
Jaarverslag
van de

Nederlandse Wiskunde Olympiade
2009



Hoofdsponsors van de 

Overige sponsors
en donateurs

2010

Centraal Bureau voor de Statistiek

NEDERLANDSE
   W I S K U N D E
     OLYMPIADE



Inhoudsopgave

Sponsors...............................................................................................................................................2
Inhoudsopgave.....................................................................................................................................3
Voorwoord............................................................................................................................................5
Deel I: Training en Selectie voor IMO 2009..........................................................................................7

I.1 Training en Selectie.....................................................................................................................7
I.2 Benelux Mathematical Olympiad (BxMO)..................................................................................9
I.3 International Mathematical Olympiad (IMO)...........................................................................11

Deel II: Scholenwedstrijden 2009.......................................................................................................15
II.1 Eerste Ronde............................................................................................................................15
II.2 Tweederondetraining...............................................................................................................16
II.3 Tweede Ronde (Finale)............................................................................................................17

Prijsuitreiking............................................................................................................................19
II.4 Junior Wiskunde Olympiade....................................................................................................20

Deel III: Organisatie IMO 2011...........................................................................................................23
Deel IV: Organisatie en Financiën.......................................................................................................25

IV.1 Financiën.................................................................................................................................25
IV.2 Vergaderingen.........................................................................................................................25
IV.3 Sleutelfiguren..........................................................................................................................27

Deel V: Public Relations......................................................................................................................29
V.1 Activiteiten...............................................................................................................................29
V.2 Pers...........................................................................................................................................29
V.3 Publicaties................................................................................................................................30

Pagina 3



Pagina 4



Voorwoord

Geachte lezer,

Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Nederlandse Wiskunde Olympiade (StNWO). De 
Nederlandse Wiskunde Olympiade is een jaarlijks terugkerende wedstrijd voor havo- en vwo-
scholieren. De wedstrijd is bedoeld voor iedere leerling die zich graag laat uitdagen door leuke 
niet-alledaagse problemen. De StNWO heeft dan ook twee belangrijke doelen. In de eerste plaats 
het enthousiasmeren van de jeugd voor creatieve en uitdagende wiskunde. Ten tweede speelt de 
olympiade een belangrijke rol bij het opsporen en stimuleren van wiskundig talent.

De olympiade bestond in 2009 nog uit twee nationale ronden. Voor de eerste ronde konden 
scholen zich vrij inschrijven. In 2009 namen 4379 leerlingen deel aan de eerste ronde. De eerste 
ronde bestond uit acht vijfkeuzevragen en vier open vragen. Van de deelnemers aan de eerste 
ronde worden de beste geselecteerd voor deelname aan de tweede ronde. Voor leerlingen uit 
verschillende klassen werden aparte cesuren gehanteerd, om te stimuleren dat ook jongere 
deelnemers zouden worden uitgenodigd voor de tweede ronde. Ook werden goed presterende 
leerlingen uit de Kangoeroe-wedstrijd en de Pythagoras-olympiade uitgenodigd om deel te nemen 
aan de tweede ronde.

In 2009 werden voor de tweede keer landelijke trainingen georganiseerd voor de deelnemers aan 
de tweede ronde. Deze trainingen vonden plaats op zes universiteiten. Bij deze trainingen zijn ook 
veel oud-olympisten betrokken.

Uiteindelijk hebben in september 131 leerlingen deelgenomen aan de tweede ronde op de 
Technische Universiteit Eindhoven. De tweede ronde bestaat uit vijf bewijsopgaven, waar de 
deelnemers drie uur de tijd voor krijgen. In november vond ten slotte de prijsuitreiking van de 48-
ste editie van de StNWO plaats. Uit de beste deelnemers aan de tweede ronde wordt de 
Nederlandse delegatie voor de Internationale Wiskunde Olympiade (IMO, International 
Mathematical Olympiad) geselecteerd.

Voor leerlingen uit de eerste drie klassen organiseerde de Vrije Universiteit in 2009 voor de tweede 
maal de Junior Wiskunde Olympiade (JWO). Voor de JWO werden de negentig beste deelnemers 
aan de Kangoeroe-wedstrijd uitgenodigd. De JWO beoogt wiskunde te promoten onder jonge 
deelnemers en jong wiskundig talent te stimuleren.

In 2011 zal de IMO plaatsvinden in Nederland. In 2009 zijn de voorbereidingen voor dit 
prestigieuze internationale evenement al in volle gang.

Dit jaarverslag bevat verslagen en kerngetallen van alle activiteiten van het jaar 2009. Bij de 
samenstelling ervan heb ik veel gehad aan de nieuwsbrieven en de samenvattingen die na iedere 
ronde worden opgesteld door Melanie Steentjes. De financiële paragraaf in dit document is 
verzorgd door Tom Verhoeff. Langs deze weg wil ik iedereen die (al dan niet bewust) een bijdrage 
heeft geleverd aan het ontstaan van dit document van harte bedanken.

Jorn van der Pol, Redactie
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Deel I: Training en Selectie voor IMO 2009

In dit deel:
• Training en Selectie
• Benelux Mathematical Olympiad (BxMO)
• International Mathematical Olympiad (IMO)

I.1 Training en Selectie

Ieder jaar wordt een groep van circa dertig leerlingen geselecteerd en intensief getraind voor 
deelname aan de IMO. Uit deze groep leerlingen wordt uiteindelijk de zeskoppige IMO-delegatie 
voor de volgende editie van de IMO geselecteerd.

In 2008 werden de 31 beste deelnemers aan de tweede ronde uitgenodigd voor deze trainingen.

De volledige training bestond uit wekelijkse sets van opgaven, twee trainingsweekenden, drie 
trainingsdagen en ten slotte een zesdaagse trainingsweek in het begin van juni, zie Tabel 1.

Activiteit Datum Locatie

Trainingsweekend 1 14-16 november 2008 Stayokay, Valkenswaard

Trainingsdag 1 11 december 2008 Technische Universiteit Eindhoven

Trainingsweekend 2 23-25 januari 2009 Stayokay, Valkenswaard

Trainingsdag 2 6 maart 2009 Transtrend, Rotterdam

Trainingsdag 3 2 april 2009 Technische Universiteit Eindhoven

Trainingsweek 8-13 juni 2009 Stayokay, Valkenswaard

Tabel 1: Overzicht van de trainings- en selectieactiviteiten voor de IMO in 2009.

De trainingsweekenden en de trainingsweek vonden, zoals altijd, plaats in de Stayokay te 
Valkenswaard, terwijl de meeste trainingsdagen plaatsvonden aan de Technische Universiteit 
Eindhoven. Daarnaast werd er een speciale Transtrend-trainingsdag georganiseerd op het kantoor 
van Transtrend in Rotterdam.

Het eerste trainingsweekend vond als gebruikelijk al direct na de prijsuitreiking van de tweede 
ronde plaats.
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Uit de deelnemers aan de training werden op 2 april tien deelnemers geselecteerd voor de 
Benelux Mathematical Olympiad. Deze selectie vond plaats op basis van inschattingen van de 
trainers. Speciaal voor de geselecteerde deelnemers werd op 27 april een extra trainingsdag 
georganiseerd. Voor informatie over de BxMO, zie Hoofdstuk I.3.

Tijdens een trainingsdag wordt in een drietal sessies een aantal verschillende onderwerpen 
behandeld. Onderwerpen die tijdens zo'n sessie worden behandeld, zijn bijvoorbeeld polynomen, 
meetkunde en functievergelijkingen. Een sessie duurt zo'n twee uur en tussen twee sessies zit 
steeds een korte pauze.

Trainingsweekenden vinden plaats in de jeugdherberg van Stayokay in Valkenswaard. Tijdens zo'n 
weekend zijn er in totaal zeven verschillende sessies van elk drie tot drie en een half uur (drie 
sessies op vrijdag en zaterdag, en nog een sessie op zondagochtend).

De trainingsweek heeft ongeveer dezelfde opbouw als een trainingsweekend. Op de laatste dag 
van de trainingsweek krijgen de leerlingen dan uiteindelijk de toets voorgelegd, op basis waarvan 
de selectie voor de IMO plaats vindt.
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Figuur 1: De deelnemers aan de trainingsweek, juni 2009. Van links naar rechts,  
staand: Madelon, Tom v.d. B., Rens, Thomas, Maarten, David, Raymond, Wouter,  
Henk-Jaap, Thijs, Paul, Govert, Tom J., Peter Y., Niels. Zittend: Merlijn, Wadim, Ilse,  
Vlad, Peter K., Saskia, Guus. Liggend: Harm, Tim d. J.



I.2 Benelux Mathematical Olympiad (BxMO)

In 2009 werd voor het eerst de Benelux Mathematical Olympiad (BxMO) georganiseerd. Dit is een 
nieuwe internationale ronde, waaraan de landen België, Luxemburg en Nederland meedoen. De 
afvaardiging van de drie deelnemende landen bestond uit tien deelnemers en drie leaders.

Dit jaar werd de BxMO georganiseerd door Nederland. De wedstrijd vond plaats in het weekend 
van 8 tot 10 mei in Bergen op Zoom en wel in de Stayokay-jeugdherberg.

Van tevoren werd er voor de deelnemers nog een speciale BxMO-trainingsdag ingelast. Deze extra 
trainingsdag vond plaats op 27 april op de Technische Universiteit Eindhoven.

De deelnemers werden begeleid door Quintijn Puite (leader), Birgit van Dalen (deputy leader) en 
Johan Konter (third leader).

Programma
Alle delegaties kwamen aan op vrijdagavond. Na aankomst had iedereen de tijd om zichzelf te 
vermaken en elkaar te leren kennen. Deze avond was er een kampvuur en daarnaast waren veel 
spelletjes aanwezig.

De wedstrijd zelf vond op zaterdagochtend plaats. Ze bestond uit vier bewijsopgaven, waarvoor de 
leerlingen viereneenhalf uur de tijd hadden. Na afloop van de wedstrijd werd het werk nagekeken 
door de leaders, deputy-leaders en coordinators. Dit nakijken moest snel gebeuren, want de 
prijsuitreiking zou de volgende dag al plaatsvinden.
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Figuur 2: Trainer Birgit van Dalen geeft uitleg tijdens de trainingsdag  
van 2 april.



Ondertussen werden de deelnemers en de derde stafleden van ieder deelnemend land vermaakt 
met het bespreken van de opgaven, een quiz en een bezoek aan het zwembad.

Resultaten
Op zondag vond de prijsuitreiking plaats, waar twee gouden, vier zilveren en zeven bronzen 
medailles werden uitgereikt. De top-3 bestond volledig uit Nederlanders en dus werden beide 
gouden medailles door Nederland in de wacht gesleept; in totaal hebben de Nederlandse 
deelnemers twee gouden, een zilveren en twee bronzen medailles gewonnen. Het individuele 
overzicht kan worden gevonden in Tabel 2. Daarnaast voerde Nederland het landenklassement (zie 
Tabel 3) aan.

Deelnemer Score

Raymond van Bommel 28 (goud)

Wouter Berkelmans 24 (goud)

Maarten Roelofsma 17 (zilver)

Jelle van den Hooff 10 (brons)

David Kok 10 (brons)

Harm Campmans 7

Wadim Sharshov 7

Jaap Wagenaar 7

Peter Koymans 6

Madelon de Kemp 3

Tabel 2: Individuele uitslagen bij de BxMO voor het Nederlandse team.
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Figuur 3: Een zwoegende deelnemer aan de BxMO.



Tijdens de IMO is het gebruikelijk om ook eervolle vermeldingen uit te reiken aan deelnemers die 
geen medaille hebben gewonnen, maar wel op ten minste één opgave het volle aantal punten 
gescoord hebben. Omdat alle deelnemers die in aanmerking zouden komen voor een eervolle 
vermelding al een medaille kregen, werden in 2009 geen eervolle vermeldingen uitgereikt bij de 
BxMO.

Land Score

1 Nederland 119

2 België 87

3 Luxemburg 63

Tabel 3: Landenklassement BxMO 2009

De BxMO 2009 werd mogelijk gemaakt door een gift van Transtrend. Transtrend heeft ook 
toegezegd BxMO 2010 te sponsoren, en de wedstrijd zal in 2010 dus weer door Nederland worden 
georganiseerd.

I.3 International Mathematical Olympiad (IMO)

De Internationale Wiskunde Olympiade (IMO, International Mathematical Olympiad) 2009 vond 
plaats in het Duitse Bremen, van 10 tot 22 juli. In 2009 deden aan de IMO 565 leerlingen uit 104 
verschillende landen mee.

[TODO: extra witregel hier ingevoegd]
Bij de IMO krijgen de deelnemers op twee dagen steeds drie opgaven voorgeschoteld. Voor iedere 
opgave zijn maximaal zeven punten te behalen. Dit betekent dat in totaal 42 punten te behalen 
zijn. Dat het erg lastig is om alle punten te behalen, blijkt wel uit het feit dat slechts twee 
deelnemers, uit China en Japan, het voor elkaar kregen om een perfecte score neer te zetten.

De winnaars van de olympiade krijgen een medaille. Deze medailles worden zodanig verdeeld dat 
hooguit de helft van de deelnemers een medaille krijgt. Bronzen, zilveren en gouden medailles 
worden uitgereikt in de verhouding 3:2:1. Daarnaast krijgen leerlingen die geen medaille hebben 
gewonnen, maar wel een opgave volledig hebben opgelost een eervolle vermelding (honourable 
mention).

Het Nederlandse team heeft in Bremen een bronzen en een zilveren medaille weten te behalen, en 
daarnaast twee honourable mentions. Voor de volledige score van het Nederlandse team, zie Tabel 
4. Met deze score bezet Nederland de 47-ste plaats in het officieuze landenklassement. De eerste 
drie plaatsen in dit klassement worden bezet door respectievelijk China, Japan en Rusland. De 
positie van Nederland over alle jaren is weergegeven in Figuur 4.
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Deelnemer Score Rang Prijs

Wouter Berkelmans 24 130 Zilver

Raymond van Bommel 21 181 Brons

David Kok 11 314 Honourable mention

Harm Campmans 9 354 Honourable mention

Saskia Chambille 9 354

Maarten Roelofsma 5 429

Tabel 4: Uitslag van het Nederlandse team bij de IMO 2009.

Na afloop van de trainingsweek in juni werd door middel van een toets besloten welke zes 
leerlingen Nederland zouden vertegeStNWOordigen tijdens de IMO. Daarnaast werd de 
aanmoedigingsprijs voor het beste aanstormend talent uitgegereikt aan de veertienjarige Merlijn 
Staps. Ook hij mocht mee met de Nederlandse delegatie.

Voorafgaand aan de IMO in Bremen, werd voor de Nederlandse en Nieuw-Zeelandse IMO-
delegatie een gezamenlijk pre-IMO-trainingskamp georganiseerd. Dit trainingskamp vond van 6 tot 
13 juli plaats in de Stayokay te Apeldoorn.

Begeleiding van de deelnemers was in handen van Quintijn Puite (leader) en Birgit van Dalen 
(deputy leader).

Programma
Het team kwam op 10 juli per trein aan in Bremen en hoewel deze bestemming misschien niet zo 
exotisch klinkt (enkele van de deelnemers waren al op de IMO in Vietnam of Spanje geweest), 
maakte dit de ervaring er niet minder bijzonder door.

Direct na de openingsceremonie kwam een klein organisatorisch foutje aan het licht, toen bleek 
dat er te weinig lunchpakketjes waren besteld. Gelukkig kon de honger worden gestild met echte 
Duitse bratwursten.

In de dagen na de wedstrijd werd het gemaakte werk nagekeken door de begeleiders, terwijl voor 
de deelnemers juist een rustige tijd aanbrak. Al snel werden internationale volleybal- en 
tafeltennistoernooien georganiseerd. Daarnaast werden enkele excursies georganiseerd in de 
omgeving van Bremen. Zo hebben alle deelnemers, begeleiders en helpers een speurtocht gelopen 
op het Waddeneiland Wangerooge.

Huldiging
De zes Nederlandse IMO-deelnemers werden op 25 juni gehuldigd op het ministerie van OCW. De 
delegatie ontving lovende woorden van staatssecretaris Marja van Bijsterveldt. Zie Figuur 5.
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Figuur 4: Positie van Nederland in het officieuze landenklassement door de  
jaren heen. De index op de horizontale as geeft de IMO-editie aan. Bron: imo-
official.org.

Figuur 5: Huldiging van de zes IMO-deelnemers op het  
ministerie van OCW. Van links naar rechts: Maarten  
Roelofsma, Harm Campmans, Saskia Chambille, Marja van  
Bijsterveldt, David Kok, Wouter Berkelmans en Raymond van  
Bommel.
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Deel II: Scholenwedstrijden 2009

In dit deel:
• Eerste Ronde
• Tweederondetraining
• Tweede Ronde (Finale)
• Prijsuitreiking
• Junior Wiskunde Olympiade

II.1 Eerste Ronde

De eerste ronde wordt georganiseerd op de deelnemende scholen. De deelnemers krijgen twee 
uur de tijd voor twaalf opgaven. Acht van de opgaven zijn van de A-categorie (5-keuzevragen) en 
vier zijn van de B-categorie (open vragen). Voor iedere A-opgave konden twee punten worden 
gehaald en voor iedere B-opgave konden vijf punten worden gehaald.

De eerste ronde werd gehouden op 30 januari. Dit jaar deden 4379 leerlingen van 230 scholen 
mee aan de eerste ronde. Vergeleken met voorgaande jaren is het aantal deelnemers enorm 
gestegen; in de afgelopen drie jaar is het aantal deelnemers zelfs verdubbeld (Figuur 6). We zijn 
verheugd met deze grote stijging.

Van alle deelnemende scholen wordt gekeken naar de top-5 van alle deelnemers van die school. 
De school met de hoogste somscore van de top-5 ontvangt de scholenprijs. Deze scholenprijs 
bestaat uit een wisselbeker (voor een jaar) en een certificaat. Daarnaast ontvangt de top-5 een 
eigen beker en certificaat. De uitreiking van de scholenprijs vindt altijd plaats op de school zelf.

In 2009 werd de scholenprijs gewonnen door het Stedelijk Gymnasium in Nijmegen (dat de prijs 
overigens ook al in 2008 en 2006 in de wacht sleepte). Van de 180 in totaal te behalen punten, wist 
het Stedelijk Gymnasium er 146 te halen. Zie Tabel 5.

Het Amstelveen College uit Amstelveen had de meeste deelnemers: 105 leerlingen bogen zich daar 
over de opgaven.

Pagina 15



School Plaats Score Aantal deelnemers

1 Stedelijk Gymnasium Nijmegen 146 37

2 Emelwerda College Emmeloord 132 36

3 SG Sophianum Gulpen 130 40

4 Gemeentelijk Gymnasium Hilversum 130 34

5 Stedelijk Gymnasium Leiden 127 41

Tabel 5: Top-5 scholen met de hoogste somscore van de vijf best presterende leerlingen in de eerste  
ronde.

II.2 Tweederondetraining

Sinds 2008 wordt voor de leerlingen die na de eerste ronde door zijn naar de tweede ronde een 
training georganiseerd. De opgaven van de tweede ronde zijn anders en moeilijker dan de opgaven 
van de eerste ronde en het is dus verstandig om daar vooraf enige aandacht aan te besteden.

[TODO: extra witregel ingevoegd]
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Figuur 6: Aantal deelnemers aan de eerste ronde.
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De trainingen werden in 2009 verzorgd door een zestal universiteiten. Deze universiteiten zijn
• Universiteit van Amsterdam
• Technische Universiteit Eindhoven
• Universiteit Leiden
• Radboud Universiteit Nijmegen
• Universiteit Twente
• Universiteit Utrecht

De deelnemers werden min of meer gelijk verdeeld over deze zes universiteiten; dit betekent dat 
iedere universiteit zo'n 20 leerlingen kreeg toegewezen.

De training bestond uit drie trainingsmiddagen. Tijdens deze middagen werden verschillende 
onderwerpen behandeld, bijvoorbeeld bewijstechnieken (zoals inductie) en elementaire 
getaltheorie en meetkunde. De behandelde stof staat niet ver van de middelbareschoolstof en 
vormt daarom een goede introductie tot olympiadewiskunde voor leerlingen die nog nooit hebben 
meegedaan aan de tweede ronde. Bij de training werd gebruik gemaakt van een syllabus die 
speciaal voor dit doel is geschreven.

Tijdens een trainingsmiddag werd steeds  één onderwerp behandeld. Eerst werd een stuk theorie 
uitgelegd en vervolgens konden de deelnemers zelf aan de slag met de opgaven in het 
trainingsdictaat, waarbij de trainers rondliepen om vragen te beantwoorden. Tussendoor werden 
regelmatig opgaven voorgedaan op het bord. Een trainingsdag duurde zo'n vier uur, waarbij 
tussendoor door de universiteiten een lunch werd verzorgd.

De trainers waren vooral docenten van de aanbiedende faculteit en oud-olympiadedeelnemers.

II.3 Tweede Ronde (Finale)

Leerlingen die goed scoren in de eerste ronde, worden geselecteerd voor de tweede ronde, die 
ieder jaar na de zomervakantie wordt georganiseerd. De tweede ronde bestaat uit vijf opgaven in 
de C-categorie (bewijsopgaven), waarvoor de deelnemende leerlingen drie uur de tijd krijgen.

De tweede ronde vindt ieder jaar plaats op de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). In 2009 
werd de tweede ronde gehouden op vrijdag 18 september.

Om ook lagere klassers te stimuleren mee te doen, is een klasafhankelijke cesuur ingesteld. 
Daarom deden aan de tweede ronde de volgende leerlingen mee:

• Leerlingen uit 5-vwo en 5-havo met 26 punten of meer;
• Leerlingen uit 4-vwo en 4-havo met 23 punten of meer;
• Leerlingen uit de eerste, tweede en derde klas met 20 punten of meer.

Dit komt neer op 59 leerlingen uit 5-vwo, 2 leerlingen uit 5-havo, 54 leerlingen uit 4-vwo, 14 
leerlingen uit de 3e klas en 4 leerlingen uit de 2e klas. Dit aantal is aangevuld met leerlingen die bij 
de Kangoeroewedstrijd of de Pythagoras Olympiade een hoge score hebben behaald. In totaal zijn 
er 155 leerlingen uitgenodigd voor de tweede ronde. Uiteindelijk hebben er 131 leerlingen 
daadwerkelijk meegedaan.
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Na aankomst en inschrijven genoten de deelnemers van de lunch. Hierna heette prof.dr. Arjeh 
Cohen, decaan van de faculteit Wiskunde en Informatica van de TU/e, de deelnemers van harte 
welkom, waarna de drie uur durende wedstrijd van start ging. Na afloop van de wedstrijd was er 
tijd voor een drankje bij studievereniging GEWIS, waar ook uitwerkingen van de opgaven werden 
uitgedeeld. Hier werd natuurlijk volop nagepraat over de wedstrijd. Alle deelnemers ontvingen het 
boekje “50 Inzichten Wiskunde: Onmisbare Basiskennis”, dat is geschreven door Tony Crilly.

Ongeveer een maand na de wedstrijd ontvingen alle deelnemers de uitslag per post, alleen de top 
10 werd pas bij de prijsuitreiking op 13 november bekendgemaakt. In Figuur 7 zijn de behaalde 
punten in de tweede ronde weergegeven in een boxplot. Ter vergelijking zijn ook de 
puntenaantallen van de jaren 2007 en 2008 opgenomen.
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Figuur 7: Boxplot van de behaalde scores bij de  
tweede ronde in de jaren 2007, 2008 en 2009.

Figuur 8: Deelnemers praten na over de wedstrijd tijdens de  
borrel bij GEWIS.



Prijsuitreiking
De uitslag van de tweede ronde werd bekend gemaakt tijdens de prijsuitreiking, die op 13 
november plaats vond op de Technische Universiteit Eindhoven.

Naast de feestelijke uitreiking van de prijzen door prof.dr.ir. Onno Boxma, vice-decaan van de 
faculteit Wiskunde en Informatica van de Technische Universiteit Eindhoven, werden er 
verschillende voordrachten gehouden. Zo sprak Harold de Boer van Transtrend over waarom je 
vooral wiskunde moest gaan studeren en verzorgde prof.dr. Alexander Schrijver de olympiadelezing 
getiteld “Wiskunde op het spoor”, over de wiskunde achter het spoorboekje.

De nummer 1 van 2009 is Guus Berkelmans. Guus neemt het spreekwoordelijk stokje over van zijn 
broer Wouter, die de voorgaande drie edities heeft gewonnen. Guus, Wouter en vader Wim waren 
diezelfde avond nog te zien in het tv-programma “De Wereld Draait Door”. Voor een overzicht van 
de winnaars, zie Tabel 6.
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Figuur 9: De prijzentafel bij de prijsuitreiking.



2e 1e Naam School Klas

1 50 34 Guus Berkelmans Barlaeus Gymnasium Amsterdam 4-vwo

2 49 24 Merlijn Staps Corderius College Amersfoort 5-vwo

3 49 T David Kok Grotius College Delft 6-vwo

4 46 T Niels Voorneveld Stedelijk Dalton Lyceum Dordrecht 6-vwo

5 45 36 Vlad Sandu-Dragu Rijnlands Lyceum Oegstgeest 6-vwo

6 43 36 Harm Campmans Lyceum De Grundel Hengelo 6-vwo

7 41 36 Roel Lambers Stedelijk Gymnasium Nijmegen 6-vwo

8 40 29 Madelon de Kemp Stedelijk Gymnasium Nijmegen 5-vwo

9 40 26 Peter Koymans Pleincollege Eckart Eindhoven 6-vwo

10 39 T Henk-Jaap Wagenaar Groene Hart College Alphen a/d Rijn 6-vwo

Tabel 6: Top 10 van de Nederlandse Wiskunde Olympiade 2009. In de tabel zijn ook hun scores uit  
de eerste en tweede ronde opgenomen. Een T op de plaats van de eersterondescore betekent dat  
deze leerling is uitgenodigd op basis van zijn prestaties bij het trainingsprogramma van de IMO.

II.4 Junior Wiskunde Olympiade
Op vrijdag 9 oktober 2009 organiseerde de Vrije Universiteit (VU) te Amsterdam de Junior 
Wiskunde Olympiade (JWO). De JWO is een wedstrijd speciaal voor getalenteerde leerlingen uit de 
eerste drie klassen van havo en vwo. De wedstrijd is bedoeld om wiskunde te promoten onder 
jonge leerlingen en jong wiskundig talent te stimuleren. Daarnaast stimuleert de JWO 
getalenteerde jonge leerlingen mee te doen aan de eerste ronde van de Nederlandse Wiskunde 
Olympiade.

Voor de JWO werden 90 leerlingen uit de eerste drie klassen van havo en vwo uitgenodigd, die 
zeer hoog hadden gescoord bij de Kangoeroewedstrijd. Deze leerlingen zaten in groep 8 van de 
basisschool of de eerste twee klassen van de middelbare school toen zij meededen aan de 
Kangoeroewedstrijd. In totaal deden zo'n 80.000 leerlingen mee aan de Kangoeroewedstrijd. 
Deelnemers aan de JWO zijn dus toppers op zich.

Deze deelnemers kregen een wedstrijd in twee delen voorgeschoteld: eerst 15 meerkeuzevragen in 
een uur en na de lunch nog eens 10 open vragen in een uur. Voor de meerkeuzevragen konden per 
stuk twee punten worden verdiend, terwijl voor de open vragen maximaal drie punten werden 
verdiend. Naast de tweedelige wedstrijd was er voor de deelnemers een lezing over kubus van 
Rubik door Joost Hulshof en een workshop over strategische spellen. De dag werd afgesloten met 
de prijsuitreiking, die gepresenteerd werd door Leon van den Broek, de organisator van de 
Kangoeroe-wedstrijd.

Aan het eind van de dag kregen de leerlingen een tas met daarin onder andere materiaal met 
informatie over de eerste ronde van de Nederlandse Wiskunde Olympiade. Speciaal voor dit doel is 
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er een boekje gemaakt met de opgaven van de voorgaande drie edities van de eerste ronde en 
uitwerkingen op het niveau van onderbouwleerlingen. Op de meeste scholen doen voornamelijk 
bovenbouwleerlingen mee aan de eerste ronde, maar we willen juist de toptalenten graag vroeg 
opsporen. Het is zonde als zulke leerlingen pas in de vijfde klas voor het eerst meedoen, want dan 
hebben ze weinig kans om zich verder te ontwikkelen en hoog te scoren op de Internationale 
Wiskunde Olympiade (IMO). We hopen dat de JWO-deelnemers zo enthousiast zijn geworden over 
het oplossen van wiskundige puzzeltjes dat ze in januari allemaal aan de eerste ronde mee zullen 
doen.

De JWO is een van de intiatieven van de laatste tijd waarmee deelname aan de olympiades wordt 
gestimuleerd. Vorig jaar werd de JWO voor het eerst georganiseerd en zowel dit jaar als vorig jaar 
was de JWO een groot succes. Ook toekomstige edities zullen garant staan voor mooie dagen vol 
interessante en uitdagende wiskunde voor jonge scholieren.
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Deel III: Organisatie IMO 2011

In 2011 wordt de International Mathematical Olympiad 
georganiseerd door Nederland. Al in 2007 is begonnen met de 
eerste voorbereidingen van dit evenement. In 2009 zijn enkele 
belangrijke mijlpalen bereikt.

Om te beginnen heeft het ministerie in juni een miljoen euro 
toegezegd bij de huldiging van de IMO-delegatie. Hiermee werd 
de begroting bijna volledig afgedekt en kon IMO 2011 definitief 
doorgaan.

Om de kunst af te kijken, is in juli een grote groep betrokkenen 
afgereisd naar Bremen, om daar de voorbereiding en uitvoering 
van de IMO van dichtbij te bekijken. Naast de zeven leerlingen 
en hun twee begeleiders gingen er acht observers en drie 
gasten bij de openingsceremonie. Daarnaast gingen er nog drie personen mee om mee te draaien 
in de organisatie van IMO 2009.

Tijdens de finale van de Olympiade op 18 september werd op de Technische Universiteit 
Eindhoven een heidag georganiseerd voor alle op dat moment actieve commissieleden. Bij deze 
heidag waren circa 15 personen aanwezig.

In oktober zijn de data voor IMO 2011 definitief vastgesteld: 13 t/m 24 juli 2011 voor de leaders en 
16 t/m 24 juli voor de deelnemers.

Organisatie
Het bestuur van de IMO 2011 bestond in 2009 uit de volgende personen:

• Prof.dr. Robbert Dijkgraaf (voorzitter);
• Prof.dr. Jan van Mill (secretaris);
• Prof.dr. Frits Beukers (penningmeester);
• Ir. Harry Roumen.

Het centrale organisatiecomité is in 2009 uitgebreid met Jelle Loois (ORTEC) en Martijn de Graaff 
(Platform Beta Techniek). Het wordt nu gevormd door:

• Wim Berkelmans (directeur);
• Birgit van Dalen (deelnemers);
• Martijn de Graaff (communicatie);
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• Tom Koornwinder (penningmeester);
• Jelle Loois (faciliteiten);
• Quintijn Puite (jury).

Daarnaast zijn er tientallen anderen actief in een van de commissies. In november 2009 is 
Rozemarijn Schalkx (Studium Generale TU/e) toegetreden tot de organisatie als projectleider van 
het jurycomité.

De internationale jury zal worden voorgezeten door prof.dr.ir. Hans van Duijn, rector magnificus 
van de Technische Universiteit Eindhoven.
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Deel IV: Organisatie en Financiën
In dit deel:

• Financiën
• Vergaderingen
• Sleutelfiguren

IV.1 Financiën
Resultaat 2009
De Stichting Nederlandse Wiskunde Olympiade (StNWO) begon het jaar 2009 met een positief 
kapitaal à k€ 23, zie de balans in Tabel 7. Dit kapitaal is in de loop van 2009 verder gegroeid met 
circa k€ 4 tot circa k€ 27.

Verschillen ten opzichte van 2008
De exploitatie 2009 is opgenomen in Tabel 8. In 2009 zijn op een aantal posten significant andere 
uitgaven gedaan dan in 2008. De meest opvallende veranderingen zijn de volgende:

• De stichting doet meer aan public relations (ca. € 1800 extra kosten);
• In 2009 werd de eerste BxMO door Nederland georganiseerd. Daarnaast deden er tien 

Nederlanse leerlingen mee aan deze olympiade (ca. € 8200 extra kosten);
• De kosten voor de organisatie van IMO 2011 in Nederland worden vanaf 2009 gedragen 

door de Stichting IMO 2011 (ca. € 3900 minder kosten);
• De trainingsgroep na de tweede ronde was in 2009 iets groter; daarnaast is het programma 

ten opzichte van 2008 iets uitgebreid. De kosten per deelnemer zijn met ca. € 260 euro 
gestegen tot € 1000 (ca. € 6600 extra kosten).

IV.2 Vergaderingen
Bestuursvergaderingen
In 2009 heeft het bestuur vijf maal vergaderd.

• 18 februari 2009;
• 22 april 2009;
• 23 juni 2009;
• 8 september 2009;
• 29 oktober 2009.

Daarnaast is er twee maal vergaderd met de andere beta-olympiades in het halfjaarlijkse beta-
olympiadeoverleg. Deze vergaderingen vonden plaats op

• 26 maart 2009;
• 24 september 2009.
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Primo 2009 Ultimo 2009

Credit Debet Credit Debet

Goederen in bezit 1910 1910

Kapitaal 23036 27025

Betaalrekening 35 777

Spaarrekening 17915 24629

Debiteuren 0 5000

Vooruit betaalde posten 9763 14752

Crediteuren 6677 8633

Vooruit ontvangen posten 0 10000

Te betalen bedragen 368 1866

Voorraad 456 456

Totaal 30081 30081 47524 47524

Tabel 7: Balans ultimo 2009 (in gehele euros). Ter vergelijking is ook de balans primo 2009 opgenomen.

Debet Credit

Rente ontvangen 514

Subsidie ontvangen 19817

Sponsoring ontvangen 40000

Overige baten 83

Eerste ronde 2504

Tweede ronde (finale) 11586

Training 24953

IMO Delegatie 5059

BxMO Organisatie 7527

BxMO Delegatie 750

Vraagstukkencommissie 93

Public relations 1969

Algemene lasten 1771

IMO 2011 en JWO 213

Resultaat 2009 3989

Totaal 60414 60414

Tabel 8: Exploitatie 2009 (in gehele euros).
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Vergaderingen Opgavencommissie
In 2009 is de opgavencommissie drie maal bijeen gekomen.

• 16 juni 2009: vergadering tweede ronde
• 2 september 2009: vergadering JWO
• 9 december 2009: vergadering eerste ronde 2010

IV.3 Sleutelfiguren

Bestuur
• Frits Beukers (voorzitter)
• Melanie Steentjes (secretaris en coördinator eerste ronde)
• Tom Verhoeff (penningmeester en webmaster)
• Alex van den Brandhof (publiciteit)
• Jaap de Jonge (sponsoring)
• Quintijn Puite (training en IMO)

Trainers
• Birgit van Dalen
• Floris van Doorn
• Adriana Gabor
• Johan Konter
• Erjen Lefeber
• Milan Lopuhaä
• Julian Lyczak
• Quintijn Puite
• René Sitters
• Sietske Tacoma

Organisatie Tweederondetraining
• Quintijn Puite (coördinatie)
• Universiteit van Amsterdam: Karst Koymans
• Technische Universiteit Eindhoven: Hans Sterk, Erjen Lefeber, Hannie Horvath
• Universiteit Leiden: Birgit van Dalen
• Radboud Universiteit Nijmegen: Leon van den Broek, Tim Reijnders
• Universiteit Twente: Michel Vellekoop, Erik van Holland, Marja Langkamp
• Universiteit Utrecht: Frits Beukers, Julian Lyczak, Paulien Lubberts

Organisatie Tweede Ronde en Prijsuitreiking
• Hannie Horvath
• Relinde Jurrius
• Quintijn Puite

Organisatie JWO 2009
• Wim Berkelmans
• Martijn Zaal
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Organisatie BxMO 2009
• Johan Konter (voorzitter)
• Floris van Doorn (secretaris)
• Sanders Kupers (penningmeester)

Opgavencommissie 2009
• Dion Gijswijt (voorzitter)
• Alex van den Brandhof
• Leon van den Broek (JWO)
• Birgit van Dalen (JWO)
• Jan Donkers
• Jaap de Jonge
• Julian Lyczak
• Thijs Notenboom
• Huub Odijk
• Quintijn Puite

Testpanel Opgaven
• Frits Beukers
• Jan van de Craats
• Ronald van Luijk
• Melanie Steentjes
• Tom Verhoeff

Engelstalig boekje DMO2008 voor IMO2009
• Jinbi Jin

Nieuwsbrief
• Ronald van Luijk

Rubriek in Pythagoras
• Birgit van Dalen
• Quintijn Puite

Overige vrijwilligers
Verder bedanken we de vele overige vrijwilligers die altijd klaarstaan om mee te helpen, zoals

• de crew bij de traningsweek;
• de helpers bij de tweederondetraining op de zes universiteiten;
• de nakijkers, surveillanten en crew bij de tweede ronde, de JWO en de BxMO.

Wedstrijdleiders
De eerste ronde zou niet mogelijk zijn zonder de inzet van vele enthousiaste docenten die 
optreden als wedstrijdleider op de deelnemende scholen.
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Deel V: Public Relations
In dit deel:

• Activiteiten
• Pers
• Publicaties

V.1 Activiteiten

Dit hoofdstuk geeft een opsomming van activiteiten waar de Nederlandse Wiskunde Olympiade 
vertegenwoordigd was met een stand of een voordracht.

• 10 januari 2009: KWG-wintersymposium Utrecht (stand);
• 6-7 februari 2009: Nationale Wiskunde Dagen Noordwijkerhout (stand);
• 12 maart 2009: Stafcolloquium Universiteit Utrecht (voordracht);
• 19 maart 2009: Bachelorcolloquium Technische Universiteit Eindhoven (voordracht);
• 14-15 april 2009: Nederlands Mathematisch Congres Groningen (stand);
• 15 oktober 2009: Onderzoeksdag Technische Universiteit Eindhoven (voordracht);
• 7 november 2009: Jaarvergadering Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren 

Nieuwegein (stand).

V.2 Pers

Persberichten
In 2009 heeft de Nederlandse Wiskunde Olympiade vier persberichten uitgebracht. Deze berichten 
zijn, in chronologische volgorde,

• 5 mei 2009: Persbericht over eerste BxMO;
• 10 mei 2009: Persbericht met uitslag eerste BxMO;
• 14 juni 2009: Persbericht over selectie van het Nederlandse team voor IMO 2009;
• 19 juli 2009: Persbericht over resultaat van het Nederlandse team bij IMO 2009;
• 9 november 2009: Persbericht met uitslag tweede ronde.

Publicaties
Hier volgt een selectie van artikelen in de pers, in chronologische volgorde:

• “AEX sluit ruim boven 250 punten”, Telegraaf, 4 mei 2009.
• “Uren sommen maken levert wiskundeprijs op”, Algemeen Dagblad, 11 mei 2009.
• “Raymond van Bommel traint voor internationale wiskunde olympiade”, Witte Weekblad, 2 

juni 2009.
• “Wiskundetalent Maarten Roelofsma”, NRC Weekblad, 18 juli 2009, pp. 46, rubriek 

“Hollands Faceboek”.
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• Op 13 november waren Guus, Wouter en vader Wim Berkelmans te gast in het 
televisieprogramma “De Wereld Draait Door”, naar aanleiding van het winnen van de 
tweede ronde door Guus, waarmee hij het spreekwoordelijke stokje van broer Wouter 
overnam.

V.3 Publicaties

Van en over de Nederlandse Wiskunde Olympiade zijn de volgende publicaties verschenen, in 
chronologische volgorde:

• Quintijn Puite, “Prijsuitreiking wiskunde olympiade”, Pythagoras, januari 2009.
• Julian Lyczak, “Negens, negens en nog meer negens”, Pythagoras, februari 2009. (Over 

opgave B2 van de eerste ronde.)
• Wim Laaper, “De Nederlandse Wiskunde Olympiade 2008”, Euclides, februari 2009.
• Birgit van Dalen en Quintijn Puite, “De kortste route naar het punt van Torricelli”, 

Pythagoras, april 2009. (Over de driehoeksongelijkheid.)
• Melanie Steentjes, “Steeds meer scholieren gaan de uitdaging aan”, Pythagoras, juni 2009.
• Birgit van Dalen en Quintijn Puite, “Modulorekenen bij de IMO”, Pythagoras, september 

2009. (Over opgave IMO2009-1.)
• Birgit van Dalen en Quintijn Puite, “Een rij vol kwadraten”, Pythagoras, november 2009. 

(Over opgave 2 van de finale.)
• Mariken Barents, “Even W.O.K.-en voor het beste resultaat”, Euclides, december 2009.
• Freek van Megen, “Uitreiking van de scholenprijs van de NWO”, Euclides, december 2009.
• Quintijn Puite, “Nieuw: de halve finale van de Wiskunde Olympiade”, Euclides, december 

2009.
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