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Na de vele stagedagen in Leuven, de finale van onze nationale olympiade en het 

bestuderen van de meer dan duizend interessante bladzijden van Campbell’s Biology was 

het eindelijk zover. Samen met onze twee Waalse collega’s, Lilian en Lionel, vertrokken 

we naar Warwick University waar een grote groep enthousiaste vrijwilligers ons reeds 

stond op te wachten.  

De eerste avond mochten we plaatsnemen in de grote aula van het Warwick Arts Centre 

en werden alle landen voorgesteld tijdens een prachtige openingsceremonie. Gedurende 

de daaropvolgende kennismaking met de andere deelnemers verdween mijn nervositeit 

van de eerste uren meteen. Na het ontmoeten van die tientallen vriendelijke 

leeftijdsgenoten werd het namelijk snel duidelijk dat dit een fantastische week ging 

worden. De 28ste International Biology Olympiad kon beginnen! 

In de voormiddag van de tweede dag kregen we de kans om gewend te geraken aan het 

materiaal dat we zouden gebruiken tijdens de praktische examens. Daarna konden we 

ons volledig uitleven tijdens de leuke, maar intensieve namiddagactiviteit: een sportdag 

op Britse wijze. Natuurlijk waren we niet vergeten dat er de dag er na ook nog examens 

moesten ingevuld worden. De spanning steeg naarmate de avond viel, wat zouden we 

voorgeschoteld krijgen in die stressy uurtjes practica?  

Het examen bestond uit 3 delen waarvan ikzelf Developmental Physiology het leukste 

vond. Onze fijne motoriek werd goed op de proef gesteld bij het dissecteren van de 

kleine larfjes. ’s Avonds konden we onze lachspieren trainen tijdens de Zombie Science 

voorstelling in het Warwick Arts Centre.  

In Warwick Castle kregen we de tijd om tot rust te komen en te genieten van de mooie 

omgeving en natuur van Engeland. We hadden immers onze volledige aandacht en 

concentratie nodig voor de theoretische examens de dag erna.   

Alle vragen van het examen werden via de computer opgelost. De stellingen werden 

telkens vergezeld van mooie illustraties of bewegende animaties en de tijd vloog voorbij 

terwijl iedereen zijn uiterste best deed de vragen zo goed mogelijk op te lossen. Een paar 

uurtjes later lieten we onze danstalenten zien tijdens de avondactiviteit waar we Schotse 

dansen aangeleerd kregen.  

In de dagen erna bezochten we Coventry Cathedral en het transportmuseum. Simon 

Watt vertelde ons alles over de Ugly Animal Road Show en we gooiden ons volledig 

tijdens de spelletjes rounders, een Engelse versie van baseball. Tijdens de medaille 

uitreiking konden we luid applaudisseren voor Lionel, die een bronzen medaille won. Ook 

Lilian kreeg een eervolle vermelding.  

Onze week kwam te snel ten einde en voor we het wisten, moesten we alweer afscheid 

nemen van onze nieuwe vrienden. Gelukkig kunnen we steeds terugdenken aan de mooie 

momenten die we beleefden en hebben we Facebook om contact met elkaar te houden. 

De International Biology Olympiad was een levenservaring die we nooit ofte nimmer 

zullen vergeten! 
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