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S P O R T

Geen sporttoernooi spreekt zo tot de verbeelding als
de Olympische Spelen. Gebaseerd op de Griekse spe-
len uit de oudheid organiseerde de Franse Baron
Pierre de Coubertin de eerste moderne Spelen in 1896
in Athene. Tijdens deze zomerspelen was deelnemen
nog belangrijker dan winnen. Nu is dat anders. De
Spelen staan tegenwoordig garant voor topsport van
professionals die alles doen om medailles te winnen.

Ze worden slechts eens in de vier jaar gehouden, en
sinds 1924 zijn er zomer- en winterspelen. Op de
Olympische winterspelen gaat het uiteraard om spor-
ten in de sneeuw, op het ijs en in de kou. Schaatsen,
skiën en ijshockeyen dus. De deelnemende atleten
strijden altijd om goud, zilver en brons. En om de eeu-
wige roem die een Olympische titel met zich mee-
brengt. 

In Vancouver staan 86 onderdelen van 15 winterspor-
ten op het drukke programma dat in precies 16 dagen
wordt afgewerkt. Op de tribunes en in de stadions vol-
gen 1,6 miljoen mensen de wedstrijden, en thuis voor
de buis nog eens de halve wereldbevolking (3 miljard
kijkers). In Nederland zijn alle belangrijke wedstrijden
te bekijken via de NOS en Eurosport. 

• Alpine-skiën
• Biathlon
• Bobsleeën
• Curling
• Freestyle-skiën
• IJshockey
• Kunstrijden
• Langlaufen

• Noorse Combinatie
• Rodelen
• Schaatsen
• Schansspringen
• Shorttrack
• Skeleton
• Snowboarden ∆
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Olympische Winterspelen

2010

In het Canadese Vancouver worden van 12 tot en met 28 februari de 21e

Olympische Winterspelen gehouden. Bijna 3.000 atleten uit meer dan 80 landen
strijden er om de felbegeerde gouden, zilveren en bronzen medailles. Grootste
Nederlandse kanshebber, op misschien wel drie gouden plakken, is alleskunner
Sven Kramer.

De 15 wintersporten dit jaar zijn:
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Traditioneel is Nederland een sterk schaatsland.
Tijdens de Olympische Spelen in Turijn (2006) wonnen
Marianne Timmer (1.000 meter), Ireen Wüst (3.000
meter) en Bob de Jong (10.000 meter) nog een gouden
plak. De totale medailleoogst bedroeg er voor ons land
3 goud, 2 zilver en 4 brons. Niet slecht voor een klein
landje! Dit jaar stuurt het NOC-NSF een flinke ploeg
sporters naar Vancouver. Na spannende kwalificatie-
wedstrijden in Heerenveen hebben acht mannen zich
geplaatst: Sven Kramer (1.500, 5.000 en 10.000
meter), Jan Bos (1.000 meter), Bob de Jong (5.000 en
10.000 meter), Stefan Groothuis (1.000 en 1.500
meter), Simon Kuipers (1.000 en 1.500 meter), Mark
Tuitert (1.000 en 1.500 meter), Arjen van der Kieft
(10.000 meter) en Jan Smeekens (500 meter). Zes
vrouwen verschijnen aan de start op de Richmond
Olympic Oval: Ireen Wüst (1.500 en 3.000 meter),
Margot Boer (500, 1.000 en 1.500 meter), Elma de
Vries (5.000 meter), Annette Gerritsen (500, 1.000 en
1.500 meter), Laurine van Riessen (500, 1.000 en
1.500 meter) en Diana Valkenburg (3.000 meter).
Maar de Olympische schaatsploeg is daarmee nog niet
compleet. Tot vlak voor de Spelen kunnen enkele
schaatsers zich nog plaatsen. Misschien ook tweevou-
dig Olympische kampioen Marianne Timmer. Voor

‘Timmertje’ zou het een droom zijn haar imposante
schaatscarrière af te sluiten in Vancouver. Het noodlot
sloeg echter in november toe, toen ze haar hielbeen
brak. Maar een medisch wondertje hangt in de lucht
nu Marianne razendsnel herstelt. Voor alle deelnemers
geldt echter dat deelname geen enkele garantie biedt op
succes. De concurrentie met wereldtoppers uit
Noorwegen, Duitsland, Japan, China en vooral de VS
is enorm groot.

Andere Nederlandse deelnemers
Ook op andere disciplines komen Nederlanders in
Canada uit. De shorttracksters Annita van Doorn,
Sjinkie Knegt en het vrouwenteam voor de 3.000
meter hebben voldaan aan de kwalificatie-eisen en
mogen naar Vancouver. Ook snowboardster Nicolien
Sauerbreij heeft zich geplaatst en, toch wel verrassend,
tevens de viermansbob mannen o.l.v. piloot Edwin
van Calker en de tweemansbob vrouwen met pilote
Esmé Kamphuis, remster Tine Veenstra en reserve
Urta Rozenstruik. Maar ook voor deze sporten geldt
dat er nog kwalificatiekansen zijn tot vlak voor de
start van de wedstrijden in Vancouver. n
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Sven Kramer en Wouter Olde Heuvel tijdens de training in de Richmond Olympic Oval


