
Inleiding 
In 1924 werden de eerste 
Olympische 
Winterspelen georganiseerd in 
Frankrijk, 
in Chamonix. De Olympische 
Winterspelen van 2018 worden                                 
gehouden in PyeongChang. Daarna 
worden ook de Paralympische 
Winterspelen gehouden in PyeongChang. 
 

 
De Olympische Spelen heeft ook een eigen vlag, 
 dat zijn vijf gekleurde ringen op een witte vlag.  

De kleuren zijn blauw, zwart, rood, geel en groen. Ze 
 hebben deze kleuren gekozen, omdat er in elke vlag minstens een 

van die kleuren zit. Er is altijd een grote opening aan het begin en dan 
lopen alle deelnemende landen, een voor een naar binnen, met 

Griekenland voorop. Het land waar de Olympische Spelen 
georganiseerd wordt loopt dan achteraan. In 1928 waren de 

Olympische Zomerspelen in Nederland, in Amsterdam. Toen was er 
ook voor het eerst een Olympische vlam. 

 

 

Curling  
Curling is een wintersport op ijs. Het lijkt een beetje op jeu de boules. 

Curling is een teamsport dat je speelt in teams van 4 tegen 4. Elk 

team heeft 8 stenen, met een handvat eraan vast. Een curlingsteen 

weegt ongeveer 20 kilo. Ze zijn gemaakt van graniet, dat is een soort 

steen. Een curlingbaan is een ijsbaan van ongeveer 42 meter lang en 

4,3 meter breed.  

 



Curling 
De wedstrijd bestaat uit een aantal  
rondes, die noemen ze ends. Door een 
harde  
zwaai aan de curlingsteen te geven  
draait de curlingsteen weg.  
Deze draai wordt een curl  
genoemd,  
vandaar de naam Curling. 
 

 De spelers van elk team hebben een soort bezem. Onderaan de 

bezem zitten geen haren, maar een wrijfblok. Het wrijfblok zorgt 

ervoor dat de spelers de baan kunnen beïnvloeden door de baan glad 

en warmer te maken. De bedoeling is om aan het einde van de 

wedstrijd de curlingsteen zo dicht mogelijk bij het rode rondje in het 

midden te curlen. Ligt de curlingsteen van jouw team het dichtst in 

de buurt van het rode rondje, dan heeft jouw team die ronde 

gewonnen, er zijn tien rondes. De jury kijkt of het allemaal eerlijk 

gaat. 

Wist je dat……… 
 

 1. Wist je dat Amerika tot nu toe 2189 medailles heeft gewonnen?  

2. Wist je dat in 1920 de eerste Olympische vlag gestolen werd door 

een Amerikaan? Hij bezorgde de vlag op 103-jarige leeftijd, in 2000 

terug aan de IOC-voorzitter.   3. Wist je dat de bekende Olympische 

vlag voor het eerst gebruikt werd in Antwerpen?  4. Wist je dat 

oudste winnaar een man van 72 jaar was? Hij won zilver met een 

schietwedstrijd.   5. Wist je dat er sinds 2010 ook jeugd Olympische 

Spelen worden gehouden? 
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Wist je dat…  6. Wist je dat de Olympische Spelen twee keer 

in Olympia zijn gehouden?  7. Wist je dat het Olympische motto is: 

Citius Altius Fortius?  8. Wist je dat de Olympische vlam als eerste 

wordt aan gestoken in Olympia?  9. Wist je dat gelijkheid, moed en 

vastberadenheid het motto is voor de Paralympische Spelen?  10. 

Wist je dat dat er in 1960 de Paralympische Spelen in Arnhem 

werden gehouden?  


