
Internationale Biologie Olympiade (IBO) : 2 bronzen medailles 
 
 
Vier Belgische laureaten namen deel aan de 27ste Internationale Biologie Olympiade die dit jaar 
doorging van 17 tot 24 juli aan de National University of Education in Hanoï, Vietnam.  
 
Twee vlamingen behaalden een bronzen medaille, een schitterend resultaat.  
 
Deze Olympiade bracht 250 jongeren bijeen, uit 70 landen van over de gehele wereld, die net hun 
secundair onderwijs achter de rug hebben. Elk land mag vier deelnemers sturen die laureaat zijn van de 
selectieproeven in hun land: voor België betekent dit twee Nederlandstaligen en twee Franstaligen. Aan 
de selectieproeven voor de Vlaamse Biologie Olympiade namen 2710 leerlingen deel uit 238 scholen. 
 
Op de Internationale Olympiade in Hanoï kregen de deelnemers voor de twee theoretische testen van 
elk drie uur telkens 50 vragen te beantwoorden. De praktische proeven omvatten 4 
laboratoriumexperimenten. De moeilijkheidsgraad van de examens ligt ver boven het niveau van het 
Belgisch algemeen secundair onderwijs. Niettemin gaven onze laureaten het beste van zichzelf om zich 
te meten, zelfs met laureaten uit wetenschapsscholen.  
 
Mevr.  Jehanne Roccas, Belgisch ambassadeur in Hanoï, hield er aan om de Belgische delegatie te 
verwelkomen. Ze vaardigde  Dr. Ir. Geert Vansintjan, hoofd ontwikkelingssamenwerking, af om de 
studenten bij de openingsceremonie moed in te spreken en bij de medailleuitreilking te feliciteren.  
 
De resultaten in een notendop: 
- 26 gouden medailles   
- 51 zilveren medailles   
- 74 bronzen medailles   
 
De rangschikking voor de Belgische laureaten ziet er als volgt uit:.  
- 134e : Brent Van Hul, N,    bronzen medaille   
- 136e : Lucas De Vrieze,  N,  bronzen medaille    
- 163e : Christophe Ortmans, F,  certificaat van verdienste  
- 222e : Olivier Chabot, F, 
 
Voor het eerst leeftijdsgenoten ontmoeten van alle culturen en uit alle continenten die dezelfde passie 
voor biologie delen is voor jongeren een beklijvende, waardevolle ervaring. Zo’n olympiade opent dan 
ook horizonten en verruimt hun wereldbeeld meer dan om het even welke cursus.    
 
Wat sociale vaardigheden en openheid voor andere culturen betreft hebben onze laureaten zich als 
echte kampioenen gedragen. 
 
Contact: Hugo Vandendries, Coördinator Internationale Biologie Olympiade (Vlaamse Gemeenschap),  
e-mail: vandendries.hugo@skynet.be  
Marleen Van Strydonck, ondervoorzitter Vereniging Leraren Biologie 
e-mail:  marleen.vanstrydonck@skynet.be 
 
- Algemene info over de International Biology Olympiad beschikbaar op : http://www.ibo-info.org/ 
- Voorbeeldvragen zijn beschikbaar op  http://www.ibo-info.org/ibo-results-and-awards 
- Volledige overzicht medaillewinnaars IBO 2016  op http://ibo2016.org/IBO2016/Results 
- Info over de Vlaamse Biologie Olympiade op http://www.vonw.be/biologie 
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Het Belgisch team op de openingsceremonie van de Internationale Biologie Olympiade in Hanoï. 
(vlnr): Brent Van Hul (brons), Olivier Chabot, Lucas De Vrieze (brons), Christophe Ortmans (merit)   
 
 
 
 

 
 
 
Het Belgisch team op de slotceremonie van de Internationale Biologie Olympiade 2016 in Hanoi: (vlnr) 
Christophe Ortmans (merit), Olivier Chabot, Brent Van Hul (brons), Linh Nguyen Dieu (teamgids), Lucas De 
Vrieze (brons), Ir. Geert Vansintjan, hoofd ontwikkelingssamenwerking Belgische ambassade in 


