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Olympische winterspelen 

Het is er weer, de harde strijd op het harde ijs. De Olympische winterspelen 
dewelke voor het eerst gehouden werden in Frankrijk in het jaar 1924. Dit 
gebeurde 28 jaar na de start van de Olympisch spelen in1896 te Athene. 
Niet verwonderlijk in het Griekenland waar veel meer goede zaken de 
bakermand mochten verkrijgen. Sinds 1994 lopen de winterspelen niet 
meer in dezelfde vier jaren cyclus dan de zomerspelen. 
Natuurlijk is er politiek gejammer, en deels terecht, over mensenrechten 
enz. Voor de twee wereldoorlogen was dat er ook. De schenders van de 
mensen rechten gebruiken ook de  spelen om hun  politieke spel te spelen. 
Het is juist om de spelen, waar de spelers soms meer dan tien jaren voor in 
het gevecht zijn, door te laten gaan. De strijdkreet van de spelen gestand te 
doen. De enige juiste vorm van verbroedering en verzustering door de 
sport. Dank aan de Grieken mag in onze hectische wereld getoond  worden. 
 
Ik wil u graag drie geschiedenis momenten laten herleven, misschien 
interessant om  na de sport journalen daar even bij stil te staan. 
In de allereerste plaats: 
De aloude Grieken presteerden het 0lympische spelen te organiseren vanaf 
het jaar 776 voor Christus. Zij deden dat in de stad Olympia in Griekenland. 
De doelstelling was de verering van de God Zeus. 
Door het Romeinse Christen dom wordt in het jaar 313 na Christus de klassieke spelen 
afgeschaft. Het werd afgedaan als heidens gedoe. De spelen hadden de respectabele 
 tijd van 1170 jaren kunnen overleven.  

In 1894 wordt door de Franse edelman, Pierre de Coubertin aanzet gegeven  
Met 22 landen en 9 sporten de olympische spelen te hervatten. De Spelen 
zijn 1600 jaar verbannen geweest. Twee wereld oorlogen daarna hebben de 
5 ringen niet kunnen verbreken 
Blauw voor Europa. 
Geel voor Azië. 
Zwart voor Afrika. 
Rood voor Amerika. 
Groen voor Oceanië. Australië. 
In de tweede plaats: 
Toen de Grieken al vele Olympische spelen er op hadden zitten werd in 479 
jaar voor Christus in China een groot filosoof, Confucius, geboren, in de 
Zhou dynastie China. Deze filosoof wordt nu nog gezien als een religie. De 
deugd van de mensen was voor Confucius de spil van zijn leer, het latere 
Confucianisme. De kernwaarden liegen er niet om: “Sociale verbanden,  
trouw en respect”, zijn de kernwaarden. Na alle dynastieën en de opkomst  



van het communisme zijn de oergenen der chinezen blijvend ingebed.  
Confucius  leeft nog. 
In de derde plaats: 
De motieven van Pierre de Coubertin: ”De harmonieuze lichamelijke en 
geestelijke opvoeding van de jeugd en de vriendschap verbanden der 
volkeren bevorderen”.  Zijn overtuiging dat sportieve krachtmeting 
edelmoedigheid en ridderlijkheid bij de atleet zou aankweken. Daarbij 
respect voor de prestatie van de tegenstander zal uitdragen. 
Ziedaar de krachten van de oude Grieken de leer van Confucius met de 
verlichting van het westen. De spelen moeten altijd blijven en zal haar 
doelstellingen immer waarmaken. 
Ik wens u allen een prettig kijken naar de prestaties van onze atleten en 
denk eens wat we mogen beleven alleen al het feit zo direct er bij betrokken 
te kunnen zijn. Denk ook aan de vechters die voor de olympische spelen 
geknokt hebben, niet alleen vroeger maar ook heden ten dage. 
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