
11 februari
Davidsfonds Elewijt & KWB Weerde



Zal de 
VIIe Olympiade 

na 2020 
ooit nog 

herbeleefd 
worden?



• 1912 – Charles Cnoops
• Familie Grisar
• Eerste bidbook in 1914







Ambitieuze plannen  

• Wereldexpo in Antwerpen
• Private bijdrage van 1 miljoen frank
• Nieuwe sportinfrastructuur

Comité Provisoire
Societé de l’Exposition Universelle
d’Anvers

Een nieuwe realiteit 

• Antwerpse feesten
• Belofte van 1 miljoen frank
• Beperkte logistieke mogelijkheden
• Onvoldoende sportinfrastructuur

Comité Executive de la VIIe
Olympiade
Societé Cooperative des Fêtes
d’Anvers

1914
1919







De Olympische ringen en de Olympische vlag (hoofdstuk 7)



Een naoorlogse zoektocht naar 
Olympische sportinfrastructuur

Het Olympisch stadion
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Een naoorlogse zoektocht naar 
Olympische sportinfrastructuur

• Het Olympisch stadion
• Het Olympisch zwembad
• De Feestzaal van den Dierentuin (boksen en worstelen)
• Garden city (baanwielrennen)
• Palais de Glace (ijshockey en kunstschaatsen)

• Oostende & Amsterdam (zeilen)
• Oostende (Polo)
• Marly (roeien)
• Beverlo (schieten)
• Hoogboom (paardrijden en kleiduifschieten



Olympische zomer en 
winterspelen

• Geen internationale afspraken beperkt aantal 
internationale sportbonden

• Geen dubbele werpummers.
• Association football, rugby football, veldhockey en 

ijshockey
• 21 schietevents georganiseerd, het grootste aantal 

ooit op de Olympische Spelen.
• Bij paardrijden werd voltige geïntroduceerd. 

Voltige of figuurrijden omvat acrobatie of 
gymnastische oefeningen op de rug van het paard. 



De ploeg die de finale 
verliest, is niet noodzakelijk 

de op één na beste ploeg













Kunstprijskampen

1908 / 1912 / 1920 

Architectuur
Beeldhouwkunst
Schilderkunst
Literatuur 
Muziek

11/15 medailles, 6 voor Belgen





626.022,5 frank verlies
Comité de Liquidation

April 1928



Erfenis van de VII Olympiade





Win een exemplaar van ‘Antwerpen 1920’

• Hoeveel gouden en zilveren medailles won Hubert Van Innis?



Win een exemplaar van ‘Antwerpen 1920’

• Hoeveel gouden en zilveren medailles won Hubert Van Innis?

• Welke sport werd er beoefend in Marly nabij Vilvoorde?


