
 

PERSMEDEDELING VAN VICEMINISTER-PRESIDENT INGRID LIETEN 
VLAAMS MINISTER VAN INNOVATIE, OVERHEIDSINVESTERINGEN, MEDIA 

EN ARMOEDEBESTRIJDING 

 
Donderdag 28 oktober 2010 

MINISTER LIETEN LAUWERT DEELNEMERS INTERNATIONALE OLYMPIADES 
NATUURWETENSCHAPPEN  

 
Twee maal brons voor jonge Vlamingen op de Internationale Olympiades 
Natuurwetenschappen. Deze sterke prestaties gingen Vlaams minister van 
Innovatie Ingrid Lieten niet ongemerkt voorbij. Zij nodigt dan ook de Vlaamse 
teams uit om hen te huldigen vandaag donderdag 27 oktober om 14.00u. De 
huldiging vindt plaats op het kabinet van minister Lieten (Martelaarsplein 7, 
1000 Brussel). 
 
De drie Vlaamse teams werden gevormd door de twee beste finalisten uit elke 
discipline van de Vlaamse Olympiades Natuurwetenschappen die werden 
georganiseerd in het schooljaar 2009-2010. Voor biologie waren dit Cedric Van de 
Bruaene van het Sint-Bernarduscollege van Oudenaarde en Honorine Maes van het 
Klein Seminarie van Roeselare. Jeroen Van Cleemput van de Europese School 
Brussel II en Jasmine De Becker van het Sint-Jozefinstutuut van Herentals vormden 
het Vlaamse team dat deelnam aan de internationale chemie olympiade. Voor de 
internationale Fysica Olympiade waren dit Simon De Ridder van het Heilige 
Maagdcollege van Dendermonde en Saskia Demulder van het Koninklijk Atheneum 
van Etterbeek. 
 
Dit jaar viel de buurt aan Zuid-Korea om de Internationale Biologie Olympiade te 
organiseren. Honorine Maes behaalde brons. Er waren 233 deelnemers uit 58 
landen. Voor fysica vond de olympiade plaats te Zagreb in Kroatië. Vlaanderen 
behaalde dank zij Simon De Ridder brons. In Zagreb waren 82 landen 
vertegenwoordigd. Het team dat naar Tokio te Japan vertrok, behaalde net geen 
medailles. Samen met hen streden 274 deelnemers naar de gouden, zilveren en 
bronzen medailles. 
 
Het is eerder uitzonderlijk voor Vlaamse jongeren om een medaille te behalen op 
deze zeer prestigieuze wedstrijden. Zeker wanneer wordt gekeken naar andere 
landen waar het secundair onderwijs anders wordt georganiseerd. De meeste 
internationale deelnemers komen uit richtingen met zeer doorgedreven specialisaties 
waar bijvoorbeeld 6 tot 9 uur biologie zeer normaal is. Deze studenten verhogen 
aanzienlijk hun kansen op een medaille.  
 



Professor Van Meervelt: “Voor onze Vlaamse leerlingen past het deelnemen dan ook 
perfect in de leuze van de “Olympische Spelen” namelijk dat “Meedoen belangrijker 
is dan winnen”. Zij doorlopen een gans parcours alvorens zij vertrekken naar deze 
internationale olympiades. Eerst nemen zij deel aan de preselecties. Per discipline 
nemen in de eerste ronde chemie en fysica gemiddeld 2.100 leerlingen deel, voor 
biologie zijn er 1.150 deelnemers. In de finale nemen de 15 besten uit de tweede 
ronde het tegen elkaar op. Zij krijgen theorie vragen en moeten praktische proeven 
doen.” 
 
Onze deelnemers aan de internationale olympiades komen elk jaar terug in België 
met fantastische verhalen van hoe het hen daar verging en welke 
vriendschapsbanden er werden gesmeed, maar ook hoe hard de wedstrijden 
verliepen. 
 
Minister Ingrid Lieten: “Ik wel hen vandaag bijzonder hartelijk feliciteren met hun 
prestaties op de Olympiades. Het doet me echt plezier dat deze jongeren actief bezig 
zijn met wetenschap want we zullen jongeren zoals hen nog hard nodig hebben de 
komende jaren. Er komen namelijk heel wat grote maatschappelijke uitdagingen op 
ons af. Denk maar aan de opwarming van onze planeet, de steeds ouder wordende 
bevolking, de uitdaging om voldoende drinkbaar water te voorzien voor de 
wereldbevolking, het probleem van afval, en ga zo maar door. Daarom ben ik blij dat 
jongeren een wetenschappelijke studie starten zodat ze mee kunnen zoeken naar 
oplossingen voor al die maatschappelijke problemen.”  
 
Meer inlichtingen kunt u terugvinden op www.chem.kuleuven.be/olympiades 
 
 

Persinfo: 

U kan contact opnemen met professor Van Meervelt, coördinator van de Vlaamse 
Olympiades voor Natuurwetenschappen, op 016 32 74 71, 0479 88 07 47 of via e-mail 
olympiades@chem.kuleuven.be. 

 

Robbie Scaut, woordvoerder viceminister-president Ingrid Lieten 

0476 32 73 54 - robbie.scaut@vlaanderen.be – www.ingridlieten.be  

 

De laureaten en hun leerkrachten staan ter beschikking voor interviews na de huldiging. 


