
 

 

De Internationale Biologie Olympiade, 

meer dan wormen en vlinders … 
 

 

De Vlaamse biologieolympiade was in het begin één 

van de vele olympiades waaraan we deelnamen. Van 

de 2710 deelnemers aan de 1e ronde werden er 

uiteindelijk 181 toegelaten tot de 2e ronde. Om daar 

door te geraken, moest je tonen dat je je inzette en 

gemotiveerd was en een cursus die je opgestuurd 

kreeg, instuderen.  

De uiteindelijke 15 finalisten kregen nog een cursus 

toegestuurd om die op dezelfde manier aan te 

pakken. Maar geen nood, dit is geen saaie wedstrijd 

die droogweg test wie er het beste kennis kan 

reproduceren. We kregen de uitnodiging om een 

leerrijke stage in Leuven te gaan volgen, waar je uiteraard naast het overlopen van die cursus, kennis kan maken met 

leeftijdsgenoten van over heel Vlaanderen en samen met hen een weekje tijdens de paasvakantie logeert in de 

plaatselijke jeugdherberg, inclusief lachwekkende misverstanden door verschillende dialecten. 

 

Dan was het afwachten tot de proclamatie om te zien 

wie de 2 gelukkigen waren die dit jaar de mooie reis 

naar het verre Vietnam mochten maken om daar 

samen met de Waalse laureaten ons kleine landje te 

vertegenwoordigen. Het één voor één afroepen van 

namen van onder naar boven kan spannend zijn, 

vooral als het lang duurt totdat je wordt afgeroepen. 

En van zodra er nog maar 2 namen meer overbleven, 

wisten we het al: het is binnen! En de bijhorende buit 

was niet alleen een prijzenpakket om u tegen te 

zeggen, maar we gingen ook nog eens naar de 

International Biology Olympiad (IBO) in Hanoi 

(Vietnam). 

 

 

Er waren ca. 250 deelnemers, de “elite” van 69 landen zoals ons meermaals als peptalk 

werd ingepeperd. Het was een letterlijk “warmly welcome”, want 38°C is niet niks. We 

kregen al direct assistentie van een gids, een plaatselijke studente, Linh, die ons bij alle 

activiteiten escorteerde en ons aanmoedigde zoals een sportcoach. Zoals we o.a. achteraf 

als souvenir op haar T-shirt hebben geschreven, “Il n’existe pas une meilleure guide”.  

We waren vanzelfsprekend benieuwd naar onze buitenlandse leeftijdsgenoten en maakten 

zo snel mogelijk gebruik van deze unieke kans om nieuwe vrienden te zoeken tijdens de 

bijna dagelijkse feestjes, waarvan iedereen wel die van 22 juli, the Belgian Day, zal 

onthouden – ja, 22 juli, want op de 21e had de organisatie al iets georganiseerd en daar 

konden wij niet meer tussen.  



 

 

 

 

Er werden driftig facebookprofielen uitgewisseld, om toch 

maar achteraf contact te kunnen houden en te kunnen 

terugblikken op de gemaakte uitstappen: een hectische 

rondrit in Hanoi zelf door de geordende chaos van taxi’s en 

scooters, een kleurrijk uitzicht over Hanoi by day en by night, 

een bezoekje aan het pottenbakkersdorp Bat Trang waar je je 

even kon uitleven door zelf potjes te schilderen, een 

boottocht in magnifiek Trang An, erkend door UNESCO als 

natuurlijk werelderfgoed… 

 

 

Maar we vergeten de competitie, waarvoor 2 van de 8 dagen 

werden uitgetrokken: de ene voor de praktische proeven en de 

andere voor de theoretische. Ook dit jaar kwamen de 

verschillende biologische thema’s weer aan bod. We moesten 

vlinders determineren, fylogenetische verwantschappen 

zoeken, wormen bestuderen, 2 (!) gelelektroforeses, een PCR, 

een titratie en een spectrofotometrisch experiment uitvoeren 

en planten en bloemen verdelen volgens fylogenie tijdens de 

praktische proeven. Tijdens de theoretische moesten we zo’n 

400 stellingen op waarheid beoordelen. Laat je vooral niet 

afschrikken door de hoeveelheid en de moeilijkheidsgraad: de 

Belgische delegatie deed het uitstekend, ondanks het 

algemene tijdsgebrek. We behaalden de 134e en 136e  plaats 

en namen 2 bronzen medailles mee naar huis. De Franstalige Christophe kreeg een eervolle vermelding (163e). Maar 

wat we ook en vooral zullen blijven bewaren, zijn de massa’s ervaringen, herinneringen en nieuwe vrienden van over 

de hele wereld! 
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