
19de Geo-Olympiade en  
bronzen iGeo Krakau

Ingrid Van den Zegel

58 Jaarboek De Aardrijkskunde 2014

Vanaf deze 19de editie maakt de Geo-Olympiade deel uit 
van de wetenschapsolympiades en wordt de administratie 
verzorgd door het overkoepelend wedstrijdsecretariaat in 
Leuven … waar Anne Wouters met veel liefde en aandacht de 
verschillende Olympiades zo goed mogelijk opvolgt. Het organiserende comité 
blijft natuurlijk zoals voorheen functioneren.

De eerste ronde van 
wetenschapsolympiades 
ging door op schoolniveau 
onder toezicht van de 
schoolverantwoordelijken. 
Deze ronde werd afgenomen 
via een internet-toepassing. 
Op 6 november namen 1275 
leerlingen uit 145 Vlaamse 
scholen deel aan deze eerste 
ronde. Het aantal vrouwelijke 
deelnemers was spijtig genoeg 
maar de helft van het aantal 
mannelijke deelnemers. De 
gemiddelde score bedroeg 59,30. 

provincie
aantal 

geselecteerden

West-Vlaanderen 36

Vlaams-Brabant 43

Antwerpen 71

Oost-Vlaanderen 101

Limburg 22
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Na toepassing van de cesuur (dit jaar 72%) werden 273 studenten uitgenodigd 
om aan de tweede ronde deel te nemen (zie tabel). De provinciale schiftingen (12 
februari 2014) hadden een iets andere aanpak dan voorgaande jaren. De studenten 
kregen niet enkel meerkeuzevragen, er werd ook op kennis geselecteerd.

Deze provinciale ronde leverde 18 finalisten op. Zoals het reglement bepaalt, 
werden de 15 leerlingen die de hoogste score behaalden uitgenodigd, aangevuld 
tot er minstens 2 finalisten per provincie en een leerling uit het TSO in de selectie 
aanwezig zijn. 

Op vrijdagavond 25 april werden de 18 finalisten (waaronder één meisje) in 
Genk opgewacht door een super gemotiveerde groep geografen. Arjan, Olivia, Jo, 
Muriël, Heidi en Leen) hadden een fantastische finale samengesteld die door onze 
finalisten op elk vlak gewaardeerd werd.

Het weekend startte met een bezoek aan de Cosmodrome. De groeve van 
Opgrimbie in Maasmechelen werd als werkterrein voor het veldwerk uitgekozen. 
De finalisten werkten een heleboel individuele opdrachten uit en stelden hun 
resultaten met behulp van een powerpoint-presentatie aan een jury voor.
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Op 24 mei hoorden onze fi nalisten op de proclamatie van de Vlaamse 
Olympiades voor Natuurwetenschappen in Leuven wie ons land in Krakau mocht 
vertegenwoordigen en wie met de gegeerde Interrailtickets een mooie trip door 
Europa kan maken. Alle fi nalisten waren heel tevreden met hun prijzenpakket dat 
dankzij onze sponsors weer goed gevuld was.

Op dinsdag 12 augustus vertrok onze delegatie om aan de 11de iGeo deel te nemen. 
Matthias Fabry, Michiel Avau, Martijn Van den Bogaert en Alexander Geldhof 
vertrokken samen met Jef Thys en Ingrid Van den Zegel naar Krakau.

Deelnemen aan een iGeo is een enorm verrijkende ervaring. De wedstrijd 
(geschreven test, multimediatest en veldwerk) wordt afgewisseld met veel andere 
activiteiten waarbij je enorm veel internationale contacten legt. 
Dankzij Facebook ontstaan zelfs blijvende vriendschappen (het spel Mafi a 
speelde hierbij een grote rol A).



Jaarboek De Aardrijkskunde 2014 61

De culturele avond waarop elk land een klein 
stukje van zijn eigenheid voorstelt is een 
fantastisch event. De posterpresentaties (die 
de jongeren thuis voorbereid hebben) met 
als onderwerp Challenges of Contemporary 
Urban Areas belicht een topic uit eigen 
land. Het werd een spetterende avond. Onze 
jongeren maakten een poster met als titel: 
Belgium is full without being full.
Excursies naar Auschwitz-Birkenau, een 
sportieve excursie met rafting en fi etsen 
in Pieniny gebergte en een verkenning 
van Krakau zorgden voor een aangename 
afwisseling tussen wedstrijd en ontspanning.
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Natuurlijk hoort bij een wedstrijd ook een eindklassering en een proclamatie.
Voor studenten uit Oost-Europa en Azië is het behalen van een héél goed resultaat 
enorm bepalend voor hun verdere studies, voor Belgische studenten is dat 
(gelukkig) niet zo. Alexander, Michiel, Martijn én Alexander hebben in elk geval 
geen extra druk nodig gehad om een prachtige prestatie neer te zetten. 
Ze behaalden alle vier een bronzen medaille en zo behaalden we een mooie 
11de plaats op 36 in dit internationale gezelschap.

Bedankt Alexander, Michiel, Martijn en Matthias, 
Jef en ik denken met plezier terug aan onze 
tijd in Krakau!




