
|  SPEAKERS ACADEMY® MAGAZINE 2015-2016170

Erica Terpstra is meervoudig 

Nederlands, Europees en 

Wereldkampioen zwemmen 

en heeft Nederland 

vertegenwoordigd bij de 

Olympische Spelen van 1960 

in Rome en 1964 in Tokyo. In 

Tokyo behaalde ze een zilveren 

en bronzen medaille.

omerspelen en Paralympische Spelen 2016 in 

Rio de Janeiro. Zuid-Amerika verwelkomt 

voor het eerst olympische sporters. 

Precies 120 jaar na de allereerste 

olympiade in Athene (1896) is voor 

de eerste keer een Zuid-Amerikaans land gastheer 

van de olympische en Paralympische Zomerspelen. 

Topsporters uit de hele wereld strijden van 5 tot en 

met 21 augustus in en rond de Braziliaanse stad Rio de 

Janeiro om de hoogste eer: een bronzen, zilveren en het 

liefst een gouden plak. De Paralympische sporters gaan 

van 7 tot en met 18 september voor de medailles.

Aan de Zomerspelen doen 10.903 atleten uit 204 

landen deel, die tijdens 306 medaille-evenementen 

tegen elkaar uitkomen. Bij de Paralympische Spelen 

zijn dat 4.350 sporters uit 176 landen die tijdens 528 

evenementen een plak proberen te behalen. 

voor Nederland komen tijdens de Zomerspelen in 

elk geval Nadine Broersen, Sifan Hassan, Susan Kuijken, 

Maureen Koster, femke Pluim, Dafne Schippers, Jip 

vastenburg, Anouk vetter en Nadine visser (atletiek, 

vrouwen), Pieter Braun, Churandy Martina en 

Eelco Sintnicolaas (atletiek, mannen), uschi freitag 

(schoonspringen), li Jiao (tafeltennis), Dorian van 

Rijsselberghe, Marit Bouwmeester, lilian de Geus en 

Mandy Mulder/Coen de Koning (watersport) en drie 

paardensportteams (dressuur, eventing en springen) uit. 

GOLf en RuGBy

Golf en rugby keren terug als olympische sporten 

en vervangen honkbal en softbal, die voor het laatst in 

2008 op het programma stonden. In totaal bestaat het 

programma uit 28 sporten, waaronder verder atletiek, 

badminton, basketbal, handbal, hockey, schermen, 

schieten, tafeltennis,  wielersport, taekwondo, voetbal, 

worstelen, watersport, strand- en zaalvolleybal en 

paardensport.

Rio de Janeiro is intussen druk bezig met de 

voorbereidingen. Niet alleen de bouw of modernisering  

van permanente en tijdelijke sportaccommodaties is in 

volle gang, ook  wordt hard gewerkt aan de renovatie 

van het havengebied en de uitbreiding van het metronet. 

Daarnaast probeert de overheid het met een resistente 

bacterie vervuilde vieze water, waarin bijvoorbeeld 

gezeild gaat worden, op tijd te reinigen. De Brazilianen 

verwachten dat alles op tijd in orde komt en niets een 

succesvol sportevenement in de weg staat. 

olYMPICS


