OLYMPISCHE SPELEN LONDEN 2012
Joris FREDERICKX
Hoe het begon
Op 6 juli 2005 om 12.46 uur Britse tijd zat de Belg Jacques
Rogge in Singapore de Algemene Vergadering van Het
Olympisch Comité voor. Daar deelde hij mee, dat de organiste
satie van de 30 Olympiade aan Londen werd toegewezen. Daarom is Londen de
eerste stad die de Spelen driemaal onderdak zal gegeven hebben: in 1908, 1948 en
2012. En dat in een periode van 114 jaar, waarin de moderne
spelen werden gehouden.
Om die reden werd op het einde van de Olympische Spelen
in Peking (2008) de vlag met de Olympische Ringen aan de
Britten overhandigd. Aan deze ceremonie herinnert een bimetalen £ 2-stuk uit 2008 met in de rand de tekst: “I call upon the
youth of the world.” Deze gevleugelde woorden sprak Jacques Rogge op het einde van de Spelen in Athene (2004) uit.
Ontwerp: het team van de Royal British Mint.
Organiseren kost geld
Zoals de meeste andere landen en organiserende comités doen, werden er door de
Koninklijke Britse Munt in Llantrisant, Pontyclun in Wales verschillende reeksen munten geslagen. Uiteraard zou een deel van de opbrengst de organisatie van deze wereldspelen ten goede komen.
Kenmerkend hiervoor zijn de munten met het officiële logo, dat je bovenaan links
ziet.
Reeks ‘countdownmunten’
Nu de ogen van de wereld op Londen zijn gericht, is er een reeks van 4 countdownmunten geslagen. Zo verscheen er vanaf 2009 elk jaar een £ 5-stuk met telkens een
stilistische afbeelding van één of meerdere sportbeoefenaars. Een tijdmeter telt af.

-

2009 : 2 zwemmers - de tijd begint af te tellen met jaar 3 vóór de Spelen
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2010 : 2 spurters - de tijd telt verder af met jaar 2 vóór de Spelen
2011 : een wielrenner – de tijdmeter telt af, jaar 1 vóór de Spelen
2012 : 3 winnende atleten op het podium – de aftelling is ten einde, de Olympische Spelen beginnen in London
Deze munten zijn zowel in koper-nikkel, zilver en goud. Ontwerp: Claire Aldridge.
Reeks ‘olympische sporten’
Opmerkelijk is een reeks van 29 fiftypencestukken. Ze stellen alle een van de olympische disciplines voor. Interessant om te weten is het feit, dat er voor elke afbeelding van deze sporten een wedstrijd werd uitgeschreven. ‘Gewone’ mensen konden
hun ontwerp indienen. Wat ook gebeurde.
De keerzijde van deze munten is de ene keer al stilistischer dan de andere keer. Ook
deze stukken zijn met een verschillend allooi geproduceerd: koper-nikkel en zilver.
Op de voorzijde het onafscheidelijke hoofd van koningin Elizabeth II.

Op een Engelstalige lijst bij deze kasttentoonstelling – deze is wel te raadplegen,
maar moet worden teruggelegd - vind je over elk exemplaar wat meer informatie.
Links 50 pence
van de winnaar, de 8jarige Florence
Jackson.

Links een ontwerp
van Sarah Harvey.

Sport: atletiek

Sport: triatlon

Reeks onder het olympische motto ‘Citius, Altius, Fortius’
Het Latijnse motto ‘citius, altius, fortius’ (sneller, hoger, sterker) verwoordt nauwgezet
wat de atleten ook tijdens de Olympische Spelen 2012 nastreven.
De artiest John Bergdahl ontwierp met het jaartal 2012 een reeks van 9 gouden munten (hier niet tentoongesteld) waarop hij telkens een Romeinse godheid (geïnspireerd
door de Griekse tegenhanger) graveerde: Neptunus (Poseidon), Diana (Artemis),
Mercurius (Hermes), Jupiter (Zeus), Juno (Hera), Apollo (Apollon), Mars (Ares), Vulcanus (Hephaistos)en Minerva (Pallas Athena).
Het waren trouwens deze Griekse goden, die op de berg ‘Olympos’ in het Griekse
Thessalië verbleven, aan wie in de Oudheid in Olympia de Griekse atleten hun prestaties opdroegen.
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Diana – Artemis
Citius – spurtende
wielrenners

Jupiter – Zeus
Altius – opspringende
gymnast

Vulcanus – Hephaistos
Fortius – hamerslingeren

Merk op, dat deze munten niet het officiële logo van de Londense
spelen, maar wel de vijf olympische ringen laten zien.
Reeks ‘Celebration of Britain – Great British Icons’

In enkele reeksen, soms in koper-nikkel, vaak uitsluitend in zilver, toont GrootBrittannië het beste van wat het in huis heeft/had: personen, gebouwen, natuur, …..
Ook deze munten vertonen steeds het olympische logo. De voorzijde: alomtegenwoordige koningin Elizabeth II. Op deze tentoonstelling kan je er slechts enkele zien.

£ 5 Winston Churchill

£ 5 Britse kustlijn

£ 5 Uurwerk van Big Ben
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Reeks’ The Official Olympic & Paralympic £ 5 celebrating London 2012’
De XIVe Paralympische Zomerspelen worden in 2012 in Londen gehouden, waar
ook dit jaar de Olympische Spelen plaatsvinden.
Voor het eerst is de regel van kracht dat de organisator van de Olympische Spelen
ook de Paralympische Spelen organiseert. Sinds 1988 was deze koppeling wel gebruikelijk, maar niet verplicht
De officiële £ 5 opgedragen aan de XXXste
Olympische Spelen.
Met zijn ontwerp laat Saiman Miah een deel
van de Londense skyline zien.
De olympische pictogrammen tegen de rand
lijken op de cijfers van een klok. Ze refereren
duidelijk naar een ander Londens kenmerk,
Big Ben.
Kz Elizabeth II

De officiële £ 5 opgedragen aan de XIVste Paralympische Spelen.Paralympische Spelen
zijn de Olympische Spelen voor mensen met
onder meer een lichamelijke handicap, visuele
beperking en/of hersenverlamming. Het evenement staat onder auspiciën van het Internationaal Paralympisch Comité.
Designer Pippa Sanderson werkt in deze cirkel
enkele segmenten uit: de spaken van een wiel
symboliseren de beweeglijkheid, het doel de
nauwkeurigheid en de stophorloge de snelheid. Rechts onderdaan is een deel van Big
Ben te zien.

Kz Elizabeth II
Deze officiële herdenkingsmunten werden in koper-nikkel, zilver, met goud geplateerd en in goud geslagen. Ze zijn in verschillende gewichten te koop.
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