
 

Nieuwsuur in de Klas 
Verbroedering bij 
Winterspelen Zuid-Korea 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO bovenbouw 
 
Samengevat 
De politieke spanning tussen Noord- en 
Zuid-Korea maken van de Olympische 
Winterspelen van 2018 een beladen editie. 
Misschien dat beoefenaars van de 
vechtsport Taekwondo de spanning uit de 
lucht kunnen halen om de buurlanden te 
verbroederen. Voor zowel Noord- als Zuid-
Korea is taekwondo namelijk een 
belangrijke sport.  
 
Vakgebied 
Maatschappijleer 
 
Kernbegrippen 
Noord-Korea, Olympische spelen, VN, Zuid-
Korea, sport 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de volgende 
kerndoelen in het voortgezet onderwijs: 
Onderbouw: Mens en Maatschappij: 36, 47. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie van 
‘Nieuwsuur in de Klas’ met achtergronden 
bij het nieuws. Op Schooltv.nl staan nog 
meer video’s over actuele onderwerpen, 
zoals ‘Noord-Korea: leven in een 
dictatuur’. 
 
Antwoorden 
1 taekwondo, Winter, Zuid, spanningen, 
Korea, leider, raketten, taekwondo, 
(wereld)vrede. 2a Niet waar b Niet waar c 
Niet waar d Niet waar e Waar. 3 C 4 Eigen 
antwoord. Mogelijk: overleggen, 
onderhandelingen, bemoeienis van de VN, 
sancties, etc. 5a Dat je moet strijden om 
te winnen. b Op het veld bijvoorbeeld 
doordat voetballers ‘hard’ spelen, op de 
tribune door supporters die schreeuwen 
en/of geweld gebruiken. C Eigen 
antwoord. 
 
 
 
 

Kijkvragen 
 
1 Vul de ontbrekende woorden in: 
De vechtsport … kan een belangrijke rol 
spelen tijdens de Olympische …spelen in 
2018 in …-Korea. Er zijn … tussen Noord- en 
Zuid-… nadat Kim Jong-Un, de … van Noord-
Korea, testen heeft laten doen met … De 
voorzitter van de …-federatie vindt dat: 
“Sport kan bijdragen aan …” 
 
2 Waar of niet waar? 
a Pyeongchang ligt in Noord-Korea. 
b Noord- en Zuid-Korea gaan altijd samen 
naar de Olympische Spelen. 
c Taekwondo wordt alleen beoefend in Azië.  
d Taekwondo is een Olympische 
Wintersport. 
e Noord-Korea is in conflict met Zuid-Korea 
en Amerika. 

 
3 Waarom was het bijzonder dat er een 
demonstratie taekwondo werd gegeven bij 
het WK in Zuid-Korea? 
A Omdat taekwondo een heel oude sport is 
B Omdat het een eerste WK was 
C Omdat de demonstratie werd gegeven 
door Noord-Koreaanse atleten 
D Omdat het WK eigenlijk niet door zou 
gaan 
E Omdat het winter was 

 
Verdiepingsvragen 
 
4 ‘Sport is het sterkste middel voor vrede’, 
zegt de president van Zuid-Korea in een 
speech. Ben je het daarmee eens? Of ken je 
betere manieren om vrede te krijgen 
tussen ruziënde landen?  
 
5 Sport kan leiden tot verbroedering, maar 
ook tot het tegenovergestelde. Er wordt 
bijvoorbeeld wel eens gezegd ‘voetbal is 
oorlog’.  
a Wat wordt daarmee bedoeld? 
b Hoe zie je dat terug op het veld en hoe zie 
je dat terug op de tribune? 
c Wat vind jij: is sport iets wat verbroedert 
of juist niet? Geef voorbeelden hoe je dat 
terugziet in verschillende sporten. 
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