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Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
Departement Onderwijs 

De heer Wim Leybaert, afdelingshoofd Hogescholen VERONTSCHULDIGD 
De heer Roger Standaert, directeur afd. Universiteiten VERONTSCHULDIGD 

 
Kabinet van Minister Fientje Moerman 

Mevrouw Fientje Moerman, Vlaams minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, 
Innovatie en Buitenlandse Handel; VERONTSCHULDIGD 
De heer Rudy Aernout, kabinetschef  VERONTSCHULDIGD 
 

Kabinet van minister Frank Vandenbroucke 
De heer Frank Vandenbroucke, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming 
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Eurosense: mevrouw Barbara Lambrecht  VERONTSCHULDIGD 
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2 bedanken van de sponsors 
 

De gastheren van de proclamatie en receptie en belangrijke sponsor, het NGI, 
vertegenwoordigd door directeur Raf Muylaert  
 
De ministeries van de Vlaamse Gemeenschap, hoofdsponsor, vertegenwoordigd 
door mevrouw Liliane Moeremans 
 
Educatieve uitgeverij De Boeck  mw. Swyngedouw en mw. D’Hondt 
Havencentrum Lillo dir. Peter Bosmans 
Wolters Plantyn educatieve uitgevers de heer Guy Hectors 
Interrail – NMBS de heer Flor Verhofstadt 
Mercatorfonds mevr. Bea  Swaegers 
Eurosense Belfotop de heer Frank De Boeck & mw B. Lambrecht 
ESRI Belux dir. H. Van Oosterwyck en mw. L. Derveaux 
Uitgeverij Pelckmans de heer Tom De Rijck 
Transparencies to educate dir. Jan Krol 
Eurotronics de heer Johan Bonne 
De Rouck Cartographie de heer S. Rogiers 
 
 
en de locaties van de schiftingen, de Werkgroep Vragen en de mede-sponsors van 
de finale: 
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Sint-Lodewijkscollege - Brugge 
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De Lijn Oost-Vlaanderen, mede-sponsor van de finale 



 
3 Individuele prijzen: 
 
Er waren in deze 10de Geo-olympiade 970 inschrijvingen uit 115 scholen.  
Ongeveer 790 derdegraadsleerlingen namen effectief deel aan de schiftingen,  
in een verhouding jongens/meisjes van 63/37 % , een verhouding ASO/TSO+KSO van 
89/11 % en een verhouding 6de jaars/5de jaars van 68/32 %.  
Bij de finale lag de lat zeer hoog en waren de deelnemers aan elkaar gewaagd.  
Het verschil tussen de 5de (met 62,0 %) en de 10de (met 58,1 %) was bijvoorbeeld 
minder dan 4 %; het verschil tussen de 1ste en de 4de was zelfs minder dan 2 %. 
Er waren 14 finalisten en die behaalden, in omgekeerde volgorde: 
 
14de  prijs  Alex Fontaine uit Leefdaal, provincie Vlaams-Brabant en 
  leerling aan het Heilig Hartcollega te Wezembeek-Oppem met 51,3 % 

ontvangt: 
! het kunstboek ‘Fascinerende landschappen van Vlaanderen en 

Wallonië’ (t.w.v. 62 euro) geschonken door de Vlaamse minister 
bevoegd voor Wetenschap  

! het kunstboek ‘Van Mercator tot computerkaart (t.w.v. 27 euro) 
geschonken door het Nationaal Geografisch Instituut 

! een orthofotoplan van de eigen streek + een CDRom met de luchtfoto 
van België ( samen t.w.v. 50 euro) geschonken door Eurosense 

! het reisboekenpakket bestaande uit vijf boeken over Frankrijk 
(fotoboek), Mexico en New York (National Geographic)  en 
Routeplanners USA West en USA Oost (gezamenlijk t.w.v. 55 euro) 
geschonken door uitgeverij Pelckmans 

! de nieuwe Wolters Algemene Wereldatlas 2004 (t.w.v. 29 euro) 
! het boek ‘Leuker leren’ (+ CD Rom) (t.w.v. 34 euro) geschonken door 

Uitgeverij De Boeck 
! een didactische CDRom van de binnenvaart (t.w.v. 25 euro) 

geschonken door het Havencentrum Lillo 
 
 
13de  prijs  Jonas Deré uit Moorslede, provincie West-Vlaanderen en 
  leerling aan het Sint Aloysiuscollege te Menen met 53,5 % 

ontvangt: 
! het kunstboek ‘Fascinerende landschappen van Vlaanderen en 

Wallonië’ (t.w.v. 62 euro) geschonken door de Vlaamse minister 
bevoegd voor Wetenschap  

! het kunstboek ‘Van Mercator tot computerkaart (t.w.v. 27 euro) 
geschonken door het Nationaal Geografisch Instituut 

! een orthofotoplan van de eigen streek + een CDRom met de luchtfoto 
van België ( samen t.w.v. 50 euro) geschonken door Eurosense 

! het reisboekenpakket bestaande uit vijf boeken over Frankrijk 
(fotoboek), Mexico en New York (National Geographic)  en 
Routeplanners USA West en USA Oost (gezamenlijk t.w.v. 55 euro) 
geschonken door uitgeverij Pelckmans 

! de nieuwe Wolters Algemene Wereldatlas 2004 (t.w.v. 29 euro) 
! het boek ‘Leuker leren’ (+ CD Rom) (t.w.v. 34 euro) geschonken door 

Uitgeverij De Boeck 
! een didactische CDRom van de binnenvaart (t.w.v. 25 euro) 

geschonken door het Havencentrum Lillo 



 
 
12de prijs Jozefien Nuyttens uit Asse, die opkwam voor de provincie Oost-Vlaanderen 
  en leerling is aan het Koninklijk Atheneum te Aalst met 54,9 % 

ontvangt: 
! het kunstboek ‘Fascinerende landschappen van Vlaanderen en 

Wallonië’ (t.w.v. 62 euro) geschonken door de Vlaamse minister 
bevoegd voor Wetenschap  

! het kunstboek ‘Van Mercator tot computerkaart (t.w.v. 27 euro) 
geschonken door het Nationaal Geografisch Instituut 

! een orthofotoplan van de eigen streek + een CDRom met de luchtfoto 
van België ( samen t.w.v. 50 euro) geschonken door Eurosense 

! het reisboekenpakket bestaande uit vijf boeken over Frankrijk 
(fotoboek), Mexico en New York (National Geographic)  en 
Routeplanners USA West en USA Oost (gezamenlijk t.w.v. 55 euro) 
geschonken door uitgeverij Pelckmans 

! de nieuwe Wolters Algemene Wereldatlas 2004 (t.w.v. 29 euro) 
! het boek ‘Leuker leren’ (+ CD Rom) (t.w.v. 34 euro) geschonken door 

Uitgeverij De Boeck 
! een didactische CDRom van de binnenvaart (t.w.v. 25 euro) 

geschonken door het Havencentrum Lillo 
 
 

11de prijs Joris Gillis uit Duffel, provincie Antwerpen en  
leerling aan het Sint Gummarus College te Lier met 55,7 % 
ontvangt: 

! het kunstboek ‘Fascinerende landschappen van Vlaanderen en 
Wallonië’ (t.w.v. 62 euro) geschonken door de Vlaamse minister 
bevoegd voor Wetenschap  

! het kunstboek ‘Van Mercator tot computerkaart (t.w.v. 27 euro) 
geschonken door het Nationaal Geografisch Instituut 

! een orthofotoplan van de eigen streek + een CDRom met de luchtfoto 
van België ( samen t.w.v. 50 euro) geschonken door Eurosense 

! het reisboekenpakket bestaande uit vijf boeken over Frankrijk 
(fotoboek), Mexico en New York (National Geographic)  en 
Routeplanners USA West en USA Oost (gezamenlijk t.w.v. 55 euro) 
geschonken door uitgeverij Pelckmans 

! de nieuwe Wolters Algemene Wereldatlas 2004 (t.w.v. 29 euro) 
! het boek ‘Leuker leren’ (+ CD Rom) (t.w.v. 34 euro) geschonken door 

Uitgeverij De Boeck 
! een didactische CDRom van de binnenvaart (t.w.v. 25 euro) 

geschonken door het Havencentrum Lillo 
 
 

10de prijs Nadja Strobbe uit Beernem, provincie West-Vlaanderen  en 
  leerling aan het Sint Andreaslyceum te Sint-Kruis Brugge met 58,1 % 

ontvangt: 
! het kunstboek ‘Fascinerende landschappen van Vlaanderen en 

Wallonië’ (t.w.v. 62 euro) geschonken door de Vlaamse minister 
bevoegd voor Wetenschap  

! het kunstboek ‘Van Mercator tot computerkaart (t.w.v. 27 euro) 
geschonken door het Nationaal Geografisch Instituut 



! een orthofotoplan van de eigen streek + een CDRom met de luchtfoto 
van België ( samen t.w.v. 50 euro) geschonken door Eurosense 

! het reisboekenpakket bestaande uit vijf boeken over Frankrijk 
(fotoboek), Mexico en New York (National Geographic)  en 
Routeplanners USA West en USA Oost (gezamenlijk t.w.v. 55 euro) 
geschonken door uitgeverij Pelckmans 

! de nieuwe Wolters Algemene Wereldatlas 2004 (t.w.v. 29 euro) 
! het boek ‘Leuker leren’ (+ CD Rom) (t.w.v. 34 euro) geschonken door 

Uitgeverij De Boeck 
! een didactische CDRom van de binnenvaart (t.w.v. 25 euro) 

geschonken door het Havencentrum Lillo 
! een bureauonderlegger geschonken door De Rouck Cartographie 

 
 
9ste prijs Thomas Van Den Broucke uit Kasterlee, provincie Antwerpen en 

leerling aan het Sint Pietersinstituut te Turnhout met 59,5% 
ontvangt: 

! het kunstboek ‘Fascinerende landschappen van Vlaanderen en 
Wallonië’ (t.w.v. 62 euro) geschonken door de Vlaamse minister 
bevoegd voor Wetenschap  

! het kunstboek ‘Van Mercator tot computerkaart (t.w.v. 27 euro) 
geschonken door het Nationaal Geografisch Instituut 

! een orthofotoplan van de eigen streek + een CDRom met de luchtfoto 
van België ( samen t.w.v. 50 euro) geschonken door Eurosense 

! het reisboekenpakket bestaande uit vijf boeken over Frankrijk 
(fotoboek), Mexico en New York (National Geographic)  en 
Routeplanners USA West en USA Oost (gezamenlijk t.w.v. 55 euro) 
geschonken door uitgeverij Pelckmans 

! de nieuwe Wolters Algemene Wereldatlas 2004 (t.w.v. 29 euro) 
! het boek ‘Leuker leren’ (+ CD Rom) (t.w.v. 34 euro) geschonken door 

Uitgeverij De Boeck 
! een didactische CDRom van de binnenvaart (t.w.v. 25 euro) 

geschonken door het Havencentrum Lillo 
! een bureauonderlegger geschonken door De Rouck Cartographie 

    
!  

8de prijs Jolien de Smet uit Merelbeke, provincie Oost-Vlaanderen en 
  leerling aan het Sint Paulusinstituur te Gent met 60,1 % 

ontvangt: 
! het kunstboek ‘Fascinerende landschappen van Vlaanderen en 

Wallonië’ (t.w.v. 62 euro) geschonken door de Vlaamse minister 
bevoegd voor Wetenschap  

! het kunstboek ‘Van Mercator tot computerkaart (t.w.v. 27 euro) 
geschonken door het Nationaal Geografisch Instituut 

! een orthofotoplan van de eigen streek + een CDRom met de luchtfoto 
van België ( samen t.w.v. 50 euro) geschonken door Eurosense 

! het reisboekenpakket bestaande uit vijf boeken over Frankrijk 
(fotoboek), Mexico en New York (National Geographic)  en 
Routeplanners USA West en USA Oost (gezamenlijk t.w.v. 55 euro) 
geschonken door uitgeverij Pelckmans 

! de nieuwe Wolters Algemene Wereldatlas 2004 (t.w.v. 29 euro) 
! het boek ‘Leuker leren’ (+ CD Rom) (t.w.v. 34 euro) geschonken door 

Uitgeverij De Boeck 



! een didactische CDRom van de binnenvaart (t.w.v. 25 euro) 
geschonken door het Havencentrum Lillo 

! een bureauonderlegger geschonken door De Rouck Cartographie 
 
 

7de prijs Jasper Desmet uit Kortrijk, provincie West-Vlaanderen  en 
  leerling aan het Sint Amands College te Kortrijk Noord met 60,6 % 

ontvangt: 
! het kunstboek ‘Fascinerende landschappen van Vlaanderen en 

Wallonië’ (t.w.v. 62 euro) geschonken door de Vlaamse minister 
bevoegd voor Wetenschap  

! het kunstboek ‘Van Mercator tot computerkaart (t.w.v. 27 euro) 
geschonken door het Nationaal Geografisch Instituut 

! een orthofotoplan van de eigen streek + een CDRom met de luchtfoto 
van België ( samen t.w.v. 50 euro) geschonken door Eurosense 

! het reisboekenpakket bestaande uit vijf boeken over Frankrijk 
(fotoboek), Mexico en New York (National Geographic)  en 
Routeplanners USA West en USA Oost (gezamenlijk t.w.v. 55 euro) 
geschonken door uitgeverij Pelckmans 

! de nieuwe Wolters Algemene Wereldatlas 2004 (t.w.v. 29 euro) 
! het boek ‘Leuker leren’ (+ CD Rom) (t.w.v. 34 euro) geschonken door 

Uitgeverij De Boeck 
! een didactische CDRom van de binnenvaart (t.w.v. 25 euro) 

geschonken door het Havencentrum Lillo 
! het boek Dinosauriërs (t.w.v. 12,50 euro), geschonken door het KBIN 
! een bureauonderlegger geschonken door De Rouck Cartographie 

 
 
6de prijs Filip Vanderschueren uit Sint Truiden, provincie Limburg  en 
  leerling aan de Katholieke Centrumscholen te Sint-Truiden met 61,9 % 

ontvangt: 
! het kunstboek ‘Fascinerende landschappen van Vlaanderen en 

Wallonië’ (t.w.v. 62 euro) geschonken door de Vlaamse minister 
bevoegd voor Wetenschap  

! het kunstboek ‘Van Mercator tot computerkaart (t.w.v. 27 euro) 
geschonken door het Nationaal Geografisch Instituut 

! het kunstboek ‘Brugge’ (t.w.v. 24 euro) geschonken door het 
Mercatorfonds 

! een orthofotoplan van de eigen streek + een CDRom met de luchtfoto 
van België ( samen t.w.v. 50 euro) geschonken door Eurosense 

! het reisboekenpakket bestaande uit vijf boeken over Frankrijk 
(fotoboek), Mexico en New York (National Geographic)  en 
Routeplanners USA West en USA Oost (gezamenlijk t.w.v. 55 euro) 
geschonken door uitgeverij Pelckmans 

! de nieuwe Wolters Algemene Wereldatlas 2004 (t.w.v. 29 euro) 
! het boek ‘Leuker leren’ (+ CD Rom) (t.w.v. 34 euro) geschonken door 

Uitgeverij De Boeck 
! een didactische CDRom van de binnenvaart (t.w.v. 25 euro) 

geschonken door het Havencentrum Lillo 
! het boek Dinosauriërs (t.w.v. 12,50 euro), geschonken door het KBIN 
! een bureauonderlegger geschonken door De Rouck Cartographie 



! en (onder voorbehoud) deelname aan de tweejaarlijkse Derby der Lage 
Landen (de Geografie-olympiade tussen Vlaanderen en Nederland), dit 
jaar van 16 tot 19 augustus in beide Limburgen 

 
 
5de prijs Carl Van Mol uit Sint-Niklaas, provincie Oost-Vlaanderen en 

leerling aan het technisch Instituut Sint Carolus te Sint-Niklaas met 62,0 % 
ontvangt: 

! het kunstboek ‘Fascinerende landschappen van Vlaanderen en 
Wallonië’ (t.w.v. 62 euro) geschonken door de Vlaamse minister 
bevoegd voor Wetenschap 

! een Interrailpas (t.w.v. 275 euro)  geschonken door Interrail-NMBS  
! het kunstboek ‘Van Mercator tot computerkaart (t.w.v. 27 euro) 

geschonken door het Nationaal Geografisch Instituut 
! het kunstboek ‘Brugge’ (t.w.v. 24 euro) geschonken door het 

Mercatorfonds 
! een orthofotoplan van de eigen streek + een CDRom met de luchtfoto 

van België ( samen t.w.v. 50 euro) geschonken door Eurosense 
! het reisboekenpakket bestaande uit vijf boeken over Frankrijk 

(fotoboek), Mexico en New York (National Geographic)  en 
Routeplanners USA West en USA Oost (gezamenlijk t.w.v. 55 euro) 
geschonken door uitgeverij Pelckmans 

! de nieuwe Wolters Algemene Wereldatlas 2004 (t.w.v. 29 euro) 
! het boek ‘Leuker leren’ (+ CD Rom) (t.w.v. 34 euro) geschonken door 

Uitgeverij De Boeck 
! een didactische CDRom van de binnenvaart (t.w.v. 25 euro) 

geschonken door het Havencentrum Lillo 
! het boek ‘Leven of overleven’ (t.w.v. 16 euro), geschonken door het 

KBIN 
! en (onder voorbehoud) deelname aan de tweejaarlijkse Derby der Lage 

Landen (de Geografie-olympiade tussen Vlaanderen en Nederland), dit 
jaar van 16 tot 19 augustus in beide Limburgen 

 
     

4de prijs Steven Caluwaerts uit Kapelle-op-den-Bos, provincie Vlaams Brabant en 
  leerling aan het Sint Theresia College te Kapelle-op-den-Bos met 65,1 % 

ontvangt: 
! het kunstboek ‘Fascinerende landschappen van Vlaanderen en 

Wallonië’ (t.w.v. 62 euro) geschonken door de Vlaamse minister 
bevoegd voor Wetenschap 

! een Interrailpas (t.w.v. 275 euro), geschonken door Interrail-NMBS  
! het kunstboek ‘Van Mercator tot computerkaart (t.w.v. 27 euro) 

geschonken door het Nationaal Geografisch Instituut 
! het kunstboek ‘Het bankbiljet in alle staten’ (t.w.v. 20 euro) geschonken 

door het Mercatorfonds 
! een orthofotoplan van de eigen streek + een CDRom met de luchtfoto 

van België ( samen t.w.v. 50 euro) geschonken door Eurosense 
! het reisboekenpakket bestaande uit vijf boeken over Frankrijk 

(fotoboek), Mexico en New York (National Geographic)  en 
Routeplanners USA West en USA Oost (gezamenlijk t.w.v. 55 euro) 
geschonken door uitgeverij Pelckmans 

! de nieuwe Wolters Algemene Wereldatlas 2004 (t.w.v. 29 euro) 



! het boek ‘Leuker leren’ (+ CD Rom) (t.w.v. 34 euro) geschonken door 
Uitgeverij De Boeck 

! een didactische CDRom van de binnenvaart (t.w.v. 25 euro) 
geschonken door het Havencentrum Lillo 

! het boek ‘Leven of overleven’ (t.w.v. 16 euro), geschonken door het 
KBIN 

! en (onder voorbehoud) deelname aan de tweejaarlijkse Derby der Lage 
Landen (de Geografie-olympiade tussen Vlaanderen en Nederland), dit 
jaar van 16 tot 19 augustus in beide Limburgen 

 
 
3de prijs Paul-Emile Claus uit Sint-Truiden, provincie Limburg en 
  leerling aan de Katholieke Centrumscholen te Sint-Truiden met 65,4 % 

ontvangt: 
! het kunstboek ‘Fascinerende landschappen van Vlaanderen en 

Wallonië’ (t.w.v. 62 euro) geschonken door de Vlaamse minister 
bevoegd voor Wetenschap 

! een Interrailpas (t.w.v. 275 euro), geschonken door Interrail-NMBS  
! het kunstboek ‘Van Mercator tot computerkaart (t.w.v. 27 euro) 

geschonken door het Nationaal Geografisch Instituut 
! het kunstboek ‘Feiten en mythen van de Guldensporenslag’ (t.w.v.      

28 euro), geschonken door het Mercatorfonds 
! een orthofotoplan van de eigen streek + een CDRom met de luchtfoto 

van België ( samen t.w.v. 50 euro) geschonken door Eurosense 
! het reisboekenpakket bestaande uit vijf boeken over Frankrijk 

(fotoboek), Mexico en New York (National Geographic)  en 
Routeplanners USA West en USA Oost (gezamenlijk t.w.v. 55 euro) 
geschonken door uitgeverij Pelckmans 

! de nieuwe Wolters Algemene Wereldatlas 2004 (t.w.v. 29 euro) 
! het boek ‘Leuker leren’ (+ CD Rom) (t.w.v. 34 euro) geschonken door 

Uitgeverij De Boeck 
! een didactische CDRom van de binnenvaart (t.w.v. 25 euro) 

geschonken door het Havencentrum Lillo 
! het boek ‘Dinosauriërs’ (t.w.v. 12,50 euro), geschonken door het KBIN 
! een bureauonderlegger geschonken door De Rouck Cartographie 
! en (onder voorbehoud) deelname aan de tweejaarlijkse Derby der Lage 

Landen (de Geografie-olympiade tussen Vlaanderen en Nederland), dit 
jaar van 16 tot 19 augustus in beide Limburgen 

 
 

2de prijs Laura Cornelissen uit Haasrode, provincie Vlaams Brabant en 
  leerling aan het Sint Albertuscollege te Heverlee met 65,5 % 

ontvangt: 
! het kunstboek ‘Fascinerende landschappen van Vlaanderen en 

Wallonië’ (t.w.v. 62 euro) geschonken door de Vlaamse minister 
bevoegd voor Wetenschap 

! een Interrailpas Globaal (t.w.v. 385 euro), geschonken door Interrail-
NMBS  

! het kunstboek ‘Van Mercator tot computerkaart (t.w.v. 27 euro) 
geschonken door het Nationaal Geografisch Instituut 

! het kunstboek ‘Feiten en mythen van de Guldensporenslag’ (t.w.v.      
28 euro), geschonken door het Mercatorfonds 



! een orthofotoplan van de eigen streek + een CDRom met de luchtfoto 
van België ( samen t.w.v. 50 euro) geschonken door Eurosense 

! het reisboekenpakket bestaande uit vijf boeken over Frankrijk 
(fotoboek), Mexico en New York (National Geographic)  en 
Routeplanners USA West en USA Oost (gezamenlijk t.w.v. 55 euro) 
geschonken door uitgeverij Pelckmans 

! de nieuwe Wolters Algemene Wereldatlas 2004 (t.w.v. 29 euro) 
! het boek ‘Leuker leren’ (+ CD Rom) (t.w.v. 34 euro) geschonken door 

Uitgeverij De Boeck 
! een didactische CDRom van de binnenvaart (t.w.v. 25 euro) 

geschonken door het Havencentrum Lillo 
! het boek ‘Leven of overleven’ (t.w.v. 16 euro), geschonken door het 

KBIN 
! een bureauonderlegger geschonken door De Rouck Cartographie 
! en (onder voorbehoud) deelname aan de tweejaarlijkse Derby der Lage 

Landen (de Geografie-olympiade tussen Vlaanderen en Nederland), dit 
jaar van 16 tot 19 augustus in beide Limburgen 

 
 

1ste prijs Tim Rogiers uit Buggenhout, die opkwam voor de provincie Vlaams Brabant 
en leerling is aan het St.Theresia College te Kapelle-op-den-Bos met 66,9 % 
ontvangt: 

! het kunstboek ‘Fascinerende landschappen van Vlaanderen en 
Wallonië’ (t.w.v. 62 euro) geschonken door de Vlaamse minister 
bevoegd voor Wetenschap 

! een Interrailpas Globaal (t.w.v. 385 euro), geschonken door Interrail-
NMBS  

! het kunstboek ‘Van Mercator tot computerkaart (t.w.v. 27 euro) 
geschonken door het Nationaal Geografisch Instituut 

! het kunstboek ‘A history of European banking’ (t.w.v. 48 euro), 
geschonken door het Mercatorfonds 

! een orthofotoplan van de eigen streek + een CDRom met de luchtfoto 
van België ( samen t.w.v. 50 euro) geschonken door Eurosense 

! het reisboekenpakket bestaande uit vijf boeken over Frankrijk 
(fotoboek), Mexico en New York (National Geographic)  en 
Routeplanners USA West en USA Oost (gezamenlijk t.w.v. 55 euro) 
geschonken door uitgeverij Pelckmans 

! de nieuwe Wolters Algemene Wereldatlas 2004 (t.w.v. 29 euro) 
! het boek ‘Leuker leren’ (+ CD Rom) (t.w.v. 34 euro) geschonken door 

Uitgeverij De Boeck 
! een didactische CDRom van de binnenvaart (t.w.v. 25 euro) 

geschonken door het Havencentrum Lillo 
! de boeken ‘Leven of overleven’ (t.w.v. 16 euro) en  ‘Dinosauriërs’ (t.w.v. 

12,50 euro), geschonken door het KBIN 
! een bureauonderlegger geschonken door De Rouck Cartographie 
! en (onder voorbehoud) deelname aan de tweejaarlijkse Derby der Lage 

Landen (de Geografie-olympiade tussen Vlaanderen en Nederland), dit 
jaar van 16 tot 19 augustus in beide Limburgen 

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 louter kennis.  
Er is één prijs per provincie en hij bestaat uit een waardebon die wordt overhandigd in of 
via de regionale werkgroepen van de VLA; bovendien neemt de beste TSO-leerling, ook 
indien hij niet bij de 10 besten van de algemene rangschikking van de schiftingen zou 
behoren, sinds dit jaar deel aan de finale. Dit jaar behaalde Carl Van Mol, de TSO-laureaat 
uit Oost-Vlaanderen, daar de 5de plaats. 
De provinciale laureaten zijn: 

- Lyn Dekkers uit 6 Toerisme van het Kon.Ath. III Hasselt 
- Dimitri De Bruycker uit Industriële Wetenschappen, Kogeka  St.Jozef Inst. Geel 
- Pieter Devos uit Boekhouden-Informatica van het Kon. Atheneum Tienen 
- Michaël Lemenu uit 6 Toerisme van het T I Heilige Familie Ieper 
- Carl Van Mol uit 6 Techniek-Wetenschappen van het T.I.St.Carolus St. Niklaas 
 

Prijs ‘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:  
 
De bijzondere vermelding, met een symbolisch geschenk (een onderlegger De Rouck 
cartografie) en met veel waardering, gaat naar: 
de collegae van de werkgroep Vragen voor de intensiteit waarmee ze telkens de vragen 
voor de schiftingsronde voorbereiden en de collegae van de Werkgroep Oost-
Vlaanderen die de finale inrichtten. Beide voorzitters, de heer Luc Henau en de heer 
Robert Neyt ontvangen het symbolische geschenk als aandenken. 
 
 
Prijs ‘scholen’:  
 
de drie beste scholen (ten minste vier deelnemers en beste gemiddeld resultaat in de 
schiftingen van de vier best gerangschikten): 
 
Ze ontvangen alle drie een K12 set met het nieuwe ArcView pakket, concurrent use, en 
didactisch materiaal over het gebruik van GIS op school, geschonken door ESRI Belux 
De pakketten zullen later overhandigd worden door de heer Henri Van Oosterwyck, GOM 
of mevrouw Lieve Derveaux, projectmanager van ESRI Belux, die zich vandaag laten 
verontschuldigen. De netwerklicentie en de licentiefile mogen wij in hun naam 
overhandigen. 
 
Bovendien ontvangen ze alle drie een pakket met 
Orbit Explorer  (gratis desktop viewer) 
Orbit GIS (full desktop GIS, 1 licentie) 
EOS Lite (gratis limited Server) 
EOS Interactive (full interactive server, 1 seat, unlimited users, unlimited resources) 
en Documentatie 
Gezamenlijke waarde per pakket : 5000 € 
geschonken door Eurotronics Lokeren, vertegenwoordigd door de heer Johan Bonne, 
Afgevaardigde Beheerder. 
 



Bovendien wordt de eerste gerangschikte de ‘transparantenmap Europa’ overhandigd, 
geschonken door TTE (Transparencies to Educate) uit Nederland  
 
 
 
De laureaten zijn: 
 
derde school:  het Sint Amands College van Kortrijk  

met leerkracht de heer Christ Naert 
tweede school: het Sint-Theresia College van Kapelle-op-de-Bos 
   met leerkracht mevrouw Anke Van Berendonck 
en als eerste: de Katholieke Centrumscholen van Sint-Truiden 
   met leerkracht de heer Georges Tibau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit project is een actie die wordt ondersteund binnen het actieplan Wetenschapsinformatie en 
Innovatie van de Vlaamse Gemeenschap. 

 


