
                                                    
                                  

PROCLAMATIE van de Finale van de 
12de Geografie-olympiade (*) 2006-2007 

 
23 mei 2007 

Nationaal Geografisch Instituut te Brussel 
 

 
(*) Dit project is een actie die wordt ondersteund binnen het actieplan Wetenschapsinformatie en Innovatie van 

de Vlaamse Gemeenschap. 
 

Individuele prijzen: 
 
Er waren in deze 12 de Geo-olympiade alweer meer dan 1000 inschrijvingen uit 130 
scholen.  
Voor gedetailleerde gegevens verwijzen we naar de w ebsite van de VLA en de Geo-
olympiade. ( www.geo-olympiade.be  ) 
Er waren 15 finalisten. Ze behaalden, in omgekeerde volgorde: 
 
15de prijs Ruben Blomme uit Heule en leerling aan het Instituut Spes Nostra te Heule 

met 62,0 % 
ontvangt: 

� het kunstboek ‘Natuurbeheer’ Hermy & de Blust - Davidsfonds (t.w.v. 
44 euro) geschonken door de Vlaamse minister bevoegd voor 
Wetenschap  

� het kunstboek ‘Van Mercator tot computerkaart (t.w.v. 27 euro) 
geschonken door het Nationaal Geografisch Instituut 

� een orthofotoplan van de eigen streek en een CDRom Centrumsteden 
van België (gezamenlijk t.w.v. 50 euro) geschonken door Eurosense 

� een boekenpakket (t.w.v. 23 euro) geschonken door uitgeverij 
Pelckmans 

� de nieuwe Wolters Algemene Wereldatlas(t.w.v. 29 euro) 
� een kwaliteitsbadlaken met logo (t.w.v. 10 euro) geschonken door het 

Havencentrum Lillo 
� de geografisch-historische atlas “De wereld NU in kaart” (t.w.v. 13 

euro) geschonken door Educatieve uitgeverij De Boeck 
� een CD Rom met de opdrachten en antwoorden van de finale en 

enkele sfeerbeelden 
 



de 14de tem de 2de prijzen ontvangen analoge (maar steeds stijgend in waarde) 
geschenken 
 
14de prijs Jeroen Korstjens uit Gruitrode en leerling aan het Sint-Augustinusinstituut te  

Bree met 63,0 % 
 
12de prijs Marijn Theunynck uit Middelkerke en leerling aan het VTI te Oostende  
(ex aequo) met 65,25 % 

 
12de prijs Clara Ceulemans uit Lokeren en leerling aan het Heilig Maagdcollege te  
(ex aequo)  Dendermonde met 65,25 %  

 
11de prijs Pieter Deslé uit Menen en leerling aan het Sint-Aloysiuscollege te Menen 
  met 66,25 % 

 
10de prijs Jonas Degrave uit Wijtschate  en leerling aan het Lyceum OLV ter Nieuwe  
  Plant te Ieper met 68,25 %  
 
8ste prijs Alexandra Vandervelde uit Vilvoorde en leerling aan het K.A. Vilvoorde   
(ex aequo) met 69,0% 
   
8de prijs Alain De Hertog  uit Rumst en leerling aan K.A. Boom  
(ex aequo) met 69,0 % 
7de prijs Tom Schiepers uit Tongeren en leerling aan het VIIO 3 te Tongeren 

met 69,5 % 
 
6de prijs Ward Ronse uit Kortemark en leerling aan het Sint-Aloysiuscollege te 

Diksmuide met 69,75 % 
 
4de prijs Pieter Nelis uit Berlaar en leerling aan het Instituut Heilig Hart Maria te  
(ex aequo) Berlaar met 70,5 % 

 
4de prijs Simon Bogaert uit Serskamp en leerling aan het Sint-Gertrudiscollege te  
(ex aequo) Wetteren met 70,5 % 
 
3de prijs Devin Verreck uit Pellenberg en leerling aan het Sint-Albertuscollege 

Haasrode / Heverlee met 73,25 % 
 

2de prijs Bart Bueken uit Tienen en leerling aan het K.A. Tienen 
met 74,0 % 

 
1ste prijs Vincent Van Eyken uit Zandvliet en leerling aan het Groenendaalcollege te 

Merksem met 76,25 % 
ontvangt: 

� het kunstboek ‘Natuurbeheer’ Hermy & de Blust - Davidsfonds (t.w.v. 
44 euro) geschonken door de Vlaamse minister bevoegd voor 
Wetenschap 

� een Interrailpas Globaal & 1maand (t.w.v. 399 euro), geschonken 
door Interrail-   NMBS  

� de topografische kaartenmap van België (t.w.v. 50 euro) geschonken 
door het Nationaal Geografisch Instituut 

� het kunstboek ‘Het surrealisme in België’ (twv 79 euro), geschonken 
door het Mercatorfonds 



� een orthofotoplan van de eigen streek en een CDRom Centrumsteden 
van België (gezamenlijk t.w.v. 50 euro) geschonken door Eurosense 

� een boekenpakket (t.w.v. 23 euro) geschonken door uitgeverij 
Pelckmans 

� de nieuwe Wolters Algemene Wereldatlas(t.w.v. 29 euro) 
� een kwaliteitsbadlaken met logo (t.w.v. 10 euro) geschonken door het 

Havencentrum Lillo 
� de geografisch-historische atlas “De wereld NU in kaart” (t.w.v. 18 

euro) geschonken door Educatieve uitgeverij De Boeck 
� een CD Rom met de opdrachten en antwoorden van de finale en 

enkele sfeerbeelden 
� 1 combiticket voor de Turnhoutse musea 
�  en (onder voorbehoud) deelname aan de tweejaarlijkse Derby der 

Lage Landen (de Geografie-olympiade tussen Vlaanderen en 
Nederland), dit jaar van 20 tot 25 augustus in Terschelling 

 

Speciale prijzen 
 

Prijs voor de beste TSO-leerling per provincie 
 
de prijs voor de beste TSO/KSO/BSO leerling is een aanmoedigingsprijs om de leerlingen 
van eerder technische en beroepsrichtingen er toe aan te zetten in grotere aantallen deel 
te nemen aan deze wedstrijd die veel meer test dan enkel kennis.  
Er is één prijs per provincie en hij bestaat uit een waardebon (25 euro) die wordt 
overhandigd in of via de regionale werkgroepen van de VLA en een exemplaar van de De 
Boeck atlas – uitgebreide versie (t.w.v. 25 euro); bovendien neemt de beste TSO-leerling, 
ook indien hij niet bij de 10 besten van de algemene rangschikking van de schiftingen zou 
behoren, deel aan de finale. Dit jaar was er een ex-aequo in West-Vlaanderen. Kenneth 
Verbrigge, die samen met Marijn Theunynck zou deelnemen aan de finale moest verzaken 
wegens een buitenlandse stage in de opleiding Toerisme maar krijgt ook de prijzen. 
Het zijn: 
 
Antwerpen Bob Van der Vleuten Kogeka 4 Geel  
Oost-Vlaanderen Yorick Nachtergaele KA Deinze 
Limburg Bart Verbraeken St Mariaburcht SecOnd Stevoort 
West-Vlaanderen Kenneth Verbrigghe T. I.Heilige Familie Ieper  
 Marijn Theunynck V T I  Oostende 
Vlaams-Brabant Tom Sips Daminaaninstituut Aarschot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Prijs ‘scholen’ :  
 
Er waren dit jaar alweer verscheidene prijzen voor scholen. 
(ten minste vier deelnemers en beste gemiddeld resultaat in de schiftingen van de vier best 
gerangschikten): 
De prijzen worden verdeeld tussen de 3 eerste scholen: 
 
De drie scholen ontvangen alle een certificaat met een ‘student licence’ voor de school op 
alle software producten van de website www.orbitgis.com met documentatie (gezamenlijke 
waarde pakket : 7000 €) 
geschonken door Eurotronics Lokeren, vertegenwoordigd door de heer Johan Bonne, 
Afgevaardigde Beheerder. 
 
Twee scholen ontvangen het nieuwe ArcView pakket, concurrent use (t.w.v. 1210 euro elk), 
en didactisch materiaal over het gebruik van GIS op school, plus voor één school ook het 
programma 3D Analyst (twv 605 euro) geschonken door ESRI Belux  
De pakketten worden overhandigd in naam van de heer Henri Van Oosterwyck, GOM, door 
de heer Etienne Van Nyverseel of door mevrouw Valerie Janssens van Eurosense 
 
Eén school ontvangt een ‘transparantenmap’ (t.w.v. 320 euro), geschonken door Visual 
teach (TTE  (Transparencies to Educate) uit Nederland  
 
Eén school ontvangt de nieuwe wandkaart “De wereld fysisch” (t.w.v. 175 euro), 
geschonken door Vincent leermiddelen  (de heer Stijn Vernieuwe) 
 
De leerkracht van de beste school ontvangt ook een exemplaar van de nieuwe “De Boeck 
atlas – uitgebreide versie” geschonken door Educatieve uitgeverij De Boeck 
 
 
De laureaten zijn: 
 
derde school:  het Sint Amandscollege 1 Kortrijk (vertegenwoordigd door collega 
Christ Naert ): de licentie Eurotronics  
 
tweede school: het Instituut Heilig Hart Maria Berlaar (vertegenwoordigd door collega 
Valentine Persoons): de licentie Eurotronics en de software Arc View van ESRI 
 
en als eerste: het Sint Gertrudiscollege Wetteren (vertegenwoordigd door collega 
Philip Plaetinck ): eveneens de licentie Eurotronics, Arc View plus de 3D Analyst van ESRI, 
de wandkaart ‘De wereld fysisch’ van Vincent leermiddelen, de transparantenmap van 
Visual teach (Nl) en de De Boeck atlas – uitgebreide versie. 
 
 
 



 
 
 
 
De laureaten met mevr. I. Van den Zegel, coördinator Geo-olympiade en de heer H. 
Miguet, voorzitter van de jury. 
 


