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Over sport en spel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoveel sporten 
Één van de meest uitgebreide sporten is atletiek. 

Atletiek is een groep sporten met verschillende 

onderdelen maar je kunt ze ook apart van elkaar 

doen. 

Je hebt bijvoorbeeld hardlopen, verspringen, 

hoogspringen, kogelstoten, speerwerpen en ga zo 

maar door. 

Binnen bijvoorbeeld het hardlopen heb je ook nog 

weer verschillende afstanden waarin je je kunt 

verbeteren. Zo heb je de korte afstanden van slechts 

100 meter. Maar er is bijvoorbeeld ook de 

marathon, deze hardloopwedstrijd is maar liefst 

42,195 kilometer lang. 

Geschiedenis 
De geschiedenis van atletiek is al heel oud. De 

bewoners van Kreta waren zo’n 3500 jaar 

geleden waarschijnlijk de eerste sporters die 

aan atletiek deden. 

Daarnaast is atletiek een belangrijk onderdeel 

geweest van de klassieke Olympische Spelen 

van zo’n 3000 jaar geleden in Griekenland. De 

beste atleten deden daar mee aan een vijfkamp 

met de onderdelen: hardlopen, verspringen, 

worstelen, speerwerpen en discuswerpen. 

Nog altijd is het atletiek een belangrijk 

onderdeel van de Olympische Spelen. 

Wist je dat… 
… de Jamaicaan Usain Bolt de snelste loper is op de 100 en 200 meter sprint. 

… het wereldrecord hoogspringen op 2 meter 45 staat, dit is gesprongen door Javier Sotomayor 

van Cuba. 

… Er zowel atletiekwedstrijden zijn in grote hallen (dit noem je indoor) als in de buitenlucht (dit 

noem je outdoor). 

… een Tsjech ooit bijna 100 meter heeft gegooid met het onderdeel speerwerpen (98.48 m. om 

precies te zijn!  
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  Herken jij de sporten in de rebussen hier onder? Schrijf ze op. 

 

 

 

 

_____________________ __________________     ________________________ 

 

 

Streep de foute antwoorden door. 
 

1. Iemand die aan atletiek doet noem je een atletiekus/atleet. 

2. De marathon is een hardloop wedstrijd, de deelnemers lopen meer dan 42 km/ 100 km. 

3. W waarschijnlijk deden mensen uit Griekenland/ Kreta het eerst aan atletiek. 

4. De snelste hardloper op de 100 en 200 meter komt van Jamaica/ Cuba. 

5. Atletiek is wel / geen onderdeel van de Olympische Spelen. 

Opzoekopdracht 
Tijdens de klassieke Olympische 

Spelen zo’n 3000 jaar geleden in 

Griekenland deden de beste 

atleten al mee in een vijfkamp. 

Tegenwoordig heb je ook al 

verschillende meerkampen. Dit zijn 

wedstrijden met verschillende 

onderdelen. 

 

Zoek op welke onderdelen een 

tienkamp heeft. 

Sommige sporten zouden jullie ook 

wel met een sportdag kunnen 

doen. 

Bedenk hiervoor een vijfkamp, 

beschrijf elk onderdeel. Welke 

materialen heb je nodig en welke 

regels er zijn. 

Vul de verdwenen woorden in 
Kies uit: hardloopwedstrijden – kilometer - atleten – 

meter – seconden – trainen  

 

Usain Bolt is één van de beste ______________ die er ooit  

 

geweest is. Hij deed mee met de ___________________. 

 

Hij was het snelste op de 100 en 200 _________. Hij is  

 

niet zo goed in langere afstanden zoals wedstrijden over 

 

42 _________________.  Over de 100 meter doet Usain  

 

Bolt nog geen 10 __________________.  

 

Hiervoor heeft hij heel lang moeten ______________. 

 

Zou jij dat ook kunnen? 


