
Reisverslag Tim: IChO 2014, Hanoi, Vietnam 

13 november 2013: Eerste ronde Vlaamse Chemie Olympiade 

Het begin… Met een vrij kleine groep 5de- en 6de-jaars van mijn school nemen we deel aan de 
eerste ronde, die online gehouden wordt. Over 
enkele minuten zullen we onder het waakzame oog 
van chemieleerkracht Johnny Jordens 2 uur lang 
meerkeuzevragen beantwoorden. 

 

 

 

 

 

26 februari 2014: Tweede ronde VCO 

Nu het serieuze werk… voor het tweede jaar op rij begeef ik me naar de universiteit van 
Hasselt, dit keer in het gezelschap van drie 
klasgenoten. Dit jaar voel ik me een stuk beter na 
de proef dan vorig jaar, en dat blijkt later ook 
terecht te zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14-17 april 2014: Stage aan UGent 

Als voorbereiding op de finale krijgen de 
finalisten 4 dagen theorie en praktijk te zien op 
een iets hoger tempo dan we in het secundair 
gewend zijn. Ik merk dat de 13 andere finalisten 
het me zeker niet makkelijk zullen maken en 
bereid me al voor op een zware nederlaag… Ik 
ontmoet hier ook Alexis, die voor de tweede keer 

in de finale zit en dus de gedoodverfde favoriet is.  

 

 

 

 

 

 

26 april 2014: Finale VCO 

The big day! De finale omvat een theorie-examen van 
3 uur, gevolgd door een practicum van nog eens 3 uur. 
Als ik om 10 uur aankom aan de VUB zie ik er lichtjes 
tegenop om me hier tot 17 uur te concentreren. Na het 
examen voel ik me niet slecht, maar ook niet 
fantastisch. Ik herinner mezelf eraan dat ik er nu niets 
meer aan kan veranderen en dat ik gewoon moet 
wachten tot de proclamatie, een maand later.  

 

 

 

 

 

 

 

 



24 mei 2014: Proclamatie Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen 

Vergezeld door mijn ouders en enkele leerkrachten 
wacht ik, licht nerveus, de proclamatie van de VCO 
af. De spanning wordt even gebroken als ik op het 
podium wordt geroepen voor Biologie, omdat ik 
geplaatst was voor de finale en niet heb 
deelgenomen. Als we daarna aan de beurt komen 
merk ik dat ik toch ongewoon zenuwachtig ben. Ik 
hoor dat ik ieder geval al bij de top tien zit… top 
vijf, dat is best wel verrassend… niet de vijfde… 
… niet de vierde, ah f*** zeg aub niet nu mijn 
naam… … … De derde plaats gaat naar Alexander, 
wat betekent dat ik naar Vietnam ga! Samen met 
Alexis, zoals verwacht. Op dit punt heeft prof. 
Marie-Josée Janssens iets bijzonders te zeggen: 
voor het eerst in de VCO- geschiedenis is er een ex 
aequo voor de eerste plaats!  

 

 

 

30 juni – 4 juli 2014: Stage IChO 

Alexis en ik krijgen nog wat extra voorbereiding op de IChO. In Gent valt alles nog best mee 
(alles is relatief natuurlijk…). In Leuven krijgen we wat bijscholing in het organische gebied. 
We krijgen allebei het vermoeden dat organische chemie niet ons favoriete onderdeel zal zijn 
in Vietnam. Dat is dan nog bijzonder zacht uitgedrukt. Ons vertrek komt nu snel dichterbij en 
we moeten beginnen denken aan de laatste voorbereidingen voor de reis. 

19 juli 2014: Vertrek naar Vietnam 

We nemen de TGV van Brussel naar Parijs om van daaruit een directe vlucht naar Hanoi te 
nemen. In Brussel ontmoet ik voor het eerst de Franstalige delegatie: Cédric en Pieter. Door 
een recent ongelukje met een mes is Cédric niet in staat zijn arm te bewegen. Ik overweeg de 
mogelijke complicaties die dit met zich meebrengt. In Parijs ontmoeten we meteen ook het 
Franse team, dat natuurlijk dezelfde vlucht neemt. We maken ons klaar voor een vlucht van 
twaalf uur. Om god-weet-welke redenen heeft niemand van ons echt veel geslapen op het 
vliegtuig. Wanneer we ’s morgens aankomen zijn we dan ook nogal uitgeput. 

 

 

 



20 juli 2014: Aankomst in Hanoi 

Op de luchthaven worden we verwelkomd door Mai Trang Linh Hà: onze Franssprekende 
gids voor België. Tijdens ons verblijf in Vietnam de komende tien dagen zal zij ons 
begeleiden. We gaan eerst naar het Daewoo Hotel, waar de mentors (Hans, Danièle en 
Corentin) zullen verblijven. We worden hier van hen gescheiden en zullen zelf verblijven in 
het La Thanh Hotel. Aan het einde van de dag hebben we al heel wat teams zien arriveren.  

 

21 juli 2014: Opening Ceremony 

Deze vindt plaats in het enorme National Convention 
Center. De organisatoren laten ons kennismaken met wat 
Vietnamese cultuur, stellen een aantal belangrijke gasten 
aan ons voor en overlopen dan de deelnemende landen.  
België heeft overduidelijk het beste uniform, maar tussen 
een aantal landen die volledig in kostuum gekleed gaan, 
voel ik me lichtjes under-dressed. 

Daarna is nog een Welcome Party, wat inhoudt dat we 
lunchen in het NCC. We beseffen dat dit de laatste keer is 
dat we onze mentors zien tot na het theoretisch examen.  

Terug in het hotel komen we in contact met traditionele 
Vietnamese spelletjes en kunst. Ik heb 9 jaar klassieke 
gitaar achter de rug, but this… is… madness! 

We krijgen ook nog Lab Safety Instructions. Dat houdt in 
dat alles wat iedereen al in het programmaboekje gelezen 
had herhaald werd en dat elke vraag beantwoord werd 
met: “We prepare all.” Time well spent! 

’s Avonds worden, zoals verwacht onze gsm’s en tablets 
in beslag genomen om valsspelen te voorkomen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 juli 2014: Excursies 

Met een groep van 291 studenten uit 75 landen trekken we 
eerst naar Bat Trang Pottery Village, waar we het 
aardewerk kunnen bezichtigen, maar ook zelf eens een 
poging doen om een pot te maken, wat niet zo evident 
blijkt te zijn.  

In de namiddag gaan we de Temple of Literature 
bezichtigen, alsook de Imperial Citadel. In elke bus zitten 
een aantal landen, die samen een gids krijgen. Ik denk dat 
Argentinië tot en met Brazilië het erover eens is dat de 
gids van de voormiddag een stuk aangenamer was dan die 
van de namiddag.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 juli 2014: Practical Exam 

Wiens idee was het precies om ons om 6 uur te 
laten opstaan? Er heerst een lichte spanning in het 
La Thanh Hotel en meer nog later aan de Hanoi 
University of Education. Iedereen maakt zich klaar 
om van 9:00 tot 14:30 in het labo te staan. Het 
examen duurt 5 uur + 30 minuten op de vragen 
door te lezen. Als we elkaar na het examen 
terugzien is vrijwel iedereen het erover eens dat 
het qua moeilijkheidsgraad best meeviel, wat 
natuurlijk niet zoveel uitmaakt als er te weinig tijd 
is om zelfs maar aan proef 3 te beginnen. 5 uur 
was veel te kort, dat wil zeggen: het examen was 
veel te lang. 

Na het examen was er de mogelijkheid om nog 
wat aan sport te doen bij het hotel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 juli 2014: Excursie + Ams High School 

Excursie naar Museum of Ethnology. Hierin staan de vele 
verschillende culturen van Vietnam en de lange 
geschiedenis van het land uitgestald. Het gebouw is… een 
museum, ergo niet bijster interessant. Buiten is er echter een 
groot gebied waar traditionele Vietnamese huizen te 
bezichtigen/betreden zijn. Er is ook een traditionele Water 
Puppet Show te zien. Dit was al iets interessanter. Wel 
jammer dat het net hier zo oncomfortabel warm moet zijn. 

 

Na de middag vertrekken we naar Hanoi-Amsterdam High 
School for the Gifted. (Ja: “for the Gifted” , hmm.) 
Hier krijgen we één van de studenten als gids: Shino      (Ha 
#2). We krijgen opnieuw een show voorgeschoteld, waarin 
ook optredens van IChO-deelnemers inzitten, onder andere 
een zeer indrukwekkende dansperformance van een Zwitser. 

Na de show worden er nog kort even spelletjes gespeeld 
voor we ons weer naar het hotel begeven. Morgen is het 
opnieuw examen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 juli 2014: Theoretical Exam 

Om 6 uur op, opnieuw. Ik moet toegeven dat ik 
slecht geslapen heb, maar kan niet met zekerheid 
zeggen dat het examen daar iets mee te maken heeft. 
Om 9 uur beginnen we in het National Convention 
Center. Als je dacht dat 5 uur practicum erg was, 
probeer je dan eens 5 uur lang op een blad te 
concentreren. De eerste vraag valt nog goed mee. 
Kwantumchemie is niet zo verschrikkelijk moeilijk. 
Vanaf daar gaat het bergaf en als ik denk dat de 
bodem bereikt is komt het organische gedeelte nog. 
Na het examen ben ik zeker van dat ik ronduit 
miserabel gepresteerd heb, zoals verwacht.  

Nu de competitie voorbij is worden we 
naar het Daewoo Hotel gebracht voor de 
Reunion Party met onze mentors. Zij 
mogen nu, na een periode van 
besprekingen en vertaalwerk, beginnen aan 
de verbetering. 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 juli 2014: Excursie Trang An, Bai Dinh 

Voor het eerst begeven we ons echt buiten de 
hoofdstad. In Trang An varen we met een 
bootje door een fantastisch berglandschap, door 
grotten waar je regelmatig een uitstekende rots 
moet ontwijken. We worden eraan herinnerd 
dat Vietnam eigenlijk een prachtig land is met 
zeer mooie natuur.  

We bezoeken ook een aantal enorme pagodes 
(Bai Dinh pagode), in de gietende regen. 
Gelukkig heeft de organisatie ons aan het begin 
van onze reis een paraplu gegeven. De Drie 
Boeddha’s in de grootste pagode hebben 
alledrie een swastika op hun borst. Het 
merendeel van de Vietnamese bevolking blijkt 
het symbool niet te kennen in zijn post-WOII 
betekenis en ziet het als een boeddhistisch 
symbool voor vrede. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



27 juli 2014: Water Park + Times City 

Yeah: pretpark! Na een keer op het 
reuzenrad geweest te zijn (al was het 
maar omdat Hà absoluut níet wilde) 
besluiten we om naar het waterpark te 
gaan. Hier zijn een aantal zeer 
snelle/hoge glijbanen, die we allemaal 
toch minstens een keer willen doen 
(opnieuw: omdat Hà niet wilde). We 
stelden ons eerst vragen over de vrij 
korte tijd die we kregen in het pretpark 
maar dit blijkt zeker genoeg te zijn, 
omdat er nu eenmaal niet zoveel te 
doen is. 

Daarna begeven we ons naar Times City. Hier 
bezoeken we eerst het aquarium, waarna we nog 
wat tijd hebben om rond te kijken in het shopping 
center. We besluiten het grootste deel van onze 
tijd hier door te brengen door ergens te gaan 
zitten en iets te drinken, vergezeld door een lid 
van team Belarus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



28 juli 2014: Closing Ceremony 

Het einde van onze reis nadert. Tijd om iets formeler gekleed te gaan. Netjes in kostuum 
(behalve Cédric, om overduidelijke redenen) begeeft de Belgische delegatie zich naar haar 
plaats in de zaal van het National Convention Center. Na opnieuw een cultuurshow van 
formaat gaat men over op de uitreiking der medailles. We zijn allemaal blij verrast wanneer 
bij de eervolle vermeldingen Alexis’ naam wordt geroepen. Hierbij blijft het, maar dit is voor 
België al een sterke prestatie. Achter ons zit China er maar beteuterd bij met twee zilveren 
(schande!) en twee gouden medailles. Na het diner in het NCC zit de olympiade er eigenlijk 
op. Morgen vertrekt onze vlucht pas om 23:55, dus we moeten nog een hele dag kunnen 
vullen die niet georganiseerd is. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



29 juli 2014: Vertrek uit Vietnam 

Terwijl delegatie na delegatie naar de luchthaven vertrekt gaan wij naar het Daewoo Hotel om 
de mentors op te pikken. We besluiten echter om eerst Pho (Vietnamese noedelsoep) te gaan 
eten met het Duitse team. Daarna gaan we één van de meren in Hanoi bekijken, waar ook een 
bekende pagode te zien is. We gaan met waterfietsen het meer op en komen net op tijd terug 
aan land om te schuilen voor een hevige stortbui. Hierna neemt Hà ons mee naar het minder 
toeristische gedeelte van de stad waar we echt traditioneel eten als diner. Het wordt nu stilaan 
tijd om ons naar de luchthaven te begeven, waar we afscheid nemen van Hà. Op de 
luchthaven spelen we nog even met het Franse team en de jongens van Peru, die dezelfde 
vlucht nemen. Als we uiteindelijk vertrekken besef ik dat we opnieuw twaalf uur in het 
vliegtuig zullen zitten. 

30 juli 2014: Aankomst in België 

Rond 12:30 komt de TGV uit Parijs eindelijk aan in Brussel, waar we worden opgewacht door 
onze ouders. Ik blijk de enige te zijn die niet de IChO-polo die we hebben gekregen heeft 
aangetrokken, waardoor ik wel wat opval. Ik kan terugblikken op een fantastische reis en een 
geweldige ervaring. Je hebt geen idee hoe blij ik ben dat ik dit heb mogen meemaken.  

 

 

 

 

 



Tot slot… 

IChO is een fantastisch evenement waarvan de competitie slechts een klein deel is. Je ontmoet 
er studenten van over de hele wereld, smeed nieuwe vriendschappen en leert nieuwe culturen 
kennen. Daarom zou ik iedereen willen aanmoedigen om deel te nemen aan de Vlaamse 
Olympiades voor Natuurwetenschappen. Op de internationale olympiades draait het erom 
internationale samenwerking te bevorderen, wat essentieel is voor de toekomst van de 
wetenschap.  


