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Voorwoord
2018 is een Olympisch jaar. Dat betekent in Haarlem 
dat we de Olympische Dag organiseren! 
Ruim 2300 kinderen van 27 verschillende scholen gaan 
alweer voor de elfde keer de strijd met elkaar aan voor 
gouden, zilveren en bronzen medailles.

Eens in de vier jaar nemen sporters het tegen elkaar 
op met zomerse sporten, en eens in de vier jaar met 
winterse sporten. Zo zijn er elke twee jaar ergens ter 
wereld Olympische spelen. De beste sporters uit de 
hele wereld doen hieraan mee. Dit jaar waren er win-
terspelen in PyeongChang in Zuid-Korea. Nederland 
heeft hier maar liefst 20 medailles gewonnen: 8 goud, 
6 zilver en 6 brons.

Omdat onze eigen Olympische dag eind mei plaatsvindt zullen jullie 
deze dag zelf niet in de sneeuw of op het ijs gaan sporten. Je kunt in het 
Olympisch Dorp wel allerlei verschillende leuke sporten uitproberen! Zo 
kun je meedoen aan veel verschillende clinics en workshops. 
Maar eerst beleven we samen in het Pim Mulierstadion het binnenbren-
gen van de vlam en het uitspreken van de Olympische eed. Daarna barst 
de strijd los om de medailles.
 
Pak jij dit jaar een gouden plak? Wie kan zich aan het einde van de dag 
Olympisch kampioen noemen?
De dag wordt ook weer officieel afgesloten met een mooie sluitings-
ceremonie waar de winnaars worden gehuldigd. Onze Haarlemse 
sportverenigingen doen samen met SportSupport hun best om jullie een 
bijzonder mooie dag te bezorgen, met zeventien verschillende sporten 
op het programma. Als je vandaag meedoet aan een sport die je zo leuk 
vindt dat je het vaker wilt doen kan dat natuurlijk ook. De vele Haarlemse 
sportverenigingen heten je van harte welkom. 
In dit programmaboekje kun je vinden wat er op deze dag allemaal te 
beleven is, welke sporten je kunt proberen en wat er verder nog in het 
Olympisch dorp gebeurt.

Ik wens jullie een leuke, gezellige en bovenal sportieve dag toe!

Merijn Snoek
Wethouder sport
Gemeente Haarlem

www.rabobank.nl/pinpin

Rabo PinPin: de coolste zakgeld-app
In de app maak je kennis met PinPin: een augmented reality pinguïn die je altijd en overal 

tevoorschijn kunt toveren. Je kunt er mee spelen, maar PinPin heeft natuurlijk ook genoeg 

aandacht en zorg nodig. PinPin weet veel op het gebied van euro’s en pegels en samen 

leren jullie van alles over omgaan met geld. Daarnaast helpt PinPin je ook met  sparen 

voor iets dat jij graag wilt hebben. Met PinPin spelen? 

Download Rabo PinPin samen met je ouders in de app stores.

Speel met 
PinPin

en leer van 
alles over 
geld
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Dit is het programmaboekje van de 11de Olympische Dag Haarlem. De 
organisatie van de Olympische Dag Haarlem 2018 heeft samen met de 
Haarlemse sportverenigingen en vrijwilligers ontzettend hard gewerkt om 
deze dag te realiseren en hopen dat het net zo’n sportief en spectaculaire 
dag wordt als de edities van voorgaande jaren.

Dit evenement is bedoeld voor alle leerlingen van de groepen 7 en 8 van 
de basisscholen in Haarlem en omgeving. Waarbij alle leerlingen één 
dagdeel een sport naar keuze beoefenen en het andere dagdeel zich 
vermaken in het Olympisch Dorp, hierin zijn verschillende clinics te doen.

De organisatie van de Olympische Dag Haarlem 2018 kijkt uit naar dit 
grote Olympische sportevenement en hoopt natuurlijk dat alle scholen, 
deelnemers en begeleiders dit ook doen. SportSupport verwacht dat het 
een leuke en sportieve dag wordt waarbij iedereen dezelfde gedachte 
heeft; ‘’meedoen is belangrijker dan winnen!’’

*De organisatie van de Olympische Dag Haarlem 2018 is niet aansprakelijk 
voor schade aan eigendommen. Er is professionele begeleiding, deelname 
is echter op eigen risico. Uiteraard stelt de organisatie alles in het werk 
om de 11de Olympische Dag Haarlem 2018 veilig en plezierig te laten 
verlopen.

Programma
Vrijdag 25 mei 2018

Programma:
08.15 uur - 08.30 uur Aankomst deelnemers
08.45 uur - 09.30 uur Openingsceremonie
10.00 uur - 14.00 uur Sportprogramma/

Olympisch Dorp
14.15 uur - 14.45 uur Sluitingsceremonie
15.00 uur Einde Olympische Dag 

Haarlem 2018

Belangrijke Informatie
Om een dag als deze goed te laten verlopen zijn we afhankelijk van verschil-
lende factoren. Het weer kunnen we niet regelen maar wat we wel samen 
kunnen afspreken is dat iedereen zich aan de volgende regels houdt.

- Zorg dat je op tijd aanwezig bent voor jouw wedstrijden.
- Zorg ervoor dat de begeleiding weet waar je bent. Als er problemen 

zijn tijdens de wedstrijden of buiten de wedstrijden om, ga dan naar de 
begeleider van jouw school.

- Zorg dat tijdens jouw pauzes niemand last van je heeft. Je kunt je voor 
de wedstrijden, tussen wedstrijden door en na afloop van je  
wedstrijden vermaken met activiteiten in het Olympisch Dorp.

- Laat je rommel niet slingeren, let op je persoonlijke eigendommen en 
gooi je afval in de daarvoor bestemde afvalbakken. Laat de kleedka-
mers, toiletten en sportruimtes na gebruik netjes achter.

- Mocht je deze dag EHBO nodig hebben, dan kan je deze op alle 
accommodaties (EHBO-doos). vinden. De centrale EHBO post is echter 
te vinden op het Pim Mulier Sportpark.

- Zorg zelf voor een lunch en voldoende drinken (ook bij warm weer).
- Catering aanwezig op het plein achter Olympisch Stadion.

Verplaatsing tussen het Pim Mulier Sportpark, zwembad De Planeet, 
badmintonhal Duinwijck, Kennemer Sportcenter, Korfbalvelden, Ruud van 
der Geesthal, Provincie Noord-Holland hal en de Bison Bowling is lopend.

Begeleiders

- Zorg ervoor dat alle kinderen die onder je hoede vallen zich aan de 
gedragsregels en de toernooiregels houden.

- Zorg dat de teams weten waar ze moeten spelen en overal op tijd 
aanwezig zijn.

- Zorg dat je in bezit bent van de informatie, spelregels en de wedstrijd-
programma’s van de toernooidag.

- Je bent de contactpersoon tussen de leerlingen en de toernooileiding.
- De organisatie vertrouwt op uw medewerking om deze dag plezierig, 

sportief en vooral veilig te laten verlopen.

Alle gouden medaille winnaars dienen om 14.15 uur te verzamelen 
in de hoek van het stadion, aan de zijde bij de spoorlijn. Dit zal 
waarschijnlijk voor een aantal winnaars betekenen dat ze direct na het 
winnen van de gouden medaille de accommodatie moeten verlaten.
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Openingsceremonie
Tijdens de openingsceremonie van de Olympische Dag Haarlem 2018 
wordt het Olympisch Vuur ontstoken door een bekende Nederlandse 
sporter. Vervolgens wordt er een spectaculaire demonstratie gegeven en 
wordt de Olympische Eed voorgedragen. De organisatie wil u verzoeken
om van te voren met de gehele school op één punt te verzamelen, zoals 
het Kennemer Sportcenter. Jullie kunnen dan gezamenlijk naar de ingang 
van het Pim Mulier honkbalstadion lopen waar de openingsceremonie 
plaatsvindt.

Sluitingsceremonie
Rond 14.15 uur start de sluitingsceremonie van de Olympische Dag 
Haarlem. De organisatie verwacht dat alle deelgenomen leerlingen en 
sportverenigingen hierbij aanwezig zijn. Tijdens deze ceremonie worden 
de medaillewinnaars gehuldigd en wordt de dag op een spectaculaire 
wijze afgesloten. Rond 14.45 uur is de sluitingsceremonie afgelopen en 
mogen de leerlingen na een leuke en sportieve dag naar huis.

Ceremonies Olympische Dag 
Haarlem 2018

Aankomst 
Olympische stadion
Auto’s: 
Afzetten van leerlingen en parkeren is niet mogelijk bij het Pim Mulier 
Sportpark. Scholen die met de auto komen verzamelen op de parkeer-
plaats van Kennemer Sportcenter en lopen vanaf deze locatie naar het 
stadion. Zorg dat de school rond 08.15 uur aanwezig is bij het stadion.
Adres parkeerplaats Kennemer Sportcenter: 
IJsbaanlaan 4A, 2024 AV Haarlem.

Fiets:
Scholen uit Noord, boven Jan Gijzenkade, nemen het tunneltje bij de 
Stay-Okay thv de Jan Gijzenkade en fietsen vervolgens langs de Randweg. 
Fietsen graag parkeren bij de tennisbaan. Zorg dat de school rond  
08.15 uur aanwezig is bij het stadion.
 
Scholen uit Noord, vanaf Noordersportpark t/m station, steken bij de  
Bison Bowling de Randweg over. Vervolgens rechtsaf het fietspad op en  
na 150 meter linksaf 1e fietsenstalling of bij drukte doorrijden na 200 meter  
linksaf bij de tennisbaan. Fietsen graag parkeren bij de fietsenstalling 
bij de Atletiek/Honkbal of Tennis. Zorg dat de school rond 08.15 uur 
aanwezig is bij het stadion.

Overige scholen uit Haarlem gaan in Overveen bij de Julianalaan al 
onder de Randweg door en fietsen vervolgens langs IJsbaan Haarlem 
en Kennemer Sportcenter richting Pim Mulier Sportpark. Na het Mendel 
College nog een stuk het fietspad op en na 150 meter linksaf 1e fietsen-
stalling of bij drukte doorrijden na 200 meter linksaf bij de tennisbaan. 
Fietsen graag parkeren bij de fietsenstalling bij de Atletiek/Honkbal of 
Tennis. Zorg dat de school rond 08.15 uur aanwezig is bij het stadion. 

Lopend:
Oversteken bij de kruising van de Orionweg en de Delftlaan (Bison 
Bowling), steekt u de brug over naar de Pim Mulierlaan. Vervolgens 
rechtdoor richting het stadion langs het Mendel College.
Zorg dat de school rond 08.15 uur aanwezig is bij het stadion.
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De Olympische Eed
“In de naam van alle deelnemers beloof ik dat wij ons tijdens de 
Olympische Dag Haarlem 2018 houden aan de regels. Dat doen we voor, 
tijdens en na het spelen van de wedstrijden.

Op deze dag is het spelen met elkaar belangrijker dan het spelen tegen 
elkaar.

Het motto is dan ook:

“Meedoen is belangrijker dan winnen!”

Bij de 11de editie van de Olympische Dag Haarlem 2018 is het de eer aan Cedi Kolf van de Zuidwester 
om de Olympische Eed tijdens de openingsceremonie van deze spectaculaire dag aan alle deelnemers 
voor te dragen.

Het Olympisch Dorp
Net als eerdere jaren is er tijdens de Olympische Dag een super gezellig 
Olympisch Dorp. In dit Olympisch Dorp mag iedereen meedoen met 
allerlei sportieve clinics. Jullie mogen zelf kiezen hoe jullie dag in het 
Olympisch Dorp eruit ziet.

In het Olympisch Dorp zijn er sporten voor iedereen. Van dans tot 
teamsport en van hockey tot karate. Het Olympisch Dorp is vrij gebied 
voor jullie allemaal. Jullie mogen dus zelf uitkiezen welke clinics jullie 
willen volgen en aan welke onderdelen jullie willen deelnemen.

Jullie zijn welkom vanaf 10.00 tot 14.00 uur en kunnen, buiten de  
activiteiten van de Olympische Dag, in ons dorp terecht.
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Deelnemende verenigingen
Badmintonvereniging Duinwijck KAV Holland
Basketbalvereniging Onze Gezellen Klimmuur Haarlem
Bowlingvereniging Haarlem Korfbalvereniging HKC Haarlem
Haarlemse School Volleybalcommissie Rugbyclub Haarlem
Handbalvereniging de Blinkert Turnvereniging BATO
Hockeyvereniging HC Haarlem Voetbalvereniging DSS
Honk- en Softbalvereniging DSS Tennisvereniging Pim Mulier
Judoschool ABC Kops Zwemvereniging ZV Haerlem
Kanovereniging Trekvogels

Deelnemende scholen
Beatrixschool Haarlem Satelliet
Bernardus Spaarne
Bos en Duin St. Franciscus
Bos en Vaart St. Theresia
Cirkel Ter Cleeff
Don Bosco Tijo van Eeghen
Dreef Vondel
Haarlemse Montessori Wijde Wereld Montessori
Hannie Schaft Wilgenhoek
Koningin Emma Willem van Oranje
Kring Zonnewijzer
Martin Luther King Zuiderpolder
Molenwiek (dalton) Zuidwester
Peppelaer

SRO wenst je veel plezier bij deze 
fantastische Olympische Dag

SRO verhuurt ook sporthallen. In de maanden mei, juni, juli en 

augustus geldt een speciaal dalurentarief. Kijk op de site 

www.kennemersportcenter.nl.

Doe mee aan de Zwem4daagse in 

openluchtzwembad De Houtvaart 

van dinsdag 19 juni tot en met vrijdag 

22 juni. Je kunt starten tussen 

17.00 uur en 18.00 uur; iedere dag 

eindigen we om 18.30 uur. Inhalen 

op andere data is in overleg met 

de badmeester of –juf mogelijk. 

Inschrijven kan vanaf heden aan de 

kassa van De Houtvaart, De Planeet 

of het Boerhaavebad. De kosten zijn 

6,10 euro en je krijgt na afloop een 

mooie medaille.
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Geschiedenis van de 
Olympische Spelen

De Olympische Spelen zijn ongeveer 2000 jaar geleden 
begonnen. Ze werden voor het eerst in het Griekse plaatsje 
Olympia gehouden. Vandaar ook de naam Olympische 
Spelen. Olympia was sinds de 10e eeuw voor Christus 
een religieuze en politieke ontmoetingsplaats. De spelen 
werden ter ere van de oppergod Zeus gehouden. De 
spelen werden oorspronkelijk op velden voor de tempel 
gehouden, maar door de groei van de spelen werd er 
steeds meer bijgebouwd. Uiteindelijk werd er in Olympia 
een stadion gebouwd dat plaats bood aan 40.000 
toeschouwers. Het doel van die Olympische Spelen was 
om jonge mannen hun kwaliteiten te laten tonen en om 
de relatie tussen de verschillende Griekse steden te 
bevorderen. Langzaam aan kregen de Romeinen het voor 
het zeggen in Griekenland en werden de spelen minder 
belangrijk gevonden. Toen het christendom de officiële 

religie werd van de Romeinen werden de spelen gezien als een Heidens feest. De Romeinse 
keizer Theodosius verbood de spelen uiteindelijk in 393. Pas 1503 jaar later in 1896 werden 
de huidige Olympische Spelen ingevoerd door Baron Pierre de Coubertin. Vroeger speelde 
de meeste mensen niet mee voor de prijzen maar meer voor de eer. De Grieken zeiden dat 
als je fit was, je goed kon vechten. De sport was dus een soort training voor de oorlogen. 
Vandaar ook de sporten hardlopen, wagenraces, worstelen en speerwerpen. 

Vrouwen bleven ongeveer 2000 jaar geleden 
altijd binnen, ze gingen niet eens naar 
school. Doordat de vrouwen niet naar buiten 
mochten, konden ze ook niet meedoen aan 
de Olympische Spelen. De Griekse vrouw 
Kalipateira wou zo graag kijken naar haar 
zoon die meedeed, dat ze zich verkleedde als 
trainer. Toen haar zoon de bokswedstrijd had 
gewonnen rende ze naar hem toe. Ze verloor 
haar cape onder het rennen en iedereen zag 

dat ze een vrouw was. Ze werd niet gestraft omdat haar zoon gewonnen had. Vanaf 1928 
mochten vrouwen in een team meedoen met de Olympische Spelen. Pas vanaf 1952 mochten 
de vrouwen ook individueel meedoen.

	

	

Pim Mulier Stadion 
(openingsceremonie & sluitingsceremonie)
Jaap Edenlaan
2024 BW Haarlem

Pim Mulier Sportpark 
(tennis, rugby, voetbal, peanutbal en atletiek)
Jaap Edenlaan
2024 BW Haarlem

Tennis: Tennisbanen TV Pim Mulier
Rugby: Veld 1 (DSS voetbal)
Voetbal: Veld 2 (DSS voetbal)
Peanutbal: Veld 3/4 (DSS voetbal)
Atletiek: Atletiekbaan AV Haarlem/KAV 
Holland
(lopend bereikbaar, 3 min vanaf stadion)

Water aan de Delftlaan/Randweg (kanoën)
Fietspad langs Randweg aan zijde sportpark
(lopend bereikbaar, 3 min vanaf stadion, let 
op verkeer op fietspad)

Bison Bowling Haarlem (bowlen)
Orionweg 400
2024 TH Haarlem
(lopend bereikbaar, 3 min vanaf stadion)

Ruud van der Geesthal (handbal)
Piet Voskuilenstraat 1
2024 EZ Haarlem
(lopend bereikbaar, 10 à 12 min vanaf stadion)

Zwembad De Planeet (zwemmen)
Planetenlaan 15
2024 EN Haarlem
(lopend bereikbaar, 10 à 12 min vanaf 
stadion)

Kennemer Sportcenter (judo, turnen, 
klimmen, basketbal en volleybal)
IJsbaanlaan 4a
2024 AV Haarlem
(lopend bereikbaar, 8 à 10 min vanaf stadion)

Korfbalvelden HKC & Rapid 
(korfbal en hockey)
‘t Hoenstraat 1
2023 KW Haarlem
(lopend bereikbaar, 8 à 10 min vanaf stadion)

Duinwijckhal (badminton)
Badmintonpad 1
2023 BT Haarlem
(lopend bereikbaar, 10 à 12 min vanaf 
stadion, let op: neem voor oversteek 
Randweg tunneltje onder de weg door bij 
stoplicht Kennemer Sportcenter)

Olympisch Dorp (plein achter stadion, 
softbalveld Kinheim en honkbalveld DSS)
Jaap Edenlaan
2024 BW Haarlem 
(lopend bereikbaar, naast het stadion, volg 
de doeken boven de ingangen)

Zie achterzijde informatieboekje voor een overzicht van alle locaties.

Voor meer informatie over de Olympische Dag Haarlem 2018 download alle nieuwsbrieven, 
wedstrijdprogramma’s, informatieboekje en info over Olympisch Dorp(*) via website van 
SportSupport, www.sportsupport.nl, onder kopje “onderwijs” en button Olympische Dag of 
direct via http://sportsupport.nl/onderwijs/olympische-dag/

(*) informatie over Olympisch Dorp 
is vanaf 22 of 23 mei beschikbaar.

Adressen locaties en sporten:
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Plattegrond  
Olympische Dag Haarlem 2018

HKC/Rapid

Pim Mulier Sportpark

Kennemer 
Sportcenter

Ruud van der 
Geest Hal

Zwembad 
De Planeet

Duinwijckhal

Bison Bowling
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De Olympische Dag Haarlem 2018 wordt mede 
mogelijk gemaakt door:


