
  
 
  

EenVandaag in de klas 
De eerste vrouwen op de 
Olympische Spelen in 
Amsterdam 
 
Leeftijd: 13-15 jaar 16 – 18 jaar   
Niveau:  VO-onderbouw& VO-bovenbouw 
 
Samengevat 
In 1928 worden de Olympische Spelen gehouden 
in Amsterdam. En daar mogen voor het eerst ook 
vrouwen aan meedoen. Ze doen aan atletiek en 
gymnastiek. Maar niet iedereen is het daarmee 
eens. Want sport, dat is in die tijd toch eigenlijk 
echt iets voor mannen. 
 
Vakgebied 
Geschiedenis 
 
Kernbegrippen 
Olympische Spelen, atletiek, vrouwen, sport 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het volgende kerndoel in 
het voortgezet onderwijs: 
Onderbouw: Mens en Maatschappij: 37 
Bovenbouw: Domein A: Historisch besef 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘EenVandaag 
in de klas’ . Op Schooltv.nl vind je meer video’s uit 
deze serie, zoals: ‘Dure medicijnen’.  
 
Antwoorden 
1 Vrouwen konden hartverzakkingen krijgen, in 
coma belanden of onvruchtbaar worden. 2a 800 
meter b Men dacht dat vrouwen langere 
afstanden niet aankonden. 3 Het IOC had haar 
uitgenodigd voor de ceremonie, maar zij wilde 
niet komen op een door het IOC bepaalde dag. Als 
koningin wilde ze zelf de datum voor de 
ceremonie kiezen. 4 Het Olympisch Vuur werd 
voor het eerst aangestoken. 5 Bep van Klaveren 
won als enige ooit goud met boksen. 6a Er was 
gedoe met rechten en de producent. b Eigen 
antwoord.  

Kijkvragen 
 

1 Conservatieve sportbestuurders vonden het 
onverantwoord voor vrouwen om te sporten. Wat 
waren volgens hun de risico’s? 
 

 
 
2 De vrouwen deden mee op enkele 
hardlooponderdelen binnen atletiek.  
a Wat is de langste afstand die zij renden? 
b Waarom mochten vrouwen geen langere 
afstanden rennen? 
 
3 Koningin Wilhelmina was niet bij de 
openingsceremonie van de Olympische Spelen 
aanwezig. Waarom niet? 
 
4 Naast de deelnemende vrouwen bij atletiek en 
gymnastiek, kwam er ook een andere traditie tot 
stand bij de Olympische Spelen in Amsterdam. 
Welke? 
 
5 Aat van Noort deed namens Nederland als een 
van de drie vrouwen mee aan het onderdeel 
atletiek. Zij behaalden de finale niet. Een andere 
sporter won wel goud op de Olympische Spelen in 
Amsterdam. Hij wordt genoemd in de video. Wie 
was hij en welke sport beoefent hij en waarom was 
dit zo bijzonder? 
 
Verdiepingsvraag 
 
6 Het filmmateriaal van de Olympische Spelen in 
Amsterdam is nooit in de bioscoop vertoond. 
a Waarom is het filmmateriaal nooit vertoond? 
b Het verhaal van de Olympische Spelen in 
Amsterdam van 1928 is bij weinig mensen bekend. 
Denk je dat het tonen van het filmmateriaal daar 
iets aan had kunnen veranderen? Bediscussieer met 
je klasgenoten. 
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EenVandaag in de klas 
De eerste vrouwen op de 
Olympische Spelen in 
Amsterdam 
 
Leeftijd: 13-15 jaar 16 – 18 jaar   
Niveau:  VO-onderbouw& VO-bovenbouw 
 
Samengevat 
In 1928 worden de Olympische Spelen gehouden 
in Amsterdam. En daar mogen voor het eerst ook 
vrouwen aan meedoen. Ze doen aan atletiek en 
gymnastiek. Maar niet iedereen is het daarmee 
eens. Want sport, dat is in die tijd toch eigenlijk 
echt iets voor mannen. 
 
Vakgebied 
Geschiedenis 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘EenVandaag 
in de klas’ . Op Schooltv.nl vind je meer video’s uit 
deze serie, zoals: ‘Dure medicijnen’.  
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
Het thema Olympische Spelen is te gebruiken als 
onderwerp voor je profielwerkstuk bij de vakken 
geschiedenis, sport en gezondheid.  
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij de 
beroepen uit de video? Je zou bijvoorbeeld het 
volgende kunnen studeren: 
 
Geschiedenis (wo) 
Lerarenopleiding geschiedenis (hbo) 
Sport, Management en Ondernemen (hbo) 
Sport en bewegen (mbo) 
Journalistiek (hbo) 

Kijkvragen 
 

1 Conservatieve sportbestuurders vonden het 
onverantwoord voor vrouwen om te sporten. Wat 
waren volgens hun de risico’s? 
 

 
 
2 De vrouwen deden mee op enkele 
hardlooponderdelen binnen atletiek.  
a Wat is de langste afstand die zij renden? 
b Waarom mochten vrouwen geen langere 
afstanden rennen? 
 
3 Koningin Wilhelmina was niet bij de 
openingsceremonie van de Olympische Spelen 
aanwezig. Waarom niet? 
 
4 Naast de deelnemende vrouwen bij atletiek en 
gymnastiek, kwam er ook een andere traditie tot 
stand bij de Olympische Spelen in Amsterdam. 
Welke? 
 
5 Aat van Noort deed namens Nederland als een 
van de drie vrouwen mee aan het onderdeel 
atletiek. Zij behaalden de finale niet. Een andere 
sporter won wel goud op de Olympische Spelen in 
Amsterdam. Hij wordt genoemd in de video. Wie 
was hij en welke sport beoefent hij? 
 
Verdiepingsvraag 
 
6 Het filmmateriaal van de Olympische Spelen in 
Amsterdam is nooit in de bioscoop vertoond. 
a Waarom is het filmmateriaal nooit vertoond? 
b Het verhaal van de Olympische Spelen in 
Amsterdam van 1928 is bij weinig mensen bekend. 
Denk je dat het tonen van het filmmateriaal daar 
iets aan had kunnen veranderen? Bediscussieer met 
je klasgenoten. 
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