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(*) Dit project is een actie die wordt ondersteund binnen het actieplan Wetenschapscommunicatie van de 
Vlaamse Gemeenschap 

 
 

1 bedanken voor de aanwezigheid en  
voorstellen van de genodigden 

 
PROMINENTEN (aanwezig of verontschuldigd): 
 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
Departement Economie, Wetenschap en Innovatie 

Mevrouw Liliane Moeremans, adjunct van de directeur  
Kabinet van Minister Ingrid Lieten 

Mevrouw Ingrid Lieten, Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen Media 
en Armoedebestrijding VERONTSCHULDIGD 

Kabinet van minister Pascal Smet 
De heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke kansen en Brussel 
VERONTSCHULDIGD 

 
 
SPONSORS: 
NGI: directeur Raf Muylaert en zijn team & mevr. Myriam Van Doorselaere  
ESRI Belux: mevrouw Frédérique Lagae, projectmanager VERONTSCHULDIGD 
Eurosense: mevrouw Valérie Janssens, projectmanager die ook ESRI vertegenwoordigt 
Eurotronics: de heer Johan Bonne, afgevaardigde-bestuurder, 
Havencentrum Lillo: de heer Philippe Demoulin VERONTSCHULDIGD 
Mercatorfonds: mevrouw Bea Swaegers VERONTSCHULDIGD 
NMBS Interrail: mevrouw Natascha Hooft, adjunct-eerste adviseur, VERONTSCHULDIGD 
Uitgeverij De Boeck: mevrouw Karen Burvenich, uitgever en mevrouw Leen Wouters, 

verantwoordelijke marketing, beiden VERONTSCHULDIGD  
Uitgeverij Plantyn: de heer Guy Hectors VERONTSCHULDIGD 



Uitg. Pelckmans: de heer Thom Pelckmans VERONTSCHULDIGD 
Vincent Leermiddelen: de heer Stijn Vernieuwe VERONTSCHULDIGD 
 
RvB VLA en stuurgroep Geo-olympiade en medewerkers 
Aanwezig zijn de heer Luc Zwartjes, voorzitter van de VLA ,mevrouw Ingrid Van den Zegel 
en mevrouw Ria Van Mol, coördinatoren van de Geografie-olympiade; verder ook de leden 
van de RvB van de VLA: de heren Daniël Goethals, Tom De Ryck en …,  
Verontschuldigd: o.a. heer Hugo Miguet, ere-inspecteur Vlaamse Gemeenschap en 
voorzitter van de werkgroep Vragen 
Yvan Vandewalle, VLA-RvB en stuurgroep Geografieolympiade leidt de proclamatie. 
 
DE DIRECTIES, LEERKRACHTEN, OUDERS VAN DE LAUREATEN EN LAUREATEN 
Verontschuldigingen: geen 
 

2 bedanken van de sponsors 
 

De gastheren van de proclamatie en receptie en belangrijke sponsor, het NGI, 
vertegenwoordigd door directeur Raf Muylaert en zijn collega’s. 
 
De ministeries en de administratie van de Vlaamse Gemeenschap , hoofdsponsor. 
 
Educatieve uitgeverij De Boeck    
Havencentrum  Lillo  
Plantyn educatieve uitgever  
Interrail – NMBS  
Mercatorfonds  
Eurosense  Belfotop  
ESRI Belux  
Uitgeverij Pelckmans   
Eurotronics  
Vincent leermiddelen  
 
en de locaties van de schiftingen, de Werkgroep Vragen en de organisatoren (de 
Regionale werkgroep Vlaams Brabant) en de medewerkers en mede-sponsors van 
de finale: 

 
de UA – campus Middelheim 
Universiteit Hasselt, Campus Diepenbeek 
Universiteit Gent, Campus De Sterre 
KTA Sint-Michiels Brugge 
KUL Celestijnenlaan Heverlee 
Hogeschool-Universiteit Brussel 
Artevelde Hogeschool Gent 
Geographic Information Management uit Heverlee 
de locaties voor de finale in Vlaams Brabant 



 

3 Individuele prijzen: 
 
Er waren in deze 15 de Geo-olympiade alweer meer dan 1030 inschrijvingen uit een 
120-tal scholen.  
Voor gedetailleerde gegevens verwijzen we naar de w ebsite van de VLA en de Geo-
olympiade. ( www.geo-olympiade.be  ) 
Er waren, uitzonderlijk, 19 finalisten. Ze behaalden, in omgekeerde volgorde: 
 
19de prijs Suzanna Cuypers uit Antwerpen en leerling aan de Sint-Ludgardisschool te  

Antwerpen  met 50 % 
ontvangt: 

� het boek ESA schoolatlas (t.w.v. 30 euro) geschonken door de 
Vlaamse minister bevoegd voor Wetenschap  

� een CD met digitale luchtfoto van de eigen regio of van Brussel, 
resolutie 15 cm (t.w.v. 200 euro) geschonken door Eurosense 

� een boekenpakket (t.w.v. 25 euro) geschonken door uitgeverij 
Pelckmans 

� de nieuwe Plantyn Algemene Wereldatlas(t.w.v. 34,50 euro) 
� het boek “Speel je kerntalenten uit” (t.w.v. 27,30 euro) en De Boeck 

atlas - uitgebreide versie (t.w.v. 25,75 euro) geschonken door 
Educatieve uitgeverij De Boeck  

� het kunstboek “Fascinerende Landschappen van Vlaanderen en 
Wallonië” (t.w.v 62 euro) geschonken door het Nationaal Geografisch 
Instituut 

 
18de prijs Youri De Brabander uit Oostakker en leerling aan Edugo, campus De Toren 

te Oostakker  met 52,5 %  
ontvangt: 

� het boek ESA schoolatlas (t.w.v. 30 euro) geschonken door de 
Vlaamse minister bevoegd voor Wetenschap  

� een CD met digitale luchtfoto van de eigen regio of van Brussel, 
resolutie 15 cm (t.w.v. 200 euro) geschonken door Eurosense 

� een boekenpakket (t.w.v. 25 euro) geschonken door uitgeverij 
Pelckmans 

� de nieuwe Plantyn Algemene Wereldatlas(t.w.v. 34,50 euro) 
� het boek “Speel je kerntalenten uit” (t.w.v. 27,30 euro) en De Boeck 

atlas - uitgebreide versie (t.w.v. 25,75 euro) geschonken door 
Educatieve uitgeverij De Boeck  

� het kunstboek “Fascinerende Landschappen van Vlaanderen en 
Wallonië” (t.w.v 62 euro) geschonken door het Nationaal Geografisch 
Instituut 

 
17de prijs Karl Depypere uit Kuurne en leerling aan de Pleinschool te Kortrijk 

   met 54,0 % 
ontvangt: 

� het boek ESA schoolatlas (t.w.v. 30 euro) geschonken door de 
Vlaamse minister bevoegd voor Wetenschap  

� een CD met digitale luchtfoto van de eigen regio of van Brussel, 
resolutie 15 cm (t.w.v. 200 euro) geschonken door Eurosense 

� een boekenpakket (t.w.v. 25 euro) geschonken door uitgeverij 
Pelckmans 



� de nieuwe Plantyn Algemene Wereldatlas(t.w.v. 34,50 euro) 
� het boek “Speel je kerntalenten uit” (t.w.v. 27,30 euro) en De Boeck 

atlas - uitgebreide versie (t.w.v. 25,75 euro) geschonken door 
Educatieve uitgeverij De Boeck  

� het kunstboek “Fascinerende Landschappen van Vlaanderen en 
Wallonië” (t.w.v 62 euro) geschonken door het Nationaal Geografisch 
Instituut 

 
16de prijs Lukas Hanssens uit Kessel-Lo en leerling aan het Sint-Albertuscollege te 

Haasrode   met 54,5 %  
  ontvangt: 

� het boek ESA schoolatlas (t.w.v. 30 euro) geschonken door de 
Vlaamse minister bevoegd voor Wetenschap  

� het boek ‘de Chinese route’, (t.w.v.10 euro) geschonken door het 
Mercatorfonds 

� een CD met digitale luchtfoto van de eigen regio of van Brussel, 
resolutie 15 cm (t.w.v. 200 euro) geschonken door Eurosense 

� een boekenpakket (t.w.v. 25 euro) geschonken door uitgeverij 
Pelckmans 

� de nieuwe Plantyn Algemene Wereldatlas(t.w.v. 34,50 euro) 
� het boek “Speel je kerntalenten uit” (t.w.v. 27,30 euro) en De Boeck 

atlas - uitgebreide versie (t.w.v. 25,75 euro) geschonken door 
Educatieve uitgeverij De Boeck  

� het kunstboek “Fascinerende Landschappen van Vlaanderen en 
Wallonië” (t.w.v 62 euro) geschonken door het Nationaal Geografisch 
Instituut 

 
15de prijs Pieter Reniers uit Kapelle-op-de-Bos en leerling aan het Sint-Godelieve 

Instituut te Kapelle-op-de-Bos  met 55 %  
  ontvangt: 

� het boek ESA schoolatlas (t.w.v. 30 euro) geschonken door de 
Vlaamse minister bevoegd voor Wetenschap  

� het boek ‘de Chinese route’, (t.w.v.10 euro) geschonken door het 
Mercatorfonds 

� een CD met digitale luchtfoto van de eigen regio of van Brussel, 
resolutie 15 cm (t.w.v. 200 euro) geschonken door Eurosense 

� een boekenpakket (t.w.v. 25 euro) geschonken door uitgeverij 
Pelckmans 

� de nieuwe Plantyn Algemene Wereldatlas(t.w.v. 34,50 euro) 
� het boek “Speel je kerntalenten uit” (t.w.v. 27,30 euro) en De Boeck 

atlas - uitgebreide versie (t.w.v. 25,75 euro) geschonken door 
Educatieve uitgeverij De Boeck  

� het kunstboek “Fascinerende Landschappen van Vlaanderen en 
Wallonië” (t.w.v 62 euro) geschonken door het Nationaal Geografisch 
Instituut 



14de prijs Wouter D’Haese uit Lokeren en leerling aan het Sint-Lodewijkscollege te  
Lokeren   met 55,5 %  

  ontvangt: 
� het boek ESA schoolatlas (t.w.v. 30 euro) geschonken door de 

Vlaamse minister bevoegd voor Wetenschap  
� het fotoboek Antwerpse Haven (t.w.v. 10 euro) geschonken door het 

Havencentrum Lillo 
� een CD met digitale luchtfoto van de eigen regio of van Brussel, 

resolutie 15 cm (t.w.v. 200 euro) geschonken door Eurosense 
� een boekenpakket (t.w.v. 25 euro) geschonken door uitgeverij 

Pelckmans 
� de nieuwe Plantyn Algemene Wereldatlas(t.w.v. 34,50 euro) 
� het boek “Speel je kerntalenten uit” (t.w.v. 27,30 euro) en De Boeck 

atlas - uitgebreide versie (t.w.v. 25,75 euro) geschonken door 
Educatieve uitgeverij De Boeck  

� het kunstboek “Fascinerende Landschappen van Vlaanderen en 
Wallonië” (t.w.v 62 euro) geschonken door het Nationaal Geografisch 
Instituut 

 
13de prijs Steven Vanhee uit Oostende en leerling aan het Sint-Andreasinstituut te 

Oostende   met 58 %  
  ontvangt: 

� het boek ESA schoolatlas (t.w.v. 30 euro) geschonken door de 
Vlaamse minister bevoegd voor Wetenschap  

� het fotoboek Antwerpse Haven (t.w.v. 10 euro) geschonken door het 
Havencentrum Lillo 

� een CD met digitale luchtfoto van de eigen regio of van Brussel, 
resolutie 15 cm (t.w.v. 200 euro) geschonken door Eurosense 

� een boekenpakket (t.w.v. 25 euro) geschonken door uitgeverij 
Pelckmans 

� de nieuwe Plantyn Algemene Wereldatlas(t.w.v. 34,50 euro) 
� het boek “Speel je kerntalenten uit” (t.w.v. 27,30 euro) en De Boeck 

atlas - uitgebreide versie (t.w.v. 25,75 euro) geschonken door 
Educatieve uitgeverij De Boeck  

� het kunstboek “Fascinerende Landschappen van Vlaanderen en 
Wallonië” (t.w.v 62 euro) geschonken door het Nationaal Geografisch 
Instituut 

 
11de prijsex a Yannick Jadoul uit Beveren en leerling aan de Sint-Ludgadisschool te 

Antwerpen   met 58,5 %  
  ontvangt: 

� het boek ESA schoolatlas (t.w.v. 30 euro) geschonken door de 
Vlaamse minister bevoegd voor Wetenschap  

� het Expoboek ‘China’ (t. w.v.. 19 euro) geschonken door het 
Mercatorfonds 

� een CD met digitale luchtfoto van de eigen regio of van Brussel, 
resolutie 15 cm (t.w.v. 200 euro) geschonken door Eurosense 

� een boekenpakket (t.w.v. 25 euro) geschonken door uitgeverij 
Pelckmans 

� de nieuwe Plantyn Algemene Wereldatlas(t.w.v. 34,50 euro) 
� het boek “Speel je kerntalenten uit” (t.w.v. 27,30 euro) en De Boeck 

atlas - uitgebreide versie (t.w.v. 25,75 euro) geschonken door 
Educatieve uitgeverij De Boeck  



� het kunstboek “Fascinerende Landschappen van Vlaanderen en 
Wallonië” (t.w.v 62 euro) geschonken door het Nationaal Geografisch 
Instituut 

 
11de prijsex a  Maarten Desnouck uit Oostkamp en leerling aanhet Sint-Lodewijkscollege te 

Sint-Andries    met 58,5 %  
  ontvangt: 

� het boek ESA schoolatlas (t.w.v. 30 euro) geschonken door de 
Vlaamse minister bevoegd voor Wetenschap  

� het Expoboek ‘China’ (t. w.v.. 19 euro) geschonken door het 
Mercatorfonds 

� een CD met digitale luchtfoto van de eigen regio of van Brussel, 
resolutie 15 cm (t.w.v. 200 euro) geschonken door Eurosense 

� een boekenpakket (t.w.v. 25 euro) geschonken door uitgeverij 
Pelckmans 

� de nieuwe Plantyn Algemene Wereldatlas(t.w.v. 34,50 euro) 
� het boek “Speel je kerntalenten uit” (t.w.v. 27,30 euro) en De Boeck 

atlas - uitgebreide versie (t.w.v. 25,75 euro) geschonken door 
Educatieve uitgeverij De Boeck  

� het kunstboek “Fascinerende Landschappen van Vlaanderen en 
Wallonië” (t.w.v 62 euro) geschonken door het Nationaal Geografisch 
Instituut 

 
10de prijs Bert De Schrijver uit Laarne en leerling aan het Sint-Gertrudiscollege te 

Wetteren  met 59 %  
  ontvangt: 

� het boek ESA schoolatlas (t.w.v. 30 euro) geschonken door de 
Vlaamse minister bevoegd voor Wetenschap  

� het kunstboek ‘Vrouwen die lezen zijn gevaarlijk’ (t.w.v. 25 euro), 
geschonken door het Mercatorfonds 

� een CD met digitale luchtfoto van de eigen regio of van Brussel, 
resolutie 15 cm (t.w.v. 200 euro) geschonken door Eurosense 

� een boekenpakket (t.w.v. 25 euro) geschonken door uitgeverij 
Pelckmans 

� de nieuwe Plantyn Algemene Wereldatlas(t.w.v. 34,50 euro) 
� het boek “Leuker leren” (t.w.v. 37 euro) en De Boeck atlas - 

uitgebreide versie (t.w.v. 25,75 euro) geschonken door Educatieve 
uitgeverij De Boeck 

� het kunstboek “Fascinerende Landschappen van Vlaanderen en 
Wallonië” (t.w.v 62 euro) geschonken door het Nationaal Geografisch 
Instituut 

 
8ste prijsex a

  Nicolas Zaman uit Berlare en leerling aan het Instituut Vincentius a Paulo te  
Gijsegem  met 63% 

  ontvangt: 
� het boek ESA schoolatlas (t.w.v. 30 euro) geschonken door de 

Vlaamse minister bevoegd voor Wetenschap  
� het kunstboek ‘Alfred Stevens 1823-1906 Brussel-Parijs’ (t.w.v. 35 

euro), geschonken door het Mercatorfonds 
� een CD met digitale luchtfoto van de eigen regio of van Brussel, 

resolutie 15 cm (t.w.v. 200 euro)  geschonken door Eurosense 
� een boekenpakket (t.w.v. 25 euro) geschonken door uitgeverij 

Pelckmans 



� de nieuwe Plantyn Algemene Wereldatlas(t.w.v. 34,50 euro) 
� het boek “Leuker leren” (t.w.v. 37 euro) en De Boeck atlas - 

uitgebreide versie (t.w.v. 25,75 euro) geschonken door Educatieve 
uitgeverij De Boeck 

� het kunstboek “Fascinerende Landschappen van Vlaanderen en 
Wallonië” (t.w.v 62 euro) geschonken door het Nationaal Geografisch 
Instituut 

 
8ste prijsex a

  Gert-Jan Vanaken  uit Bocholt en leerling aan het WICO te Neerpelt 
   met 63 % 
ontvangt: 

� het boek ESA schoolatlas (t.w.v. 30 euro) geschonken door de 
Vlaamse minister bevoegd voor Wetenschap  

� het kunstboek ‘Van Gogh, draughstman The masterpieces’ (t.w.v. 35 
euro), geschonken door het Mercatorfonds 

� een CD met digitale luchtfoto van de eigen regio of van Brussel, 
resolutie 15 cm (t.w.v. 200 euro)  geschonken door Eurosense 

� een boekenpakket (t.w.v. 25 euro) geschonken door uitgeverij 
Pelckmans 

� de nieuwe Plantyn Algemene Wereldatlas(t.w.v. 34,50 euro) 
� het boek “Leuker leren” (t.w.v. 37 euro) en De Boeck atlas - 

uitgebreide versie (t.w.v. 25,75 euro) geschonken door Educatieve 
uitgeverij De Boeck 

� het kunstboek “Fascinerende Landschappen van Vlaanderen en 
Wallonië” (t.w.v 62 euro) geschonken door het Nationaal Geografisch 
Instituut 

 
7de prijs Tom De Schepper uit Edegem en leerling aan het Koninklijk Atheneum te  

Mortsel  met 63,5 % 
  ontvangt: 

� het boek ESA schoolatlas (t.w.v. 30 euro) geschonken door de 
Vlaamse minister bevoegd voor Wetenschap   

� het kunstboek ‘British Vision’ Schilderkunst 1750-1950 (t.w.v. 40 euro), 
geschonken door het Mercatorfonds 

� een CD met digitale luchtfoto van de eigen regio of van Brussel, 
resolutie 15 cm (t.w.v. 200 euro)  geschonken door Eurosense 

� een boekenpakket (t.w.v. 25 euro) geschonken door uitgeverij 
Pelckmans 

� de nieuwe Plantyn Algemene Wereldatlas(t.w.v. 34,50 euro) 
� het boek “Leuker leren” (t.w.v. 37 euro) en De Boeck atlas - 

uitgebreide versie (t.w.v. 25,75 euro) geschonken door Educatieve 
uitgeverij De Boeck 

� het kunstboek “Fascinerende Landschappen van Vlaanderen en 
Wallonië” (t.w.v 62 euro) geschonken door het Nationaal Geografisch 
Instituut 



 
6de prijs Ward Swinnen uit Hasselt en leerling aan het Humaniora Kindsheid Jesu te 

Hasselt  met 67 % 
  ontvangt: 

� het boek ESA schoolatlas (t.w.v. 30 euro) geschonken door de 
Vlaamse minister bevoegd voor Wetenschap  

� het kunstboek ‘Jean Linden, explorer; Master of the Orchid’ (t.w.v. 60 
euro), geschonken door het Mercatorfonds 

� een CD met digitale luchtfoto van de eigen regio of van Brussel, 
resolutie 15 cm (t.w.v. 200 euro)  geschonken door Eurosense 

� een boekenpakket (t.w.v. 25 euro) geschonken door uitgeverij 
Pelckmans 

� de nieuwe Plantyn Algemene Wereldatlas(t.w.v. 34,50 euro) 
� het boek “Leuker leren” (t.w.v. 37 euro) en De Boeck atlas - 

uitgebreide versie (t.w.v. 25,75 euro) geschonken door Educatieve 
uitgeverij De Boeck 

� het kunstboek “Fascinerende Landschappen van Vlaanderen en 
Wallonië” (t.w.v 62 euro) geschonken door het Nationaal Geografisch 
Instituut 

 
5de prijs Nathan De Winne uit Sint-Truiden en leerling aan het KCST 3 te Sint-Truiden 
     met 67,5 % 
  ontvangt: 

� het boek ESA schoolatlas (t.w.v. 30 euro) geschonken door de 
Vlaamse minister bevoegd voor Wetenschap  

� een Interrailpas Globaal Youth & 22 dagen (t.w.v. 309 euro), 
geschonken door Interrail-   NMBS  

� een CD met digitale luchtfoto van de eigen regio of van Brussel, 
resolutie 15 cm (t.w.v. 200 euro)  geschonken door Eurosense 

� een boekenpakket (t.w.v. 25 euro) geschonken door uitgeverij 
Pelckmans 

� de nieuwe Plantyn Algemene Wereldatlas(t.w.v. 34,50 euro) 
� het boek “Leuker leren” (t.w.v. 37 euro) en De Boeck atlas - 

uitgebreide versie (t.w.v. 25,75 euro) geschonken door Educatieve 
uitgeverij De Boeck 

� het kunstboek “Fascinerende Landschappen van Vlaanderen en 
Wallonië” (t.w.v 62 euro) geschonken door het Nationaal Geografisch 
Instituut 

 
4de prijs Jens Dissevelt uit Mechelen en leerling aan het Koninklijk Atheneum te  

Keerbergen   met 68,5 % 
  ontvangt: 

� het boek ESA schoolatlas (t.w.v. 30 euro) geschonken door de 
Vlaamse minister bevoegd voor Wetenschap   

� een Interrailpas Globaal Youth & 22 dagen (t.w.v. 309 euro), 
geschonken door Interrail-   NMBS  

� het kunstboek “Fascinerende Landschappen van Vlaanderen en 
Wallonië” (t.w.v 62 euro) geschonken door het Nationaal Geografisch 
Instituut 

� een CD met digitale luchtfoto van de eigen regio of van Brussel, 
resolutie 15 cm (t.w.v. 200 euro)  geschonken door Eurosense 

� een boekenpakket (t.w.v. 25 euro) geschonken door uitgeverij 
Pelckmans 



� de nieuwe Plantyn Algemene Wereldatlas(t.w.v. 34,50 euro) 
� het boek “Leuker leren” (t.w.v. 37 euro) en De Boeck atlas - 

uitgebreide versie (t.w.v. 25,75 euro) geschonken door Educatieve 
uitgeverij De Boeck 

� en (onder voorbehoud) deelname aan de tweejaarlijkse Internationale 
Geografie Olympiade, dit jaar in Taiwan 

 
3de prijs Geoffrey Damant uit Hove en leerling aan het Regina Pacisinstituut te Hove 

   met 69 % 
ontvangt: 

� het boek ESA schoolatlas (t.w.v. 30 euro) geschonken door de 
Vlaamse minister bevoegd voor Wetenschap  

� een Interrailpas Globaal Youth & 22 dagen (t.w.v. 309 euro), 
geschonken door Interrail-   NMBS  

� het kunstboek “Fascinerende Landschappen van Vlaanderen en 
Wallonië” (t.w.v 62 euro) geschonken door het Nationaal Geografisch 
Instituut 

� een CD met digitale luchtfoto van de eigen regio of van Brussel, 
resolutie 15 cm (t.w.v. 200 euro)  geschonken door Eurosense 

� een boekenpakket (t.w.v. 25 euro) geschonken door uitgeverij 
Pelckmans 

� de nieuwe Plantyn Algemene Wereldatlas(t.w.v. 34,50 euro) 
� het boek “Leuker leren” (t.w.v. 37 euro) en De Boeck atlas - 

uitgebreide versie (t.w.v. 25,75 euro) geschonken door Educatieve 
uitgeverij De Boeck 

� en ((onder voorbehoud) deelname aan de tweejaarlijkse Internationale 
Geografie Olympiade, dit jaar in Taiwan 

 
2de prijs Michaël Verbiest uit Langdorp en leerling aan het Damiaaninstituut te  

Aarschot   met 71 % 
ontvangt: 

� het boek ESA schoolatlas (t.w.v. 30 euro) geschonken door de 
Vlaamse minister bevoegd voor Wetenschap 

� een Interrailpas Globaal Youth & 22 dagen (t.w.v. 309 euro), 
geschonken door Interrail-   NMBS  

� het kunstboek “Fascinerende Landschappen van Vlaanderen en 
Wallonië” (t.w.v 62 euro) geschonken door het Nationaal Geografisch 
Instituut 

� een CD met digitale luchtfoto van de eigen regio of van Brussel, 
resolutie 15 cm (t.w.v. 200 euro)  geschonken door Eurosense 

� een boekenpakket (t.w.v. 25 euro) geschonken door uitgeverij 
Pelckmans 

� de nieuwe Plantyn Algemene Wereldatlas(t.w.v. 34,50 euro) 
� het boek “Leuker leren” (t.w.v. 37 euro) en De Boeck atlas - 

uitgebreide versie (t.w.v. 25,75 euro) geschonken door Educatieve 
uitgeverij De Boeck 

� en (onder voorbehoud) deelname aan de tweejaarlijkse Internationale 
Geografie Olympiade, dit jaar in Taiwan 

 
1ste prijs Wouter Vermeyen uit Antwerpen en leerling aan het Sint-Lievenscollege te 

Antwerpen  met 73,5 % 
ontvangt: 



� het boek ESA schoolatlas (t.w.v. 30 euro) geschonken door de 
Vlaamse minister bevoegd voor Wetenschap 

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

� het kunstboek “Fascinerende Landschappen van Vlaanderen en 
Wallonië” (t.w.v 62 euro) geschonken door het Nationaal Geografisch 
Instituut 

� het kunstboek ‘Het Rembrantboek’ Gary Schwartz (t.w.v. 70 euro), 
geschonken door het Mercatorfonds 

� een CD met digitale luchtfoto van de eigen regio of van Brussel, 
resolutie 15 cm (t.w.v. 200 euro)  geschonken door Eurosense 

� een boekenpakket (t.w.v. 25 euro) geschonken door uitgeverij 
Pelckmans 

� de nieuwe Plantyn Algemene Wereldatlas(t.w.v. 34,50 euro) 
� het boek “Leuker leren” (t.w.v. 37 euro) en De Boeck atlas - 

uitgebreide versie (t.w.v. 25,75 euro) geschonken door Educatieve 
uitgeverij De Boeck 

� en (onder voorbehoud) deelname aan de tweejaarlijkse Internationale 
Geografie Olympiade, dit jaar in Taiwan. 

 

4 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. 
De namen van de leerlingen zullen vermeld worden in de VLA-krant en op de website. 

 

Prijs of vermelding ‘verdienstelijke groep of 
medewerker’ :  
 
Waardering voor het insturen en of opmaken van de vragen; bijzondere inzet tijdens de 
voorbereiding van de schiftingen en/of de finale en jarenlange inzet in de regionale en 
andere werkgroepen:  
Er is een speciale vermelding voor de inzet van de collegae van de werkgroep Vragen en 
van de regionale werkgroep Vlaams-Brabant met vooral collega Daniël Goethals die de 
door de IJslandse aswolk afwezige collega prof. Gerard Govers van het Geo-instituut 
KULeuven en die de excursie had voorbereid, te elfder ure en met brio verving. Er werd 
daarom collega Goethals een attentie overhandigd. 
 

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 
gerangschikte leerlingen): 
De prijzen worden verdeeld tussen de drie eerste scholen: 



Alle drie de scholen ontvangen het nieuwe ArcView pakket 9.3, concurrent use Schools & 
Libraries Bundle Building licenses (t.w.v. 1210 euro) geschonken door ESRI Belux  
De pakketten worden niet  overhandigd door mevrouw Frédérique Lagae projectmanager 
maar door collega Valerie Janssens van de firma Eurosense , ook een gewaardeerde 
sponsor, die vandaag ook haar vertegenwoordigt. 
 
De drie eerste scholen ontvangen alle een certificaat (*) met een ‘student licence’ voor de 
school op software producten van de website www.orbitgis.com met documentatie én met 
een met de heer Johan Bonne, Afgevaardigde Beheerder later af te spreken 4-daagse 
software-opleiding voor een leerkracht (gezamenlijke waarde pakket : 7000 €) 
geschonken door Eurotronics Lokeren.  
 
De eerste school ontvangt ook de nieuwe wandkaart “De wereld fysisch” (t.w.v. 175 euro), 
geschonken door Vincent leermiddelen  (de heer Stijn Vernieuwe) 
 
De laureaten zijn: 
 
derde school: het Sint Vincentius a Paulo uit Gijzegem  (met o.a. collega Marie-Jeanne 
Wuytack): de software Arc View 9.3 van ESRI en de licentie Eurotronics  
 
tweede school: het Sint Lutgardis Antwerpen (met o.a. collegae Ann Cuyt en Wim 
Moortgat): de licentie Eurotronics en de Arc View 9.3 van ESRI  
 
eerste school:  het Sint Gertrudiscollege Wetteren  (met o.a. collega Philip Plaetinck): 
eveneens de licentie Eurotronics, de Arc View 9.3 van ESRI en de wandkaart van Vincent 
Leermiddelen 
 

Prijs De Aardrijkskunde  
 
Er wordt normaal ook een Prijs De Aardrijkskunde uitgereikt voor eindverhandelingen van 
pas afgestudeerde Masters. Door de nieuwe structuur bij de overschakeling van de 
vierjarige licentiaatsopleiding naar de vijfjarige Masteropleiding is er dit jaar geen Prijs De 
Aardrijkskunde. 
 
Om af te sluiten aan alle laureaten van harte proficiat gewenst en aan de deelnemers voor 
Taiwan veel succes! 
 
de stuurgroep Geografie-olympiade 
Dirk Coolsaet, Daniël Goethals, Hugo Miguet,, Ria Van Mol, Ingrid Van den Zegel, Yvan 
Vandewalle en Luc Zwartjes 
 
 
(*) Er zijn 3 identieke Eurotronics-prijzen (voor de 3 eerste scholen): een willekeurige (geografie)leerkracht van elk van de 
drie winnende scholen krijgt gratis de gelegenheid om een 4-daagse opleiding ORBIS Gis te volgen (cursus en 
oefeningen). Die opleiding kan, in afspraak, gesplitst worden in 2x2 of 4x1 dagen (te volgen met andere groepen). De 
sponsorprijs houdt ook de software in. De dagen waarop de cursus zal kunnen gevolgd worden zal na contactneming 
doorgegeven worden in functie van de door Eurotronics georganiseerde cursussen 
De afspraken ivm de opleiding worden gemaakt met de heer Johan Bonne, afgevaardigde-bestuurder van Eurotronics (tel 
09/ 340 57 57). 
 


