
Winterspelen van start! 
 

Op vrijdag 4 februari werden in Peking (China) de Olympische
Winterspelen officieel geopend. Sportliefhebbers kunnen twee
weken lang hun hartje ophalen.

In 2008 was Peking al eens gaststad voor de Olym-
pische Zomerspelen. Sommige stadia worden nu 
hergebruikt. Voor de start van de spelen wordt 
altijd een ceremonie gehouden. Die vond plaats 
in ‘het Vogelnest’, het hoofdstadion dat gebouwd 
werd voor de Spelen van 2008. Tijdens deze cere-
monie werden alle landen voorgesteld. Voor ons 
land mochten Loena Hendrickx en Armand Mar-
chant de Belgische vlag dragen. Dat vonden beide 
sporters een hele eer. 

Kansen?
Negentien atleten doen voor ons land mee aan 
deze winterspelen. Zij nemen deel in (kunst)
schaatsen, biatlon, shorttrack, alpineskiën, snow-
boarden, bobsleeën, skeleton en langlaufen. 
Ondertussen kwam Evy Poppe als eerste Belg in 
actie. Op haar snowboard probeerde ze de jury 
met haar acrobatische sprongen te overtuigen. Zij 
eindigde veertiende in de slopestyle. Bart Swings 

haalde een zevende plek op de vijf kilometer 
schaatsen. Hij had op een hogere plek gehoopt. 
Hanne Desmet eindigde op een mooie vijfde plek 
bij de 500 meter shorttrack. Het was de eerste keer 
dat ze deelnam.

Valse start
Voor Kim Meylemans begonnen de Winterspelen 
in mineur. Zij moest in quarantaine na een posi-
tieve coronatest. Na drie negatieve testen mocht 
ze eindelijk naar het olympisch dorp. Maar de 
Chinese overheid vond dat ze toch langer in iso-
latie moest. Gelukkig beslisten de organisatoren 
er anders over. Van al dat gedoe geraakte de atlete 
even van slag. Ze was maar wat blij toen ze einde-
lijk mocht trainen. Het is een extra motivatie om 
het goed te doen, klonk het hoopvol. 
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>>> De Belgische atleten tijdens de ceremonie bij het begin 
van de Olympische Winterspelen in Peking. 

Vogelnest stadion



skeleton
Dit is een vorm van sleeën. De atleet gaat op zijn 
buik liggen op de slee. Met het hoofd vooruit glijdt 
hij/zij naar beneden. De sport wordt beoefend op 
een bobsleebaan. Er worden snelheden behaald tot 
wel 145 kilometer per uur. Geen sport voor watjes!  

slopestyle
Skiërs of snowboarders leggen een parcours af. 
Hierop zijn heel wat obstakels geplaatst. Dit kun-
nen rails, schansen zijn. De atleet moet zoveel mo-
gelijk punten scoren. Dat doet zij/hij door sprongen 
en trucs uit te voeren. Spektakel verzekerd! 

Waddedadde?
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