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Laat de 
Spelen maar 
beginnen!

Door Carolien Plasschaert - Na vier jaar wachten is 

het eindelijk zover: de Olympische én Paralympische 

Winterspelen in Zuid-Korea gaan beginnen. De ijsbanen 

zijn gepoetst, de sneeuw is kakelvers en alle stadions 

zijn klaar. Alles wat je moet weten over de twee 

bijzonderste sportevenementen ter wereld. 

92 
landen

Spelen maar Spelen maar 
2.925 
sporters

9 februaritot en met 25 februari

Pyeongchang en 
Gangneung
De een heeft een 
besneeuwde berg 
nodig, de ander een 
overdekte ijsbaan. En weer 
een ander wil een snelle baan vol 
scherpe bochten om vanaf te kunnen 
sleeën. Niet alle olympische wedstrijden 
kunnen daarom op dezelfde plek in 
Zuid-Korea worden gehouden. De 
organisatie heeft twee locaties gekozen: 
Pyeongchang en Gangneung. De ijssporten 
zoals schaatsen zijn in Gangneung. 
De sneeuw- en sleesporten zijn in het 
bergachtige Pyeongchang. 

Olympisch dorp
Twee sportlocaties betekent ook twee olympische 
dorpen. Hier wonen de sporters tijdens het 
evenement. In het olympisch dorp van Pyeongchang 
staan acht hoge gebouwen van vijftien etages, met 
daarin zeshonderd kamers. In Gangneung staan 
negen gebouwen van 25 etages, met 922 kamers. 
Om te zorgen dat TeamNL zich helemaal op z’n 
gemak voelt aan de andere kant van de wereld, 
hebben de Nederlanders alvast wat spullen naar de 
olympische dorpen gestuurd.

Klappertanden 
Het is deze winter ijskoud in Zuid-Korea. 
Het is zelfs zó koud, dat het de koudste 
Winterspelen in dertig jaar kunnen 
worden. De afgelopen weken was het 
overdag zo’n tien graden onder nul. En 
door de wind lag de gevoelstemperatuur 
nog eens vijf graden lager. Bibberen dus!

landenlandenlanden
7 sportenDit is het grootste aantal ooit dat meedoet aan de Olympische Winterspelen
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Opening
Om niet te bevriezen, krijgen 

de 43.000 toeschouwers bij de 

openingsceremonie in het - niet 

overdekte - Olympisch Stadion in 

Pyeongchang een gratis pakket 

met een muts, poncho, deken en 

warmtekussentjes. En tijdens de 

show is er een ‘beweegmoment’ 

voor de bezoekers ingelast. Om 

warm te blijven!

overdekte ijsbaan. En weer 
een ander wil een snelle baan vol 

* 132 fietsen

* 3000 oranje klompj
es

* 15 bordspellen

* 135 regenponcho’s

* 21 dozen soep

* 390 dozen koffiepa
ds

* 10 koffiezetapparat
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* 16 schaatsplanken

* 8 spinning fietsen

* 20 bloempotten

* 24 zitzakken

* 105 goede matrasse
n
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Straf voor Rusland
Rusland mag niet 
meedoen. Een straf, omdat 
veel Russische sporters 
de afgelopen jaren doping 
hebben gebruikt. Dat is 
valsspelen. Alleen Russische 
sporters van wie bewezen is 
dat ze nog nooit verboden 
middelen hebben 
gebruikt, mogen 
meedoen. Niet 
onder de vlag 
van Rusland, 
maar onder de 
olympische vlag.

Even vrede
Noord-Korea mag wél 
meedoen. Hoewel de twee 
Korea’s offi cieel nog altijd in 
oorlog zijn, sluiten ze tijdens 
de Spelen even vrede.

Hup, sporters, hup!
Ze zijn onpartijdig en juichen voor iedere 

sporter even hard: de mascottes. Dit jaar 

zijn dat de witte tijger Soohorang en de 
zwarte beer Bandabi.

Nieuwe onderdelen
Er staan zes nieuwe onderdelen op het 
programma. Hierdoor zijn er voor het 
eerst sinds het begin van de Olympische 
Winterspelen in 1924 in totaal meer dan 
honderd titels te winnen: 102. Een record! 

Eh, wat?
Leuk natuurlijk die nieuwe onderdelen, 
maar welke zijn het en hoe werken ze? 
De massastart (mannen en vrouwen)
is een spannend onderdeel van het 
langebaanschaatsen. Het is een soort 
korte marathon waarbij de groep rijders 
tegelijk van start gaat. Bij het curling 
gemengd dubbel (schuiven met stenen 
over het ijs en dan heel hard bezemen) 
mogen de teams bestaan uit een man 
en een vrouw. Alpineskiën teamevent 
is een landenwedstrijd, waarbij twee 
skiërs naast elkaar op een parcours met 
reuzenslalompoorten (twee poorten met 
een vlag ertussen) racen. Snowboard big 
air (mannen en vrouwen) is het stoerste 
nieuwe onderdeel. Hierbij doen de 
snowboarders spectaculaire trucs vanaf 
een hoge schans. 

In Zuid-Korea is het acht 

uur later dan in Nederland. 

Is het bij ons zeven uur 

’s ochtends, dan is het bij 

hen drie uur ’s middags. Dat 

betekent dat je de wedstrijden vanaf 

vroeg in de ochtend tot halverwege de 

middag kunt volgen op tv.

In Zuid-Korea is het acht 

uur later dan in Nederland. 

’s ochtends, dan is het bij 

hen drie uur ’s middags. Dat 

betekent dat je de wedstrijden vanaf 

Is het bij ons zeven uur 

’s ochtends, dan is het bij 

In Zuid-Korea is het acht 

uur later dan in Nederland. 

Is het bij ons zeven uur 

’s ochtends, dan is het bij 

betekent dat je de wedstrijden vanaf 

8

Hup, sporters, hup!

TeamNL bestaat dit jaar uit 33 sporters: twintig langebaanschaatsers, tien shorttrackers, twee freestyle snowboarders, een alpine snowboarder en een skeletonner. Denk je nu: huh, dat zijn er toch 34? Jorien ter Mors telt dubbel mee omdat ze meedoet aan de langebaan én shorttrack.
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shorttrackers, twee freestyle snowboarders, een alpine snowboarder en een skeletonner. Denk je nu: huh, dat zijn er toch 34? Jorien 

33

Fo
to

 A
N

P

zijn dat de witte tijger Soohorang en de 
zwarte beer Bandabi.

OLYMPISCHE WINTERSPELEN

Straf voor Rusland

meedoen. Een straf, omdat 
veel Russische sporters 
de afgelopen jaren doping 
hebben gebruikt. Dat is 
valsspelen. Alleen Russische 
sporters van wie bewezen is 
dat ze nog nooit verboden 

Noord-Korea mag wél 
meedoen. Hoewel de twee 
Korea’s offi cieel nog altijd in 
oorlog zijn, sluiten ze tijdens 
de Spelen even vrede.

3333

Sven Kramer

Sjinkie Knegt
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Twaalfde keer
De Paralympische Spelen zijn Olympische Spelen voor mensen met een 

handicap. Bijvoorbeeld sporters die in een rolstoel zitten, blind zijn of 

een been missen. De Paralympische Spelen bestaan een stuk minder 

lang dan de Olympische Spelen. In 1960 werden ze voor de eerste keer 

georganiseerd. Dit worden de twaalfde Winterspelen.

Nu al een record
TeamNL bestaat dit jaar uit tien sporters, een record! Het klinkt 

misschien weinig, maar in 2014 (Sotsji) deed Nederland met zeven 

sporters mee. Vier jaar eerder (Vancouver) bestond TeamNL maar uit 

één deelnemer. In 2006 (Turijn) ontbrak Nederland helemaal. 

TeamNL bestaat dit jaar uit 33 sporters: twintig langebaanschaatsers, tien shorttrackers, twee freestyle snowboarders, een alpine snowboarder en een skeletonner. Denk je nu: huh, dat zijn er toch 34? Jorien ter Mors telt dubbel mee omdat ze meedoet aan de langebaan én shorttrack.

Paralympische 
Spelen
Paralympische Paralympische 9 maarttot en met 18 maart
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Kanshebbers
Snowboarder Chris Vos is 

wereldkampioen op het 

onderdeel slalom en cross. 

Het worden zijn tweede 

Winterspelen en hij zet alles op 

alles om het podium te halen. 

Skiër Jeroen Kampschreur is 

wereldkampioen op maar liefst 

drie onderdelen. Ook hij gaat 

nu weer voor goud. De ervaren 

boarder Bibian Mentel won vier 

jaar geleden goud in Sotsji. Ze is 

vastberaden dit jaar haar titel te 

verdedigen. 

 

Wist je dat…
… de medailles zijn voorzien 

van braille? Zo voelen ook 

blinde en slechtziende sporters 

welke plak ze hebben gewonnen. 

Kanshebbers
Kimberley Bos werd vorig jaar derde tijdens de 
wereldbekerwedstrijden skeleton in Pyeongchang. 
Zou het haar nu weer lukken? Sven Kramer 
heeft bijna alle schaatstitels ter wereld weleens 
gewonnen. Behálve olympisch goud op de tien 
kilometer. Dit jaar moet en zal het hem lukken. Ook 
bij schaatsers Jorrit Bergsma, Kjeld Nuis en Jan 
Smeekens zit een medaille erin. Bij de vrouwen 
gaat Ireen Wüst hoogstwaarschijnlijk niet met lege 
handen naar huis. En bijna niemand is zo goed als 
shorttracker Sjinkie Knegt. De kans is groot dat hij 
minstens één gouden plak wint.

Voor het eerst 
Kimberley Bos is de eerste Nederlandse skeletonner 
ooit die op de Winterspelen mag gaan starten. Heel 
bijzonder dus! Skeleton is een vorm van sleeën 
waarbij je vanaf een bobsleebaan, liggend op je 
buik met het hoofd vooruit naar beneden sleet. 

De jongste
Zeventien jaar is-ie: Niek van der Velden. Deze 
Brabantse snowboarder is de jongste sporter 
uit héél TeamNL. Hij doet aan slopestyle (de 
sneeuwvariant van skateboarden op een parcours) 
en het nieuwe onderdeel big air. 

Er staan zes sporten op het programma: alpineskiën, 

biatlon, langlaufen, rolstoelcurling, sledge hockey en 

snowboarden. Nederland doet mee met alpineskiën 

en snowboarden. 
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Niek van der Velden

Kimberley Bos

Chris Vos

Bibian Mentel

Jeroen Kampschreur
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