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Achtergrond

Achtergrond

Westminster Bridge is een smeedijzeren brug in Londen over de Theems, met zeven bogen en
gotische bewerkingen. De huidige brug is de tweede die op deze plek ligt. Hij werd geopend in
1862 ter vervanging van de brug uit 1750, die de neiging had heen en weer te zwaaien. De brug
verbindt de parlementsgebouwen aan de westoever met de County Hall en het reuzenrad de
London Eye aan de overzijde.

Etalages in de winkelstraten in hartje Londen staan allemaal in het teken van de Spelen.

De straten in de hoofdstad, maar ook overal in het land, zijn versierd met vlaggetjes van de deelnemende landen.

In de ban van Olympische Spelen
London Eye

Londen is van 27 juli tot en met 12 augustus het toneel van de Olympische Spelen, die voor het eerst in 1896 werden
georganiseerd. Londen is de eerste stad, die voor de derde keer de Spelen mag organiseren. Eerder vonden de Spelen
van1908 en 1948 er plaats.
Tekst en foto’s Solange Hendrikse
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London Eye, een reuzenrad in Londen, aan de zuidelijke oever van de rivier Theems, tegenover het Palace of Westminster.
Het London Eye is gebouwd in opdracht van British Airways, ter gelegenheid van de millenniumwisseling in 2000 en wordt
daarom ook wel het Millennium Wheel genoemd. Het is 135 meter hoog, weegt 1.700 ton en heeft 32 gesloten capsules. Een
ritje in het reuzenrad duurt 30 minuten (gemiddelde snelheid: 0,26 m/s) en biedt een ruim uitzicht op Londen en het landschap daaromheen. Het rad draait zo langzaam dat het voor in- en uitstappen van de passagiers niet stilgezet hoeft te worden. Bovenin kan men bij helder weer 7 graafschappen, 3 luchthavens, 13 voetbalstadions en 36 bruggen over de Theems
zien. Het London Eye is het op drie na hoogste bouwwerk van Londen en draait per jaar ongeveer 6.000 keer rond.

ansluitend aan de
Olympische Spelen
worden in Londen
ook de Paralympische Spelen gehouden, voor personen met een
handicap. Het gaat dan om
sporters met bijvoorbeeld een
lichamelijke handicap of visuele beperking.
De officiële Olympische
mascotte voor de Spelen in
Londen heet Wenlock en Mandeville voor de Paralympics,
een soort ruimtewezen met
één oog dat het embleem van
de Olympische Spelen op de
borst draagt.
Volgens het verhaal zijn ze
gemaakt van het laatste staal,
dat is gebruikt voor het Olympisch stadion. De namen van
de mascottes zijn afgeleid van
de plaatsen Much Wenlock en
Stoke Mandeville, waar de
voorgangers van de eerste moderne Olympische Spelen en
Paralympische Spelen gehouden werden.
Het Olympisch park wordt
na afloop van de Spelen, in
2013, vernoemd naar koningin
Elizabeth. Het park zal dan
Queen Elizabeth Olympic Park
gaan heten.
De Nederlandse Antillen
(NA) debuteerde in de Zomerspelen van1952 en was één van
de landen die deelnam aan de

Mr. Bean

Overal in de stad staan de mascottes in diverse uitvoeringen.
Olympische Spelen. Zesendertig jaar later, in 1988, kwam de
NA voor het eerst uit op de
Winterspelen.
In 2008 deed de NA voor de
dertiende en laatste keer mee
aan de Zomerspelen. Er werd
één medaille gewonnen. Op de
deelname aan de Winterspelen
in 1988 volgde alleen nog de
deelname in 1992.
Door de staatkundige hervormingen binnen het Koninkrijk der Nederlanden in 2010,
kan niet meer onder Nederlands Antilliaanse vlag worden
deelgenomen en kan Curaçao
als onafhankelijk land, vanwege gewijzigde regelgeving van
het Internationaal Olympisch
Comité (IOC), geen eigen Na-

tionaal Olympisch Comité inschrijven. De deelnemers van
Curaçao komen nu uit onder
de Olympische vlag. Ze konden kiezen om uit te komen
voor Aruba of voor Nederland,
of als onafhankelijk Olympisch
deelnemer.
Onafhankelijk Olympisch
Deelnemer
(Independent
Olympic Participant) is een
aanduiding voor een Olympische sporter of team die op de
Olympische Spelen uitkomt
zonder een land te vertegenwoordigen. Dit kan voorkomen
als het land niet bekend is of
van deelname is uitgesloten.
De IOC-landcode is IOP en als
vlag wordt de Olympische vlag
gebruikt.

Hoewel Rowan Atkinson al enkele
jaren inactief
is als Mr. Bean, maakt hij
voor de openingsceremonie van
de Olympische Spelen
2012 in Londen een uitzondering.
Toen de gerenommeerde dirigent
Sir Simon Hier een replica van Mr.
Rattle ten to- Bean, de Britse komediant
nele
ver- Rowan Atkinson.
scheen om
met een symfonisch orkest een ode te brengen aan filmmuziek, zat Mr. Bean aan de
synthesizer. Daar zijn instrumentenpartij in
‘Chariots of Fire’ slechts één noot bevat, slaat
de verveling snel toe, hij droomt weg en
komt terecht op het strand waar hij naar analogie van de film meeloopt met andere deelnemers. In de loopwedstrijd verslaat Bean de
grootste Britse sporthelden, al is het op zijn
eigen typische manier. Het humoristisch
intermezzo viel in de smaak en Rowan Atkinson kreeg een daverend applaus van de
80.000 toeschouwers. In het park bij Londen Eye worden de toeschouwers vermaakt.
Souvenirshops met allerhande herinneringen aan de Spelen.

