijden/#q=kunstschaatsen
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-kunstrijden/#q=kunstschaatsen
https://schooltv.nl/video/de-bobslee-de-formule-1-van-de-wintersport/#q=bobslee
https://schooltv.nl/video/de-bobslee-de-formule-1-van-de-wintersport/#q=bobslee
https://schooltv.nl/video/de-bobslee-de-formule-1-van-de-wintersport/#q=bobslee
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-ijshockey/#q=ijshockey
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-ijshockey/#q=ijshockey
https://www.schooltv.nl/video/vroeger-zo-olympische-spelen-vroeger-nu/#q=olympische%20spelen
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https://www.schooltv.nl/video/vroeger-zo-olympische-spelen-vroeger-nu/#q=olympische%20spelen
https://www.schooltv.nl/video/vroeger-zo-olympische-spelen-vroeger-nu/#q=olympische%20spelen






Bronnen 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Olympische_sport  

https://en.wikipedia.org/wiki/Winter_Olympic_Games 
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