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Share the dream  

Uitmuntendheid, vriendschap en respect. Het zijn de 

kernwaarden van de olympische beweging, maar wat 

betekenen ze? Mensen denken wel eens dat ze enkel bestaan 

op papier of in het museum. 

Atleten, coaches, begeleiders en supporters, tijdens de Jeugd 

Olympische Spelen, tijdens het avontuur dat wij de komende 

weken mogen beleven, zullen we met onze eigen ogen zien 

dat deze woorden meer dan ooit tot leven komen! 

Lees meer...  

De YOGGER, de sleutel voor Nanjing 2014  

YOGGER is een online platform , een USB-stick en een 

onmisbaar element in het avontuur van de atleten in 

Nanjing. De YOGGER helpt de JOS-deelnemers uit alle 

hoeken van de wereld om met elkaar in contact te 

komen. Contact tussen twee YOGGER’s is genoeg om 

contactgegevens uit te wisselen met nieuwe vrienden. 

Ook geeft de YOGGER toegang tot een online platform 

speciaal voor de geselecteerde atleten. 

Lees meer...  

 

http://www.olympic.be/Spelen/DeJeugdOlympischeSpelen/Nanjing2014/OverdeJOSinNanjing/tabid/373/language/nl-NL/Default.aspx#Feiten
http://www.olympic.be/Spelen/DeJeugdOlympischeSpelen/Nanjing2014/OverdeJOSinNanjing/tabid/373/language/nl-NL/Default.aspx#Logo
http://www.olympic.be/Spelen/DeJeugdOlympischeSpelen/Nanjing2014/OverdeJOSinNanjing/tabid/373/language/nl-NL/Default.aspx#Mascotte
http://www.olympic.be/Spelen/DeJeugdOlympischeSpelen/Nanjing2014/OverdeJOSinNanjing/tabid/373/language/nl-NL/Default.aspx#Sporten
http://www.nanjing2014.org/venues_en/index.htm
http://www.olympic.be/Spelen/DeJeugdOlympischeSpelen/Nanjing2014/Athletes/tabid/399/language/nl-NL/Default.aspx
http://www.nanjing2014.org/sports_en/schedule.htm
http://www.nanjing2014.org/en/culture.htm
http://www.olympic.be/Spelen/DeJeugdOlympischeSpelen/Nanjing2014/OverNanjing/tabid/372/language/nl-NL/Default.aspx
http://www.olympic.be/Spelen/DeJeugdOlympischeSpelen/Nanjing2014/Agenda/tabid/398/language/nl-NL/Default.aspx
http://www.olympic.be/Spelen/DeJeugdOlympischeSpelen/Nanjing2014/News/tabid/371/language/nl-NL/ctl/Details/mid/1207/ItemID/3489/language/nl-NL/Default.aspx
http://www.olympic.be/Spelen/DeJeugdOlympischeSpelen/Nanjing2014/News/tabid/371/language/nl-NL/ctl/Details/mid/1207/ItemID/3486/language/nl-NL/Default.aspx
http://www.olympic.be/Spelen/DeJeugdOlympischeSpelen/Nanjing2014/tabid/330/language/nl-NL/Default.aspx
https://www.facebook.com/BelgianJuniorOlympicTeam
http://www.twitter.com/teambelgium
http://www.instagram.com/teambelgium


‘ 

 

Culture and Education Programme’ of ‘deelnemen,  
leren en delen’  

De Jeugd Olympische Spelen gaan niet enkel over 

sportwedstrijden. Ze gaan zeker ook over deelnemen, 

leren en delen en dat is waar het ‘Culture and Education 

Programme (CEP)’ voor staat. Het opzet van dit 

programma is atleten een unieke ervaring te laten 

beleven en hen te inspireren en sterker te maken hun 

hele sportcarrière lang en nog lang daarna! 

Lees meer...  

 

 

 

 

Een Olympisch dorp in harmonie met zijn omgeving  

Het Jeugd Olympisch dorp ligt in de nieuwe stad 

Hexi en is 140.000 m2 groot. Met een totale 

bebouwde oppervlakte van 500.000 m2 biedt 

het dorp slaap- en eetgelegenheid en diverse 

andere diensten aan de 6.000 atleten, team 

officials, jonge ambassadeurs en reporters 

tijdens de Jeugd Olympische Spelen. 

Het dorp is gebouwd met respect voor de 

verschillende leefvormen op de site. In het ontwerp zitten lokale kenmerken verwerkt, waardoor 

het harmonieus opgaat in de omgeving. 

Lees meer...  

 
 
 

Team Belgium stage in Gent  

De weg naar de Jeugd Olympische Spelen in Nanjing 

gaat langs de E4O eerst via het Bloso centrum in 

Gent… 

Althans daar trekt het Team Belgium - atleten, 

coaches en de BOIC-staf - onder leiding van chef de 

mission Philippe Préat zich van 1 tot 4 juli terug voor 

een preolympische stage in en rond de “Topsporthal”. 

Naast sporttrainingen staan er kennismaken en teambuilding op het stageprogramma.  

 

 
 
 

http://www.olympic.be/Spelen/DeJeugdOlympischeSpelen/Nanjing2014/News/tabid/371/language/nl-NL/ctl/Details/mid/1207/ItemID/3482/language/nl-NL/Default.aspx
http://www.olympic.be/Spelen/DeJeugdOlympischeSpelen/Nanjing2014/News/tabid/371/language/nl-NL/ctl/Details/mid/1207/ItemID/3485/language/nl-NL/Default.aspx


 
Warmte en dehydratatie  

In augustus schommelt de temperatuur in Nanjing 

tussen de 42 tot 45°C tijdens de dag. 's Nachts daalt de 

temperatuur tot zo'n 24°C. Hoge temperaturen met een 

hoge relatieve luchtvochtigheid. 

Sportprestaties leveren onder dergelijk warme 

omstandigheden kan zorgen voor een directe 

prestatievermindering of in extreme gevallen leiden tot 

oververhitting. 

Lees meer...  

Partners 

 

Meer over de partners 

Contacteer ons 

Vzw Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité  

RPR Brussel : 0408.141.059 - (BTW BE-0408.141.059) 

Boechoutlaan 9, 1020 Brussel - Tel : (02) 474 51 50 - www.olympic.be 

Mimi De Boeck (m.deboeck@olympic.be) 

 

Verantwoordelijke uitgever: Philippe Vander Putten, CEO van het BOIC  
 

 

Het BOIC streeft naar betrouwbaarheid van de gepubliceerde informatie, waarvoor het echter niet 

aansprakelijk kan worden gesteld. 

 

Als u de nieuwsbrieven van het BOIC niet meer wenst te ontvangen, klik dan hier .  
 

 

http://www.olympic.be/Spelen/DeJeugdOlympischeSpelen/Nanjing2014/News/tabid/371/language/nl-NL/ctl/Details/mid/1207/ItemID/3488/language/nl-NL/Default.aspx
http://www.olympic.be/Partners/tabid/76/language/nl-NL/Default.aspx
http://www.olympic.be/
http://www.olympic.be/
mailto:m.deboeck@olympic.be

