
           
 

Uittreksel uit de PROCLAMATIEBUNDEL 
 van de Finale van de 

17de Geografie-olympiade (*) 2011-2012 
 

woensdag 23 mei 2012 
 

Nationaal Geografisch Instituut te Brussel 
 

 
(*)De Vlaamse Geografie olympiade wordt ondersteund door de minister van Wetenschap en Innovatie 

 
 

1 Individuele prijzen: 
 
Er waren in deze 17 de Geo-olympiade alweer meer dan 900 inschrijvingen u it een 110-
tal scholen.  
Voor gedetailleerde gegevens verwijzen we naar de w ebsite van de VLA en de Geo-
olympiade. ( www.geo-olympiade.be  ) 
 
Er waren zeventien leerlingen geselecteerd voor de finale, veertien namen deel aan de 
finale. Naast de finale is er per provincie een prijs voor de beste TSO/KSO/BSO-leerling. 
Deze prijs 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.  
 
A. individuele prijzen voor de beste TSO-leerlingen . 
De aanwezige studenten ontvangen een boekenbon, een  kookboekenpakket en een 
audiofilm. 

• Provincie Vlaams-Brabant: 
Robin Temmerman leerling aan het K.A. Erasmus te Deinze  

• Provincie West-Vlaanderen: 
Brecht Clarebout leerling aan het Technisch Instituut H. Familie te Ieper  

• Provincie Antwerpen: 
           Cassandra De Rijck  leerling aan Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie te Bornem.  

De studenten van de Provincies Limburg en Vlaams-Brabant hebben zich verontschuldigd 
en ontvangen een boekenbon. 
      Het gaat om: 

• Provincie Limburg: 
           Steven Janssens leerling aan het  Technisch Instituut Heilig Hart te Hasselt.      

• Provincie Vlaams-Brabant: 
           Lucas Goossens leerling aan het Damiaaninstituut te Aarschot. 



 
B. Proclamatie van de finale van de 17 de geo-olympiade 
De laureaten die de vier hoogste scores behalen zul len uitgenodigd worden om van 
21 tem 27 augustus ons land in Keulen te vertegenwo ordigen op de IGEO. 
De laureaten behaalden, in omgekeerde volgorde: 

 
14de prijs Vermeulen Vincent uit Hallaar en leerling aan  College Hagelstein te Sint-
Katelijne-Waver 

met 56,8 % ontvangt: 
� het boek World Food Café (t.w.v. 25 euro) en CD Think Global (23 

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 

� het kunstboek “België in kaart. De evolutie van het landschap in drie 
eeuwen cartografie”(t.w.v. 50 euro) geschonken door het Nationaal 
Geografisch Instituut 

� de nieuwe Plantyn Algemene Wereldatlas(t.w.v. 29 euro) 
� de nieuwe De Boeck atlas - uitgebreide versie (t.w.v. 25 euro)  
� 10 kookboekjes en een audiofilm geschonken door Het Nieuwsblad 

(t.w.v. 55 euro) 
 
13de prijs Jurgen Verstraeten  uit Wetteren en leerling aan het Sint-Gertrudiscollege te  
                      Wetteren 
                      met 63,9 % ontvangt: 

� het boek World Food Café (t.w.v. 25 euro) en CD Think Global (23 
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 

� het kunstboek “België in kaart. De evolutie van het landschap in drie 
eeuwen cartografie”(t.w.v. 50 euro) geschonken door het Nationaal 
Geografisch Instituut 

� de nieuwe Plantyn Algemene Wereldatlas(t.w.v. 29 euro) 
� de nieuwe De Boeck atlas - uitgebreide versie (t.w.v. 25 euro)  
� 10 kookboekjes en een audiofilm geschonken door Het Nieuwsblad 

(t.w.v. 55 euro) 
 
12de prijs Benedict Steenhout  uit Aalst en leerling aan  het Instituut Sint-Vincentius a   
                      Paulo  te Gijzegem. 

met 67,7 % ontvangt: 
� het boek World Food Café (t.w.v. 25 euro) en CD Think Global (23 

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 

� het kunstboek “België in kaart. De evolutie van het landschap in drie 
eeuwen cartografie”(t.w.v. 50 euro) geschonken door het Nationaal 
Geografisch Instituut 

� de nieuwe Plantyn Algemene Wereldatlas(t.w.v. 29 euro) 
� de nieuwe De Boeck atlas - uitgebreide versie (t.w.v. 25 euro)  
� een kookboekenpakket, een audiofilm en een koptelefoon geschonken 

door Het Nieuwsblad (t.w.v. 117 euro) 
 
 



11de prijs Frits Dhaenens uit Kortrijk en leerling aan Sint-Amandscollege te Kortrijk. 
met 68,7 % ontvangt: 

� het boek World Food Café (t.w.v. 25 euro) en CD Think Global (23 
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 

� het kunstboek “België in kaart. De evolutie van het landschap in drie 
eeuwen cartografie”(t.w.v. 50 euro) geschonken door het Nationaal 
Geografisch Instituut 

� de nieuwe Plantyn Algemene Wereldatlas(t.w.v. 29 euro) 
� de nieuwe De Boeck atlas - uitgebreide versie (t.w.v. 25 euro)  
� een kookboekenpakket, een audiofilm en een koptelefoon geschonken 

door Het Nieuwsblad (t.w.v. 117 euro) 
 
10de prijs Bert Pieters uit Lokeren en leerling aan het Sint-Augustinusinstituut te Bree. 

met 71,35 % ontvangt: 
� het boek World Food Café (t.w.v. 25 euro) en CD Think Global (23 

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 

� het kunstboek “België in kaart. De evolutie van het landschap in drie 
eeuwen cartografie”(t.w.v. 50 euro) geschonken door het Nationaal 
Geografisch Instituut 

� de nieuwe Plantyn Algemene Wereldatlas(t.w.v. 29 euro) 
� de nieuwe De Boeck atlas - uitgebreide versie (t.w.v. 25 euro)  
� een kookboekenpakket, een audiofilm en een koptelefoon geschonken 

door Het Nieuwsblad (t.w.v. 117 euro) 
 

9de prijs  Van de Gucht Michiel uit Ternat en leerling aan het Sint-Jozefsinstituut te  
                      Ternat. 

met 72,2% ontvangt: 
� het boek World Food Café (t.w.v. 25 euro) en CD Think Global (23 

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 

� het kunstboek “België in kaart. De evolutie van het landschap in drie 
eeuwen cartografie”(t.w.v. 50 euro) geschonken door het Nationaal 
Geografisch Instituut 

� de nieuwe Plantyn Algemene Wereldatlas(t.w.v. 29 euro) 
� de nieuwe De Boeck atlas - uitgebreide versie (t.w.v. 25 euro)  
� een kookboekenpakket, een audiofilm en een koptelefoon geschonken 

door Het Nieuwsblad (t.w.v. 117 euro) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ex aequo op de 7de plaats: 
 

7de  prijs  Tom Smets uit Geel en leerling aan KOGEKA  te Geel 

 met 72,4 % ontvangt: 
� het boek World Food Café (t.w.v. 25 euro) en CD Think Global (23 

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 

� het kunstboek “België in kaart. De evolutie van het landschap in drie 
eeuwen cartografie”(t.w.v. 50 euro) geschonken door het Nationaal 
Geografisch Instituut 

� de nieuwe Plantyn Algemene Wereldatlas(t.w.v. 29 euro) 
� de nieuwe De Boeck atlas - uitgebreide versie (t.w.v. 25 euro)  
� een kookboekenpakket, een audiofilm en een koptelefoon geschonken 

door Het Nieuwsblad (t.w.v. 117 euro) 
 

7de prijs Ian Vanardennen uit Lummen en leerling aan het Virga Jessecollege te  
  Hasselt. VERONTSCHULDIGD  

met 72,4 % ontvangt: 
� het boek World Food Café (t.w.v. 25 euro) en CD Think Global (23 

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 

� het kunstboek “België in kaart. De evolutie van het landschap in drie 
eeuwen cartografie”(t.w.v. 50 euro) geschonken door het Nationaal 
Geografisch Instituut 

� de nieuwe Plantyn Algemene Wereldatlas(t.w.v. 29 euro) 
� de nieuwe De Boeck atlas - uitgebreide versie (t.w.v. 25 euro)  
� een kookboekenpakket, een 10 cd-box, een audiofilm en een 

koptelefoon geschonken door Het Nieuwsblad (t.w.v. 172 euro) 
 
6de prijs  Verbercht Stijn uit O-L-Vrouw Waver en leerling aan College Hagelstein te  
  Sint-Katelijne-Waver. 

met 76,30 % ontvangt: 
� het boek World Food Café (t.w.v. 25 euro) en CD Think Global (23 

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 

� het kunstboek “België in kaart. De evolutie van het landschap in drie 
eeuwen cartografie”(t.w.v. 50 euro) geschonken door het Nationaal 
Geografisch Instituut 

� de nieuwe Plantyn Algemene Wereldatlas(t.w.v. 29 euro) 
� de nieuwe De Boeck atlas - uitgebreide versie (t.w.v. 25 euro)  
� het kunstboek ‘Family Affairs’ (t.w.v. 30 euro), geschonken door het 

Mercatorfonds 
� een kookboekenpakket, een 10 cd-box, een audiofilm en een 

koptelefoon geschonken door Het Nieuwsblad (t.w.v. 172 euro) 
� twee bioscooptickets (t.w.v. 19 euro) geschonken door het 

Havencentrum Lillo 
 
 



5de prijs Bastiaens Maarten uit Vremde en leerling aan het Sint-Gabriëlcollege te 
Boechout VERONTSCHULDIGD 
met 73 % ontvangt: 

� het boek World Food Café (t.w.v. 25 euro) en CD Think Global (23 
euro) geschonken door de Vlaamse minister bevoegd voor 
Wetenschap  

� het kunstboek “België in kaart. De evolutie van het landschap in drie 
eeuwen cartografie”(t.w.v. 50 euro) geschonken door het Nationaal 
Geografisch Instituut 

� een zwart-wit versie (facsimile) van de Mercatorkaart “Vlaenderen – 
Exactissima Flandriae Descriptio” uit 1540 (waarde 10 euro) 

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

� de nieuwe Plantyn Algemene Wereldatlas(t.w.v. 29 euro) 
� de nieuwe De Boeck atlas - uitgebreide versie (t.w.v. 25 euro)  
� het kunstboek ‘De genoegens van de tuin’ (t.w.v. 30 euro), 

geschonken door het Mercatorfonds 
� een kookboekenpakket, een 10 cd-box, een audiofilm en een 

koptelefoon geschonken door Het Nieuwsblad (t.w.v. 172 euro) 
� twee bioscooptickets (t.w.v. 19 euro) geschonken door het 

Havencentrum Lillo 
 

4de prijs Nicolas Willekens uit Gent en leerling aan het Sint-Barbaracollege te Gent.  
met 73,4 % ontvangt: 

� het boek World Food Café (t.w.v. 25 euro) en CD Think Global (23 
euro) geschonken door de Vlaamse minister bevoegd voor 
Wetenschap  

� het kunstboek “België in kaart. De evolutie van het landschap in drie 
eeuwen cartografie”(t.w.v. 50 euro) geschonken door het Nationaal 
Geografisch Instituut 

� een zwart-wit versie (facsimile) van de Mercatorkaart “Vlaenderen – 
Exactissima Flandriae Descriptio” uit 1540 (waarde 10 euro) 

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

� de nieuwe Plantyn Algemene Wereldatlas(t.w.v. 29 euro) 
� de nieuwe De Boeck atlas - uitgebreide versie (t.w.v. 25 euro)  
� het kunstboek ‘Van Tsaar tot Keizer’ (t.w.v. 35 euro), geschonken door 

het Mercatorfonds 
� een kookboekenpakket, een 10 cd-box, een audiofilm en een 

koptelefoon geschonken door Het Nieuwsblad (t.w.v. 172 euro) 
� twee bioscooptickets (t.w.v. 19 euro) geschonken door het 

Havencentrum Lillo 
� en (onder voorbehoud) deelname aan de internationale olympiade in 

Keulen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3de prijs Tim De Moerloose uit Vinderhoute en leerling aan de Sint-Bavohumaniora te  
  Gent. 
   met 76,8 % ontvangt: 

� het boek World Food Café (t.w.v. 25 euro) en CD Think Global (23 
euro) geschonken door de Vlaamse minister bevoegd voor 
Wetenschap  

� een Interrailpas Global Pass 22 dagen voor 2 personen (t.w.v. 329 
euro elk), geschonken door Interrail-NMBS  

� het kunstboek “België in kaart. De evolutie van het landschap in drie 
eeuwen cartografie”(t.w.v. 50 euro) geschonken door het Nationaal 
Geografisch Instituut 

� een gekleurde versie (facsimile) van de Mercatorkaart “Vlaenderen – 
Exactissima Flandriae Descriptio” uit 1540 (waarde 20 euro) 

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

� het kunstboek, ‘Het meesterlijke atelier’ (t.w.v. 40 euro) geschonken 
door het Mercatorfonds 

� de nieuwe Plantyn Algemene Wereldatlas(t.w.v. 29 euro) 
� de nieuwe De Boeck atlas - uitgebreide versie (t.w.v. 25 euro)  
� een kookboekenpakket, een 10 cd-box, een audiofilm en een 

koptelefoon geschonken door Het Nieuwsblad (t.w.v. 172 euro) 
� en (onder voorbehoud) deelname aan de internationale olympiade in 

Keulen 
 

2de prijs Matthias Multani  uit Korbeek-Lo en leerling aan het Sint-Albertuscollege te  
Haasrode/Heverlee. 
met 78 % ontvangt: 

� het boek World Food Café (t.w.v. 25 euro) en CD Think Global (23 
euro) geschonken door de Vlaamse minister bevoegd voor 
Wetenschap  

� een Interrailpas Global Pass 22 dagen voor 2 personen (t.w.v. 329 
euro elk), geschonken door Interrail-NMBS  

� het kunstboek “België in kaart. De evolutie van het landschap in drie 
eeuwen cartografie”(t.w.v. 50 euro) geschonken door het Nationaal 
Geografisch Instituut 

� een gekleurde versie (facsimile) van de Mercatorkaart “Vlaenderen – 
Exactissima Flandriae Descriptio” uit 1540 (waarde 20 euro) 

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

� het kunstboek ‘De wereld rond’ (t.w.v. 45 euro), geschonken door het 
Mercatorfonds 

� de nieuwe Plantyn Algemene Wereldatlas(t.w.v. 29 euro) 
� de nieuwe De Boeck atlas - uitgebreide versie (t.w.v. 25 euro)  
� een kookboekenpakket, een architectuurbibliotheek, een audiofilm en 

een koptelefoon geschonken door Het Nieuwsblad (t.w.v. 192 euro) 
� en (onder voorbehoud) deelname aan de internationale olympiade in 

Keulen 
 
 
 
 
 
 
 



1ste prijs Lotte Opsomer  uit Roeselare en leerling aan het Sint Lodewijckcollege te 
Brugge. 
met 78,9 % ontvangt: 

� het boek World Food Café (t.w.v. 25 euro) en CD Think Global (23 
euro) geschonken door de Vlaamse minister bevoegd voor 
Wetenschap  

� een Interrail Global Pass 1maand voor 2 personen (t.w.v. 422 euro 
elk), geschonken door Interrail-NMBS  

� het kunstboek ‘België in kaart. De evolutie van het landschap in drie 
eeuwen cartografie’(t.w.v. 50 euro) geschonken door het Nationaal 
Geografisch Instituut 

� een gekleurde versie (facsimile) van de Mercatorkaart “Vlaenderen – 
Exactissima Flandriae Descriptio” uit 1540 (waarde 20 euro) 

� het kunstboek ‘Moderne architectuur op Expo 58’ (t.w.v. 50 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 

� de nieuwe Plantyn Algemene Wereldatlas(t.w.v. 29 euro) 
� de nieuwe De Boeck atlas - uitgebreide versie (t.w.v. 25 euro)  
� een kookboekenpakket, een architectuurbibliotheek, een audiofilm, 

een koptelefoon en een fietstas geschonken door Het Nieuwsblad 
(t.w.v. 222 euro) 

� twee bioscooptickets (t.w.v. 19 euro) geschonken door het 
Havencentrum Lillo 

� en (onder voorbehoud) deelname aan de internationale olympiade in 
Keulen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Speciale prijzen 
 
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 Oost-Vlaanderen onder leiding van collega Hans Maricou. Er 
wordt hem als attentie een flesje wijn 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 steeds verdeeld tussen de drie eerste scholen: 
 
Alle drie de scholen ontvangen een opleiding voor een leerkracht ‘Inleiding tot ArcGIS’ 
(t.w.v. 1200 euro) geschonken door ESRI Belux  
De attesten worden overhandigd door mevrouw Jentl Loddewykx, projectmanager  
 
De drie eerste scholen ontvangen van de firma ORBIT Lokeren allen 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 €) 
 
Sponsor De Boeck  verwent, behalve de leerlingen, ook de winnende scholen: 
De eerst gerangschikte ontvangt 15 De Boeck atlassen. De tweede school ontvangt 10 De 
Boeck atlassen en de derde school 5 De Boeck atlassen. 
 
De twee eerste scholen ontvangen ook een wandkaart (t.w.v. 47 euro) en de eerste school 
een wandkaart én een wereldbol (t.w.v. 36 euro), geschonken door Vincent leermiddelen  
(de heer Stijn Vernieuwe) 
 
De laureaten zijn: 
 
derde school: het Sint-Albertuscollege uit Heverlee  (met o.a. collega An Steegen, score 
278,4 pnt) : de opleiding van ESRI en de licentie & opleiding Orbit/Eurotronics, de 5 
atlassen van de Boeck en een wandkaart van Vincent leermiddelen. 
 
tweede school: het Sint Gertrudiscollege Wetteren  (met o.a. collega Philip Plaetinck;  
score 286,5 pnt) : de opleiding van ESRI en de licentie & opleiding Orbit/Eurotronics, de 10 
atlassen van De Boeck én een wandkaart van Vincent Leermiddelen. 
 
eerste school: College Hagelstein Sint-Katelijne-Waver (met o.a.Roosmarijn Leys; score 
287,5): eveneens de opleiding van ESRI en de licentie & opleiding Orbit/Eurotronics, de 15 
atlassen van De Boeck en een wandkaart en wereldbol van Vincent Leermiddelen 
 
Om af te sluiten aan alle laureaten van harte proficiat gewenst en aan de deelnemers voor 
de IGEO in Keulen, veel succes! 
 
de stuurgroep Geografie-olympiade 
Dirk Coolsaet,Ria Van Mol en Ingrid Van den Zegel 
 
(*) Er zijn 3 identieke Orbit/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 Orbit/Eurotronics georganiseerde cursussen. 
De afspraken ivm de opleiding worden gemaakt met de heer Johan Bonne, afgevaardigde-bestuurder van 
Orbit/Eurotronics (tel 09/ 340 57 57). 


