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VOB - vzw
M.Z. Vautierstraat 29 - 1000 Brussel

Lidgeld (per kalenderjaar) 

• Werkende en gepensioneerde leden:  € 15
• Studenten:  € 10
• Buitenlandse leden € 20.

Je ontvangt het Jaarboek en BIO en een lidkaart 
met vrije toegang tot de ZOO, Planckendael, het 
Serpentarium in Blankenberge, de Plantentuin in 
Meise, het arboretum in Kalmthout, het KBIN, het 
Zwin en het Afrikamuseum.

Verenigingen, scholen, e.d. betalen € 15 lidgeld 
en krijgen enkel het Jaarboek en BIO.

Om lid te worden vul je online het aansluitings-
formulier in op onze website (www.vob-ond.be; 
menu: Info/Lidmaatschap) en tezelfdertijd stort 
je het lidgeld op rekeningnummer van de VOB:  
IBAN BE34 0680 6665 5090 - BIC GKCCBEBB
p.a.  E. Van Damme,  
        Hoge Weg 234,  
        8200 St. Andries. 

Raad van bestuur

Voorzitter
Ignace Nerinckx (Vrij Gesubsidieerd Onderwijs)
Muizenhoekstraat 37 - 2812 Muizen
E-mail: voorzitter@vob-ond.be

Ondervoorzitter
Marleen Van Strydonck (Officieel Onderwijs)
Te Boelaerlei 119 bus 1 - 2140 Borgerhout
E-mail: ondervoorzitter@vob-ond.be

Secretaris
Nathalie Revis
Ketsstraat  62 - 2140 Borgerhout
Tel. +32-(0)3 236 66 83
E-mail: secretaris@vob-ond.be

Penningmeester
Emiel Van Damme
Hoge weg 234 - 8200 Sint-Andries (Brugge)
E-mail: penningmeester@vob-ond.be

Adreswijzigingen, lidkaarten, 
ledenadministratie

Diederik D’Hert
Noordstraat 100 
8630 Veurne
E-mail: ledenadministratie@vob-ond.be
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Downloaden van artikels Jaarboek

Op onze wesite kan je alle artikels vanaf 
het Jaarboek 2008 downloaden.  De 
pdf-bestanden kunnen alleen geopend 
worden na het intikken van een wacht-
woord. Dit is telkens XXX gevolgd door 
XXXXXX
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Prettige vakantie!

Voilà! Het schooljaar zit er (weeral) op en 
- hopelijk voor jou - niets dan leuke vooruit-
zichten: een paar weken zonder
• smartschool
• klassenraden
• vakvergaderingen
• toezicht aan de toiletten
• inhaallessen
• verbeteringen
• lesvoorbereidingen
• …

Geef toe: dit klinkt nog niet zo 
slecht, en het is een rustperi-
ode die je dubbel en dik ver-
diend hebt (met dank aan de Vlaamse onder-
wijsminister die onze job als zwaar beroep 

erkent). Dus, lieve collega, geniet met volle 
teugen van je tuin, van je zo lang geplande 
reis naar Vanuatu, van je aperitiefje op je ter-

ras, van de uistap naar Planc-
kendael met de kids, van de be-
klimming van de Mont-Ventoux 
of van de Koppenberg…

Ook wij zetten onze activiteiten 
voor een goede maand op een 
laag pitje, waarna we weer voor 
jullie aan de slag  gaan.

Een prettige vakantie, en mis-
schien komen wij elkaar wel er-

gens tegen. Wij tracteren!
Je VOB-ploeg

iedereen bedanken die bijdraagt tot de rea-
lisatie van dit evenement: vooreerst de leer-
krachten biologie, die elk jaar opnieuw hun 
leerlingen weten te motiveren voor, voor-
bereiden op en begeleiden bij dit avontuur; 
de universiteiten en het secretariaat van 
de Vlaamse Olympiades voor Natuurwe-
tenschappen aan de K.U. Leuven die door 
hun logistieke steun  de organisatie van de 
nationale preselecties mogelijk maken; de 
docenten en werkers achter de schermen 
die de stage voor hun  rekening nemen; de 
Vlaamse overheid en de sponsors die zor-
gen voor de noodzakelijke financiële steun. 
  
Uitgebreider info is te vinden op de webstek 
van Vlaamse Olympiades Natuurweten-
schappen (www.vonw.be).

Hugo Vandendries,  
coördinator Internationale Biologie Olympiade

Marleen Van Strydonck,  
begeleider Internationale Biologie Olympiade
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Op zaterdag 4 juni 2016 gaf het uitgebreid 
bestuur rendez-vous aan ”‘t zeitje” voor haar 
jaarlijkse algemene vergadering. 

We waren te gast in het Vlaams Instituut voor 
de Zee vzw in Oostende. 
De dag begint heel mistig en frisjes, gelukkig 
kunnen we opwarmen met een lekker kopje 
koffie met cake. Daarna verwelkomt onze 

Jaarvergadering

voorzitter, Ignace Nerinckx, de aanwezige le-
den op de algemene vergadering. 
De voorzitter maakt enkele bedenkingen over 
de hervorming van het secundair onderwijs 
en de plannen voor de brede eerste graad. 
Belangrijk is dat elke leerling zijn talenten 
maximaal kan inzetten en een studie kiest 
die het beste past bij zijn of haar talenten en 
interesses.

Financieel verslag door de penningmeester

De penningmeester geeft een gedetailleerd overzicht van de financiële verrichtingen gedu-
rende het boekjaar 2015. 

Hieronder een beknopt overzicht van de grootboekbalans:

INKOMSTEN UITGAVEN

Activiteiten  (EUSO) 6 452,16 Activiteiten (Congres + EUSO) 8 209,11

Opbrengsten diverse rekeningen 282,14 Administratie 1 135,67

Foutieve stortingen 261,00 Bestuursvergaderingen 9 71,50

Lidgelden 16 312,00 Publicatie BIO 26 77,37

Verenigingsopbrengsten 375,00 Jaarboek 9 398,52

Terugbetaling lidgelden 130,00

VBO – IBO 2 061,31

Verenigingskosten 1 731,90

TOTAAL 23 772,30 TOTAAL 26 282,38

Activiteitsverslag door de secretaris

De secretaris geeft een overzicht van alle activiteiten, georganiseerd door de vereniging, of 
waarbij de vereniging actief betrokken is:

1. 6 juni 2015: Jaarvergadering – ‘De 
Gavers’ - Harelbeke

2. 12 t.e.m.29 juli 2015: IBO Århus - 
Denemarken

3. 10 oktober 2015: vergadering uitge-

breid bestuur
4. 24 oktober 2015: tweede selectie-

ronde EUSO aan VUB (eerste se-
lectie op basis van deelname aan 
JON, VTO, VBO, VCO, VFO in 

20% in vergelijking met 2015) uit 238 scholen 
namen zij deel aan de eerste online ronde die 
doorging op 27 januari 2016. Voor de 2de ron-
de plaatsten zich 182 leerlingen. Uiteindelijk 
daagden 138 onder hen op. De tweede ronde 
is vooral een motivatietest die een grote in-
zet vraagt van de deelnemers. De geselec-
teerden leggen immers een test af over een 
stevige cursus waar ze zich door zelfstudie 
doorheen worstelen. De gekozen thema’s: 
biosystematiek, biodiversiteit en biochemie 
komen van pas voor eenieder die weten-
schappelijke studies aanvat. De beoogde in-
zet is dus geen maat voor niets. 
15 onder hen zagen hun inspanningen be-
loond en konden zich voor de finale van za-
terdag 23 april aan UAntwerpen plaatsen. 
Thomas Ceulemans en Pieter Vanmoerkerke 
verkozen deel te nemen aan de finale van de 
fysicaolympiade, Alexander Mariën en Je-
roen Vervalcke namen deel aan de finale van 
de geografie olympiade. 

Ter voorbereiding van de finale konden de 
finalisten aan het begin van de paasvakan-
tie (van dinsdag 29 maart tot vrijdag 1 april) 
deelnemen aan een 4-daagse stage. Deze 
ging door aan de KU Leuven en het Koninklijk 
Belgisch Instituut voor Natuurwetenschap-
pen (of KBIN). Omwille van het specifieke ka-
rakter en om de teamgeest te verhogen is dit 
met overnachtingen. De deelname aan deze 
stage is gratis. Enkel de verplaatsingson-
kosten naar en van de stage zijn ten laatste 
van de deelnemers. Het programma van de 
stage is vooral gericht op praktische vaardig-
heden. Dissecties en determinatie van onge-
wervelden, gekoppeld aan een rondleiding in 
het Museum voor Natuurwetenschappen te 
Brussel; evolutie(re)constructie en een PCR-
lab en gelektroferese; een stevige brok plan-
tenanatomie en –microscopie bereidden de 
finalisten voor op de eindtoets.

De eindtoets bestaat uit een theoretisch deel 
(44 meerkeuzevragen) over biotechnologie, 
biostatistiek, ecologie, ethologie, fysiologie 
en populatiegenetica. In het praktische deel 

worden de microscopievaardigheden en ken-
nis van plantenanatomie getest; het determi-
neren van ongewervelden is het tweede luik 
van het practicum. Theorie en praktijk, net 
zoals op de internationale Biologie Olympi-
ade.

De laureaten zijn ...

Lucas De Vrieze van het Guldensporencol-
lege-Plein in Kortrijk, die les kreeg van Mia 
Deltour en Brent Van Hul van het Sint-Rita-
college in Kontich. Zijn leerkracht bio was 
Lieke Spithoven.  

Lucas De Vrieze en Brent Van Hul 
(foto Rob Stevens)

Zij zullen samen met hun 2 Franstalige col-
lega’s Olivier Chabot van het Athénée Royal 
te Waremme en Christophe Ortmans van 
het collège de Saint-Hadelin in Visé - beide 
gecoacht door Lionel Jonlé - de kleuren van 
ons landje verdedigen van 17 tot 24 juli op de 
Internationale Biologie Olympiade in Hanoi, 
Vietnam.
We wensen álle finalisten proficiat voor hun 
enorme inzet en hopen dat dit voor hen het 
begin van een beloftevolle wetenschappe-
lijke carrière mag worden.

Bedankt!

In naam van het organisatiecomité van de 
Vlaamse Biologie Olympiade willen we hierbij 
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functie van finaleplaats en leeftijds-
voorwaarde) 

5. 14 november 2015: 21e Vlaams 
congres leerkrachten wetenschap-
pen – VIVES hogeschool Kortrijk

6. 5 december 2015: vergadering uit-
gebreid bestuur

7. 27 januari 2016: eerste ronde VBO
8. 27 februari 2016: eerste oefendag 

EUSO aan HOWEST, St-Michiels 
(Brugge)

9. 5 maart 2016: vergadering uitge-
breid bestuur

10. 9 maart 2016: tweede ronde VBO
11. 29 maart – 1 april 2016: oefendagen 

finalisten VBO aan KUL en het KBIN
12. 1 april 2016: tweede oefendag 

EUSO (samen met VBO laureaten) 
aan KBIN

13. 20 april 2016: eerste selectieronde 
JON

14. 23 april 2016: finale VBO – Uant-
werpen

15. 4 mei 2016: tweede selectieronde 
JON

16. 7 – 14 mei 2016: EUSO in Tartu - 
Estland – beide Belgische ploegen 
behalen brons.

17. 22 mei 2016: proclamatie Vlaamse 
olympiades natuurwetenschappen 
aan de KUL

Goedkeuring van de verslagen door de Al-
gemene vergadering en ontlasting van de 
bestuurders.

De aanwezige leden keuren unaniem de 
voorgelegde verslagen goed en geven de be-
stuurders ontlasting voor het boekjaar 2014.

Actieve leden

De vergadering bespreekt kort de omschrij-
ving van het begrip ‘aanverwante vakken’, 
bepalend om te weten of een lid beschouwd 
kan worden als werkend lid, dan wel als toe-
getreden lid. De vergadering geeft mandaat 
aan enkele bestuursleden om een lijst voor te 

bereiden met ‘aanverwante vakken’ en deze 
voor te stellen op de volgende vergadering 
van het uitgebreid bestuur. De lijst zal vervol-
gens op de website gepubliceerd worden en 
gelden vanaf 2017.

Lidgeld 

De vergadering beslist om het lidgeld met 1 
euro te verhogen zodat de lidkaart steeds 
apart kan verzonden worden (los van BIO). 

Wie betaalt tussen 1 januari en 31 augus-
tus, wordt lid voor het huidige kalenderjaar 
en krijgt zijn lidkaart van dat jaar direct toe-
gestuurd. Wie betaalt na 1 september, krijgt 
nog het laatste BIO-nummer van het huidige 
jaar; de lidkaart van het volgende kalender-
jaar wordt eind december toegestuurd.

Nieuwe leden moeten niet meer wachten 
op het verschijnen van ‘BIO’, of niet meer 
1 euro extra storten voor onmiddellijke ver-
zending.

Daarna is het tijd om de meegebrachte bo-
terhammetjes te verorberen.

Namiddagactiviteit

In de namiddag krijgen we van Evy Cope-
jans, wetenschappelijk medewerker commu-
nicatie en educatie eerst een korte toelichting 
over het VLIZ, zijn ontstaansgeschiedenis en 
de vele activiteiten die men terugvindt op de 
InnovOcean site. 

Het Vlaams Instituut voor de Zee vzw (VLIZ) 
is sinds zijn ontstaan in 1999 uitgegroeid tot 

De opdrachten

Dit jaar kregen de teams twee opdrachten: 

• Onderzoek over melk en kaasbereiding. 
Melk is een colloïdale oplossing die eiwitten, 
vetten en koolhydraten bevat. De grootte 
van de vetdruppeltjes en van caseïnemicel-
len werd bepaald met verschillende licht-
verstrooiïngstechnieken en de hoeveelheid 
melksuiker werd met een jodometrische ti-
tratie bepaald. Verder maakten de leerlingen 
zelf kaas en leerden ze over de achterlig-
gende biochemische en biofysische princi-
pes. Tot slot moesten ze advies geven over 
de geschiktheid van de door hen gebruikte 
melk voor het ontwikkelen van melkdrankjes 
voor mensen met een allergie voor lactose, 
caseïne of bepaalde antibiotica. 

• Onderzoek over batterijen en microbiële 
brandstofcellen. De leerlingen dienden zelf 
aluminium-luchtbatterijen met koolstofelek-
trodes te bouwen. Deze batterijen werden 
vervolgens gebruikt om modelauto’s aan te 
drijven en te kijken wie in een race de groot-
ste snelheid kon halen en wie het verste 
kon komen. Van de microbiële brandstofcel 
bepaalden de leerlingen het rendement en 
zochten ze uit welk type bacterie verant-
woordelijk was voor het functioneren van de 
brandstofcel. 

Sociaal en cultureel programma

Naast het wedstrijdelement was er veel 
aandacht voor sport, cultuur en natuur. Zo 
gingen de leerlingen kanoën en wandelen 
in de moerassen van Soomaa Rahvuspark, 
een groot natuurreservaat, dat we wat kun-
nen vergelijken met onze Hoge Venen en dat 
jaarlijks niet vier maar liefst víjf seizoenen 
kent. Ze bezochten ook het nationale lucht-
vaartmuseum, een openluchtmuseum en di-
verse wetenschappelijke musea. 

Daarnaast was er genoeg tijd voorzien voor 
ontspanning, het bezichtigen van Tartu (de 

op één na oudste universiteitsstad van de 
Baltische staten ), en van de Estse hoofdstad 
Tallinn. 

NABESCHOUWING

De voorselectie via JON en de Vlaamse 
olympiades natuurwetenschappen leveren 
ons zeer valabele kandidaten, die echter 
t.o.v. veel andere Europese landen toch wat 
expertise missen. Op dergelijke olympiades 
laat het gebrek aan praktijkervaring zich ze-
ker voelen. Waarom in Vlaanderen, naast 
topsportscholen, ook geen scholen voorzien 
met een speciale richting voor ‘Topweten-
schappers’, desnoods in samenwerking met 
het bedrijfsleven?…

Victor Rasquin 
EUSO-coördinator voor België

www.euso.be

De Vlaamse EUSO-selectie en de deelname van het 
Vlaamse team aan de EUSO wordt gesubsidieerd door 
de Vlaamse overheid. EUSO-België staat onder de 
Hoge bescherming van zijne Majesteit de Koning.

Vlaamse Biologie Olympiade 2016

Vietnam

Een ticket naar Hanoi 
is de beloning voor de 
twee Vlaamse finalis-
ten van de Vlaamse 
Biologie Olympiade. 
Zij zullen van 17 tot 24 
juli deelnemen aan de 
Internationale Biologie 
Olympiade aan de Ha-
noi National University 
of Education, Hanoi, 
Vietnam.

Samen met 2710 leer-
lingen (een stijging van 
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het coördinatie- en informatieplatform voor 
zeewetenschappelijk onderzoek in Vlaande-
ren. Het VLIZ is een knooppunt voor marien 
en kustgebonden onderzoek, waarbij het als 
partner in diverse projecten en netwerken 
de internationale uitstraling van het Vlaams 
zeewetenschappelijk onderzoek en het inter-
nationaal marien onderwijs bevordert en on-
dersteunt. Een aantal internationale organi-
saties worden gehuisvest op de InnovOcean 
site. Wat we vooral onthouden is dat er op 
deze locatie heeeeel veel data binnenkomen 
en verwerkt worden.

De educatieve werking van het VLIZ, met 
nadruk op Planeet Zee en de educatieve uit-
gaven wordt eveneens kort toegelicht.

Daarna wandelen we naar het nabijgelegen 
Marien Station Oostende (MSO), dat volop 
in ontwikkeling is. In het MSO kunnen we 
de multifunctionele laboratoria bezoeken die 
ter beschikking gesteld worden van zeewe-

tenschappers. In de opslagplaats ontdekken 
we een aantal verschillende toestellen die 
gebruikt worden om stalen van zeebodem of 
zeewater te nemen. De plannen voor de ver-
dere uitbouw van het Marien Station worden 
toegelicht: een duintuin en een ruimte voor 
publiekswerking moeten in de komende jaren 
vorm krijgen.

We sluiten de algemene vergadering af met 
een glaasje en een knabbel, ons vriendelijk 
aangeboden door het VLIZ. Een strandwan-
deling sluit deze geslaagde dag af.

Voor meer informatie:

Vlaams Instituut voor de Zee vzw
Flanders Marine Institute 
InnovOcean site, Wandelaarkaai 7
B-8400 Oostende, Belgium
E-mail: info@vliz.be
Tel: +32-(0)59-34 21 30
www.vliz.be

In één van de opslagplaatsen van het Marien station Oostende (MSO)

2x brons voor België

De veertiende EUSO (European Union Sci-
ence Olympiad) werd gehouden van 7 t/m 
14 mei aan de Universiteit van Tartu in Est-
land. en had als thema ‘There is Chemistry 
between Physics and Biology’.   

Aan de olympiade namen 23 E.U.-landen 
deel, die elk 2 teams afvaardigden. Elk team 
bestond uit 3 leerlingen, die de kleuren van 
hun gastland moesten verdedigen in de dis-
ciplines chemie, biologie en fysica.

De twee Belgische teams: v.l.n.r. Alex Willems, Gust Popelier en Daniël Withoeck (Vlaanderen)
Nicolas Rotheudt, Lionel Mozin en Tom Winandy (Franstaligen) 

en Anna, hun niet zo onaardige Estlandse gids.

Puik resultaat voor de twee Belgische 
ploegen 

Zowel het Vlaamse team als het Franstalige 
behaalden verdienstelijk brons. Hun presta-
tie is meer dan lovenswaardig, zeker gezien 
de moeilijkheidsgraad van de opdrachten en 
de zeer beperkte labo-ervaring van de deel-
nemers. 
De eerste plaats ging naar een Duits team. 
De prijzen werden uitgereikt door de presi-
dent van de Estse Academie van Weten-
schappen, Tarmo Soomere. Volgens hem is 
het zonder wetenschappen onmogelijk een 
leefbare toekomst op te bouwen. 

Doel van de wedstrijd: haal het beste uit 
jezelf en werk als team

Via de EUSO wil men niet alleen leerlingen 
enthousiasmeren voor natuurwetenschap-
pen en technologie, maar ze ook uitdagen 
het beste van zichzelf te geven en de gele-
genheid bieden hun mogelijkheden te toet-
sen aan die van gelijkgestemde leerlingen uit 
andere Europese landen. 
Behalve kennis en praktische vaardigheden 
zijn het onderling samenwerken en het ver-
delen van taken belangrijke aspecten van 
deze wedstrijd. De deelnemers zijn maxi-
maal 17 jaar oud. 


