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2 bedanken van de sponsors 
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vertegenwoordigd door directeur Raf Muylaert en zijn collega’s. 
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ESRI Belux  
Uitgeverij Pelckmans  
Eurotronics  
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3 Individuele prijzen: 
 
Er waren in deze 13 de Geo-olympiade 1150 inschrijvingen uit 145 scholen.   
Voor gedetailleerde gegevens verwijzen we naar de w ebsite van de VLA en de Geo-
olympiade. ( www.geo-olympiade.be  ) 
Er waren 13 finalisten. Ze behaalden, in omgekeerde volgorde: 
 
13de prijs Tim Van de Putte uit Deinze en leerling aan het KA Deinze  
  met 62,43 % 

ontvangt: 
� het kunstboek ‘Het echte Zuid-Afrika’ - uitg. Davidsfonds (t.w.v. 25 

euro) geschonken door de Vlaamse minister bevoegd voor 
Wetenschap  

� een CD met digitale luchtfoto’s (t.w.v. 25 euro) geschonken door 
Eurosense 

� een boekenpakket (t.w.v. 25 euro) geschonken door uitgeverij 
Pelckmans 

� de nieuwe Plantyn Algemene Wereldatlas(t.w.v. 31 euro) 
� een kwaliteitsbadlaken met logo (t.w.v. 10 euro) geschonken door het 

Havencentrum Lillo 
� de geografisch-historische atlas “De wereld NU in kaart” (t.w.v. 

18euro) en De Boeck atlas - uitgebreide versie (t.w.v. 25 euro) 
geschonken door Educatieve uitgeverij De Boeck  

� het kunstboek ‘Fascinerende landschappen in Vlaanderen en 
Wallonië’ (t.w.v. 62 euro) geschonken door het Nationaal Geografisch 
Instituut 

 
 

12de prijs Frederik Vanderstraeten uit Gent en leerling aan het KA Mariakerke Gent  
  met 63,50 %  

ontvangt: 
� het kunstboek ‘Het echte Zuid-Afrika’ - uitg. Davidsfonds (t.w.v. 25 

euro) geschonken door de Vlaamse minister bevoegd voor 
Wetenschap  

� een CD met digitale luchtfoto’s (t.w.v. 25 euro) geschonken door 
Eurosense 

� een boekenpakket (t.w.v. 25 euro) geschonken door uitgeverij 
Pelckmans 

� de nieuwe Plantyn Algemene Wereldatlas(t.w.v. 31 euro) 
� een kwaliteitsbadlaken met logo (t.w.v. 10 euro) geschonken door het 

Havencentrum Lillo 
� de geografisch-historische atlas “De wereld NU in kaart” (t.w.v. 

18euro) en De Boeck atlas - uitgebreide versie (t.w.v. 25 euro) 
geschonken door Educatieve uitgeverij De Boeck 

� het kunstboek ‘Fascinerende landschappen in Vlaanderen en 
Wallonië’ (t.w.v. 62 euro) geschonken door het Nationaal Geografisch 
Instituut 

 
 

 
10de prijs Erik Rijcken uit Sint-Michiels en leerling aan het Sint-Lodewijkscollege te  



Sint-Michiels Brugge 
(ex aequo) met 66,36 % 

ontvangt: 
� het kunstboek ‘Het echte Zuid-Afrika’ - uitg. Davidsfonds (t.w.v. 25 

euro) geschonken door de Vlaamse minister bevoegd voor 
Wetenschap  

� een CD met digitale luchtfoto’s (t.w.v. 25 euro) geschonken door 
Eurosense 

� een boekenpakket (t.w.v. 25 euro) geschonken door uitgeverij 
Pelckmans 

� de nieuwe Plantyn Algemene Wereldatlas(t.w.v. 31 euro) 
� een kwaliteitsbadlaken met logo (t.w.v. 10 euro) geschonken door het 

Havencentrum Lillo 
� de geografisch-historische atlas “De wereld NU in kaart” (t.w.v. 

18euro) en De Boeck atlas - uitgebreide versie (t.w.v. 25 euro) 
geschonken door Educatieve uitgeverij De Boeck 

� het kunstboek ‘Fascinerende landschappen in Vlaanderen en 
Wallonië’ (t.w.v. 62 euro) geschonken door het Nationaal Geografisch 
Instituut 

 
 

10de prijs Tyas Demuysere uit De Panne  en leerling aan het Immaculata instituut te 
De Panne 

(ex aequo) ook met 66,36 %  
  ontvangt: 

� het kunstboek ‘Het echte Zuid-Afrika’ - uitg. Davidsfonds (t.w.v. 25 
euro) geschonken door de Vlaamse minister bevoegd voor 
Wetenschap  

� een CD met digitale luchtfoto’s (t.w.v. 25 euro) geschonken door 
Eurosense 

� een boekenpakket (t.w.v. 25 euro) geschonken door uitgeverij 
Pelckmans 

� de nieuwe Plantyn Algemene Wereldatlas(t.w.v. 31 euro) 
� een kwaliteitsbadlaken met logo (t.w.v. 10 euro) geschonken door het 

Havencentrum Lillo 
� de geografisch-historische atlas “De wereld NU in kaart” (t.w.v. 

18euro) en De Boeck atlas - uitgebreide versie (t.w.v. 25 euro) 
geschonken door Educatieve uitgeverij De Boeck 

� het kunstboek ‘Fascinerende landschappen in Vlaanderen en 
Wallonië’ (t.w.v. 62 euro) geschonken door het Nationaal Geografisch 
Instituut 

 
 
9de  prijs Alexander Leysen uit Hamont-Achel en leerling aan het WICO Neerpelt   
  met 67,36% 
  ontvangt: 
 

� het kunstboek ‘Het echte Zuid-Afrika’ - uitg. Davidsfonds (t.w.v. 25 
euro) geschonken door de Vlaamse minister bevoegd voor 
Wetenschap  

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



� een CD met digitale luchtfoto’s en een DVD met Arc reader 
toepassingen (gezamenlijk t.w.v. 50 euro) geschonken door 
Eurosense 

� een boekenpakket (t.w.v. 25 euro) geschonken door uitgeverij 
Pelckmans 

� de nieuwe Plantyn Algemene Wereldatlas(t.w.v. 31 euro) 
� een kwaliteitsbadlaken met logo (t.w.v. 10 euro) geschonken door het 

Havencentrum Lillo 
� de geografisch-historische atlas “De wereld NU in kaart” (t.w.v. 

18euro) en De Boeck atlas - uitgebreide versie (t.w.v. 25 euro) 
geschonken door Educatieve uitgeverij De Boeck 

� het kunstboek ‘Fascinerende landschappen in Vlaanderen en 
Wallonië’ (t.w.v. 62 euro) geschonken door het Nationaal Geografisch 
Instituut 

 
 

8ste prijs Thijs Devooght  uit Eeklo en leerling aan het OLV Ten Doorn te Eeklo  
  met 67,86 % 

ontvangt: 
� het kunstboek ‘Het echte Zuid-Afrika’ - uitg. Davidsfonds (t.w.v. 25 

euro) geschonken door de Vlaamse minister bevoegd voor 
Wetenschap  

� het kunstboek ‘De Vlaamse primitieven’ (t.w.v. 25 euro), geschonken 
door het Mercatorfonds 

� een CD met digitale luchtfoto’s en een DVD met Arc reader 
toepassingen (gezamenlijk t.w.v. 50 euro) geschonken door 
Eurosense 

� een boekenpakket (t.w.v. 25 euro) geschonken door uitgeverij 
Pelckmans 

� de nieuwe Plantyn Algemene Wereldatlas(t.w.v. 31 euro) 
� een kwaliteitsbadlaken met logo (t.w.v. 10 euro) geschonken door het 

Havencentrum Lillo 
� de geografisch-historische atlas “De wereld NU in kaart” (t.w.v. 

18euro) en De Boeck atlas - uitgebreide versie (t.w.v. 25 euro) 
geschonken door Educatieve uitgeverij De Boeck 

� het kunstboek ‘Fascinerende landschappen in Vlaanderen en 
Wallonië’ (t.w.v. 62 euro) geschonken door het Nationaal Geografisch 
Instituut 

 
 

7de prijs Joris-Jelle Ost uit Dendermonde en leerling aan het St.Vincentiusinstituut  te  
Dendermonde 
met 69,36 % 

  ontvangt: 
� het kunstboek ‘Het echte Zuid-Afrika’ - uitg. Davidsfonds (t.w.v. 25 

euro) 
 geschonken door de Vlaamse minister bevoegd voor Wetenschap   
� het kunstboek ‘Van tsaar tot Keizer’ (t.w.v. 35 euro), geschonken door 

het Mercatorfonds 
� een CD met digitale luchtfoto’s en een DVD met Arc reader 

toepassingen (gezamenlijk t.w.v. 50 euro) geschonken door 
Eurosense 



� een boekenpakket (t.w.v. 25 euro) geschonken door uitgeverij 
Pelckmans 

� de nieuwe Plantyn Algemene Wereldatlas(t.w.v. 31 euro) 
� een kwaliteitsbadlaken met logo (t.w.v. 10 euro) geschonken door het 

Havencentrum Lillo 
� de geografisch-historische atlas “De wereld NU in kaart” (t.w.v. 18 

euro) en De Boeck atlas - uitgebreide versie (t.w.v. 25 euro) 
geschonken door de educatieve uitgeverij De Boeck 

� het kunstboek ‘Fascinerende landschappen in Vlaanderen en 
Wallonië’ (t.w.v. 62 euro) geschonken door het Nationaal Geografisch 
Instituut 

 
 

 
6de prijs Sven Orlic uit Wechelderzande en leerling aan het Kardinaal Van 

Roeyinstituut te Vorselaar 
met 70,14 % 

  ontvangt: 
� het kunstboek ‘Het echte Zuid-Afrika’ - uitg. Davidsfonds (t.w.v. 25 

euro) geschonken door de Vlaamse minister bevoegd voor 
Wetenschap  

� het kunstboek ‘Sfinx, de wachters van Egypte’ (t.w.v. 49 euro), 
geschonken door het Mercatorfonds 

� een CD met digitale luchtfoto’s en een DVD met Arc reader 
toepassingen (gezamenlijk t.w.v. 50 euro) geschonken door 
Eurosense 

� een boekenpakket (t.w.v. 25 euro) geschonken door uitgeverij 
Pelckmans 

� de nieuwe Plantyn Algemene Wereldatlas(t.w.v. 31 euro) 
� een kwaliteitsbadlaken met logo (t.w.v. 10 euro) geschonken door het 

Havencentrum Lillo 
� de geografisch-historische atlas “De wereld NU in kaart” (t.w.v. 

18euro) en De Boeck atlas - uitgebreide versie (t.w.v. 25 euro) 
geschonken door Educatieve uitgeverij De Boeck 

� het kunstboek ‘Fascinerende landschappen in Vlaanderen en 
Wallonië’ (t.w.v. 62 euro) geschonken door het Nationaal Geografisch 
Instituut 

 
 
5de prijs Willem Gijsbers uit Hechtel-Eksel en leerling aan het WICO Neerpelt 

met 70,79 % 
  ontvangt: 

� het kunstboek ‘Het echte Zuid-Afrika’ - uitg. Davidsfonds (t.w.v. 25 
euro) geschonken door de Vlaamse minister bevoegd voor 
Wetenschap  

� een Interrailpas Globaal Youth & 22 dagen (t.w.v. 309 euro), 
geschonken door Interrail-   NMBS  

� een CD met digitale luchtfoto’s en een DVD met Arc reader 
toepassingen (gezamenlijk t.w.v. 50 euro) geschonken door 
Eurosense 

� een boekenpakket (t.w.v. 25 euro) geschonken door uitgeverij 
Pelckmans 

� de nieuwe Plantyn Algemene Wereldatlas(t.w.v. 31 euro) 



� een kwaliteitsbadlaken met logo (t.w.v. 10 euro) geschonken door het 
Havencentrum Lillo 

� de geografisch-historische atlas “De wereld NU in kaart” (t.w.v. 
18euro) en De Boeck atlas - uitgebreide versie (t.w.v. 25 euro) 
geschonken door Educatieve uitgeverij De Boeck 

� het kunstboek ‘Fascinerende landschappen in Vlaanderen en 
Wallonië’ (t.w.v. 62 euro) geschonken door het Nationaal Geografisch 
Instituut 

� en (onder voorbehoud) deelname aan de tweejaarlijkse Internationale 
Geografie-olympiade, dit jaar eind 25 augustus in Carthago, Tunesië 

 
4de prijs Timo Van Havere uit Bertem en leerling aan het H.Hartcollege te  

Wezembeek-Oppem 
met 71,07 % 

  ontvangt: 
� het kunstboek ‘Het echte Zuid-Afrika’ - uitg. Davidsfonds (t.w.v. 25 

euro) geschonken door de Vlaamse minister bevoegd voor 
Wetenschap   

� een Interrailpas Globaal Youth & 22 dagen (t.w.v. 309 euro), 
geschonken door Interrail-   NMBS  

� het kunstboek ‘Fascinerende landschappen in Vlaanderen en 
Wallonië’ (t.w.v. 62 euro) geschonken door het Nationaal Geografisch 
Instituut 

� een CD met digitale luchtfoto’s en een DVD met Arc reader 
toepassingen (gezamenlijk t.w.v. 50 euro) geschonken door 
Eurosense 

� een boekenpakket (t.w.v. 25 euro) geschonken door uitgeverij 
Pelckmans 

� de nieuwe Plantyn Algemene Wereldatlas(t.w.v. 31 euro) 
� een kwaliteitsbadlaken met logo (t.w.v. 10 euro) geschonken door het 

Havencentrum Lillo 
� de geografisch-historische atlas “De wereld NU in kaart” (t.w.v. 

18euro) en De Boeck atlas - uitgebreide versie (t.w.v. 25 euro)  
geschonken door Educatieve uitgeverij De Boeck 

� en (onder voorbehoud) deelname aan de tweejaarlijkse Internationale 
Geografie-olympiade, dit jaar van 7 tot 11 augustus in Carthago, 
Tunesië 

 
3de prijs Caspar Gruijthuysen, een Nederlander uit Loenhout en leerling aan het 

Klein Seminarie Hoogstraten 
met 74,50 % 
ontvangt: 

� het kunstboek ‘Het echte Zuid-Afrika’ - uitg. Davidsfonds (t.w.v. 25 
euro) geschonken door de Vlaamse minister bevoegd voor 
Wetenschap  

� een Interrailpas Globaal Youth & 22 dagen (t.w.v. 309 euro), 
geschonken door Interrail-   NMBS  

� het kunstboek ‘Fascinerende landschappen in Vlaanderen en 
Wallonië’ (t.w.v. 62 euro) geschonken door het Nationaal Geografisch 
Instituut 

� een CD met digitale luchtfoto’s en een DVD met Arc reader 
toepassingen (gezamenlijk t.w.v. 50 euro) geschonken door 
Eurosense 



� een boekenpakket (t.w.v. 25 euro) geschonken door uitgeverij 
Pelckmans 

� de nieuwe Plantyn Algemene Wereldatlas(t.w.v. 31 euro) 
� een kwaliteitsbadlaken met logo (t.w.v. 10 euro) geschonken door het 

Havencentrum Lillo 
� een marskompas geschonken door Vincent Leermiddelen 
� de geografisch-historische atlas “De wereld NU in kaart” (t.w.v. 

18euro) en De Boeck atlas - uitgebreide versie (t.w.v. 25 euro) 
geschonken door Educatieve uitgeverij De Boeck 

� en (onder voorbehoud) deelname aan de tweejaarlijkse Internationale 
Geografie-olympiade, dit jaar van 7 tot 11 augustus in Carthago, 
Tunesië 
 

2de prijs Erik Mackie uit Kessel-Lo en leerling aan het St. Albertuscollege Haasrode 
met 77,36 % 
ontvangt: 

� het kunstboek ‘Het echte Zuid-Afrika’ - uitg. Davidsfonds (t.w.v. 25 
euro) geschonken door de Vlaamse minister bevoegd voor 
Wetenschap 

� een Interrailpas Youth Globaal & 22 dagen (t.w.v. 309 euro), 
geschonken door Interrail-   NMBS  

� het kunstboek ‘Fascinerende landschappen in Vlaanderen en 
Wallonië’ (t.w.v. 62 euro) geschonken door het Nationaal Geografisch 
Instituut 

� een CD met digitale luchtfoto’s en een DVD met Arc reader 
toepassingen (gezamenlijk t.w.v. 50 euro) geschonken door 
Eurosense 

� een boekenpakket (t.w.v. 25 euro) geschonken door uitgeverij 
Pelckmans 

� de nieuwe Plantyn Algemene Wereldatlas(t.w.v. 31 euro) 
� een kwaliteitsbadlaken met logo (t.w.v. 10 euro) geschonken door het 

Havencentrum Lillo 
� een marskompas geschonken door Vincent Leermiddelen 
� de geografisch-historische atlas “De wereld NU in kaart” (t.w.v. 

18euro) en De Boeck atlas - uitgebreide versie (t.w.v. 25 euro) 
geschonken door Educatieve uitgeverij De Boeck 

� en (onder voorbehoud) deelname aan de tweejaarlijkse Internationale 
Geografie-olympiade, dit jaar van 7 tot 11 augustus in Carthago, 
Tunesië 
 

 
1ste prijs Kobe Dewilde uit Waregem en leerling aan het OLV Hemelvaartinstituut te 

Waregem 
met 78,50 % 
ontvangt: 

� het kunstboek ‘Het echte Zuid-Afrika’ - uitg. Davidsfonds (t.w.v. 25 
euro) geschonken door de Vlaamse minister bevoegd voor 
Wetenschap 

� een Interrailpas Youth Globaal & 1maand (t.w.v. 399 euro), 
geschonken door Interrail-   NMBS  

� het kunstboek ‘Fascinerende landschappen in Vlaanderen en 
Wallonië’ (t.w.v. 62 euro) geschonken door het Nationaal Geografisch 
Instituut 



� het kunstboek ‘Het surrealisme in België’ (t.w.v. 79 euro), geschonken 
door het Mercatorfonds 

� een CD met digitale luchtfoto’s en een DVD met Arc reader 
toepassingen (gezamenlijk t.w.v. 50 euro) geschonken door 
Eurosense 

� een boekenpakket (t.w.v. 25 euro) geschonken door uitgeverij 
Pelckmans 

� de nieuwe Plantyn Algemene Wereldatlas(t.w.v. 31 euro) 
� een kwaliteitsbadlaken met logo (t.w.v. 10 euro) geschonken door het 

Havencentrum Lillo  
� een marskompas geschonken door Vincent Leermiddelen 
� de geografisch-historische atlas “De wereld NU in kaart” (t.w.v. 

18euro) en De Boeck atlas - uitgebreide versie (t.w.v. 25 euro)  
geschonken door Educatieve uitgeverij De Boeck 

� en, wegens niet vrij en op voorhand afgezegd, geen deelname aan de 
tweejaarlijkse Internationale Geografie-olympiade, dit jaar van 7 tot 11 
augustus in Carthago, Tunesië. Daardoor kan ook de 5de 
gerangschikte mee naar Tunesië. 



 

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 enkel kennis.  
Er is één prijs per provincie en hij bestaat uit een waardebon (25 euro) die wordt 
overhandigd in of via de regionale werkgroepen van de VLA. 

Beste TSO - ers per provincie   
     
Antwerpen     
Jeroen Margiela Sint-Ludgardisschool Antwerpen  
Nick Mertens VTI Spijker Hoogstraten  
     

Vlaams-Brabant     
Michaël Saerens Damiaaninstituut Aarschot  
     
Oost-Vlaanderen     

Thijs Devooght 
O-L-V-ten-Doorn Eeklo (nam deel aan de 
finale)  

     

West-Vlaanderen     
Didier Smet Vrij Technisch Instituut Oostende 
Steve Roper Sint-Bernarduscollege Nieuwpoort 
     
Limburg     
Tim Meyskens Technisch Instituut Heilig Hart Hasselt 
Tim Beliën Technisch Instituut Heilig Hart Hasselt 
 

 
 

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 grote inzet van de collegae van de werkgroep 
Vragen en de regionale werkgroep Limburg. 
 
 
 
 
 



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 
gerangschikten): 
De prijzen worden verdeeld tussen de 3 eerste scholen: 
 
De drie scholen ontvangen alle een certificaat met een ‘student licence’ voor de school op 
alle software producten van de website www.orbitgis.com met documentatie (gezamenlijke 
waarde pakket : 7000 €) 
geschonken door Eurotronics Lokeren. De heer Johan Bonne, Afgevaardigde Beheerder 
moest zich laten verontschuldigen, maar bezorgde de attesten. 
 
Twee scholen ontvangen het nieuwe ArcView pakket, concurrent use 9.2 (t.w.v. 1210 euro 
elk en met 500 licenties), één school die eerder het Arc View K12 ontving het programma 
3D Analyst of het programma Publisher (twv 605 euro) geschonken door ESRI Belux  
De pakketten worden overhandigd door de heer Henri Van Oosterwyck, GOM 
 
Eén school ontvangt de nieuwe wandkaart “De wereld fysisch” (t.w.v. 175 euro), 
geschonken door Vincent leermiddelen  (de heer Stijn Vernieuwe) 
 
 
De laureaten zijn: 
 
derde school:  het Sint Gabriëlcollege Boechout  : de licentie Eurotronics en de Arc 
View 9.2 
 
eerste school (ex aequo): het Sint Lodewijks college St.Andries : de licentie Eurotronics en 
de software 3D Analyst of Publisher van ESRI 
 
en de andere eerste (ex aequo): het Sint Albertus college van Haasrode :eveneens de 
licentie Eurotronics en Arc View van ESRI, plus de wandkaart ‘De wereld fysisch’ van 
Vincent leermiddelen. 
 
 
 

Prijs De Aardrijkskunde  
 
Er wordt een Prijs De Aardrijkskunde uitgereikt voor eindverhandelingen van pas 
afgestudeerde Licentiaten/Masters en een Geo-didacticaprijs  voor Bachelors (de 
vroegere regenten Aardrijkskunde plus…)  
Collega Daniël Goethals, lid van de jury en van de RvB van de VLA, geeft daar de 
commentaar bij. 
Alvast van harte proficiat gewenst! 
 
de stuurgroep Geografie-olympiade 
Dirk Coolsaet, Luc Henau, Hugo Miguet, Daniël Goethals, Ria Van Mol, Ingrid Van den 
Zegel & Yvan Vandewalle  
 
 

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


