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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2010 van de Stichting Nederlande Wiskunde Olympiade
(StNWO). De Nederlandse Wiskunde Olympiade is een jaarlijks terugkerende
wiskundewedstrijd voor havo- en vwo-scholieren. De wedstrijd is bedoeld voor iedere
leerling die zich graag laat uitdagen door verrassende wiskundige opgaven. Het doel
van de stichting is dan ook tweeledig. Ten eerste wil ze jongeren enthousiasmeren
voor wiskunde. Ten tweede speelt de Olympiade een belangrijke rol bij het opsporen
en trainen van (aankomend) wiskundig toptalent.
In 2010 bestond de Olympiade uit drie ronden. De eerste ronde, die werd gehouden op
honderden middelbare scholen in heel Nederland, en de finale, die zoals gebruikelijk
plaatsvond op de Technische Universiteit Eindhoven, waren al bekend van voorgaande
jaren. In 2010 werd daarnaast een nieuwe ronde ingevoerd: de regionale tweede ronde,
die op tien universiteiten tegelijk plaatsvindt.
In 2011 organiseert Nederland de International Mathematical Olympiad. De
voorbereidingen voor dit prestigieuze evenement waren gedurende 2010 in volle gang.
Dit jaarverslag bevat beschrijvingen en kerngetallen van de alle activiteiten van het jaar
2010. 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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Nederlandse Wiskunde Olympiade
De Nederlandse Wiskunde Olympiade is een wiskundewedstrijd voor havo- en vwoscholieren, die zich graag laten uitdagen door niet-alledaagse opgaven.
De Olympiade bestaat uit drie nationale ronden: de eerste ronde, de regionale tweede
ronde en de finale. De hoogst scorende leerlingen in de finale komen uiteindelijk in
een trainingsgroep, waaruit de deelnemers aan de International Mathematical
Olympiad worden geselecteerd. Zo duurt een volledige olympiadecyclus ongeveer
anderhalf jaar: de eerste ronde vindt eind januari plaats, waarna de tweede ronde in
maart wordt gehouden. De finale wordt vervolgens in september georganiseerd. De
trainingsgroep voor de IMO gaat in november van start, en loopt tot het begin van de
IMO (meestal in juli).
In dit jaarverslag bekijken we alle Olympiade-activiteiten van het jaar 2010: dat wil
zeggen de drie nationale rondes die plaatsvonden in 2010, en de IMO die plaatsvond in
juli 2010 (inclusief de hieraan voorafgaande trainingsperiode die begon in november
2009).

Januari

Eerste ronde

Maart

Regionale tweede ronde

September

Finale

November

Start training

Juli

International
Mathematical Olympiad
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Deel I: Training en selectie voor IMO2010
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 2009 werden de 31 beste deelnemers aan de tweede ronde (de toenmalige
finaleronde) 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

13-15 november 2009

Stayokay Valkenswaard

Trainingsdag 1

11 december 2009

Technische Universiteit Eindhoven

Trainingsweekend 2

22-24 januari 2010

Stayokay Valkenswaard

Trainingsdag 2

5 maart 2010

Technische Universiteit Eindhoven

BxMO-trainingsdag

9 april 2010

Transtrend Rotterdam

Trainingsdag 3

10 mei 2010

Technische Universiteit Eindhoven

Trainingsweek

7-12 juni 2010

Stayokay Valkenswaard

Tabel 1: Overzicht trainingsmomenten IMO.

Tijdens een trainingsdag wordt in een drietal sessies een aantal verschillende
onderwerpen behandeld. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld
polynomen, meetkunde en functievergelijkingen. Een sessie duurt zo’n twee uur, en
tussen twee sessies zit steeds een korte pauze.
Tijdens een weekend zijn er in totaal zeven verschillende sessies van elk zo’n drie uur
(drie sessies op vrijdag en zaterdag, en nog een sessie op zondagochtend).
Als gebruikelijk vertrok de trainingsgroep al direct na de prijsuitreiking voor het eerste
trainingsweekend.
Uit de deelnemers aan de trainingen werden op 5 maart 2010 de deelnemers voor de
Benelux Mathematical Olympiad geselecteerd (zie de volgende sectie). De selectie vond
plaats op basis van een toets. Voor het team dat werd afgevaardigd naar de Benelux
www.wiskundeolympiade.nl
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Mathematical Olympiad werd op 9 april een extra trainingsdag georganiseerd, die
plaats vond op het kantoor van Transtrend in Rotterdam.

Benelux Mathematical Olympiad
In het weekend van 23-25 april 2010 vond de Benelux Mathematical Olympiad (BxMO)
plaats in Nederland. De BxMO kan worden gezien als een vriendschappelijke
oefeninterland tussen teams van Nederland, België en Luxemburg. De wedstrijd
bestaat uit een set van vier opgaven, die op zaterdagmorgen (gedurende 4,5 uur)
gemaakt worden. Elk van de opgaven is goed voor 7 punten. Na afloop van de
wedstrijd worden de opgaven direct nagekeken, waarna op zondag de prijsuitreiking
plaatsvindt.
Met het oog op de organisatie van de IMO2011 werden dit jaar niet alleen België en
Luxemburg uitgenodigd voor deze wedstrijd, maar mochten ook Spanje, Slovenië en
Zwitserland een team afvaardigen. Zie verder onder “Organisatie IMO2011”.
Het tienkoppige Nederlandse team (Tabel 2) werd begeleid door Quintijn Puite, Birgit
van Dalen, Sietske Tacoma en Johan Konter.
Resultaat
De Nederlandse deelnemer Merlijn Staps heeft met 27 van de 28 punten een eerste
plaats in de wacht gesleept. Het Nederlandse team won verder een zilveren en drie
bronzen medailles, waarmee het een tweede plaats bezette, achter Spanje.
Naam

Leeftijd

Score

School

Merlijn Staps

15 jaar

Goud (27 punten)

Corderius College

Daniël Kroes

16 jaar

Zilver (19 punten)

Minkema College Woerden

Jeroen Huijben

14 jaar

Brons (16 punten)

Theresia Lyceum Tilburg

Niels Voorneveld

18 jaar

Brons (14 punten)

Stedelijk Dalton Lyceum

David Kok

17 jaar

Brons (13 punten)

Grotius College Delft

Ragnar Groot Koerkamp

15 jaar

Eervolle vermelding

Scholengroep Cambium

Guus Berkelmans

16 jaar

11 punten

Barlaeus Gymnasium

7

(12 punten)
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Amersfoort

Dordrecht

Zaltbommel
Amsterdam

Madelon de Kemp

17 jaar

11 punten

Stedelijk Gymnasium

Harm Campmans

18 jaar

10 punten

Lyceum De Grundel

Henk-Jaap Wagenaar

17 jaar

10 punten

Groene Hart Lyceum

Nijmegen
Hengelo

Alphen a/d Rijn

Tabel 2: Resultaten van het Nederlandse team bij BxMO2010.

International Mathematical Olympiad
In 2010 vond de International Mathematical Olympiad (IMO) plaats in Astana, de
hoofdstad van Kazachstan, tussen 5 en 14 juli. In totaal deden 517 leerlingen uit 96
verschillende landen mee aan deze internationale finale.
Nederland was, als gebruikelijk, present met een team bestaande uit zes personen
(Tabel 3) en een zevende veelbelovende leerling (de winnaar van de
aanmoedigingsprijs) als observer C. Het team werd begeleid door Johan Konter
(leader), Birgit van Dalen (deputy leader), Quintijn Puite (observer A) en Sietske Tacoma
(observer B).
Programma
Het team arriveerde al een week voor de officiële opening in Astana, de Kazakse
hoofdstad, om daar samen met het Nieuw-Zeelandse team te trainen voor de
wedstrijd.
De openingsceremonie vond plaats op 6 juli. Kazachstan zag de IMO duidelijk als een
pr-mogelijkheid en had kosten noch moeite gespaard om een spectaculaire
openingsceremonie neer te zetten.
Hierop volgden de twee wedstrijddagen: op 7 en 8 juli zetten de deelnemers hun
tanden gedurende 4,5 uur in de zes pittige opgaven.
Na de wedstrijddagen konden de ruim 500 deelnemers uitblazen tijdens sociale
activiteiten en excursies. Ondertussen werd het werk nagekeken en beoordeeld door
de jury (gevormd door de leaders van alle landen) en de door Kazachstan speciaal
daarvoor uitgenodigde coördinatoren.
www.wiskundeolympiade.nl
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Toen al het werk was nagekeken werden op 13 juli tijdens de sluitingsceremonie de
medailles uitgereikt, waarna de IMO feestelijk werd afgesloten.
Resultaat
Het Nederlandse team heeft bij de IMO vijf bronzen medailles en een eervolle
vermelding behaald. Eervolle vermeldingen worden uitgereikt aan deelnemers die geen
medaille hebben gewonnen, maar wel een opgave volledig hebben weten op te lossen.
In het officieuze landenklassement bezette Nederland met een totaalscore van 94
punten een 38ste plaats. De plaatsen 1, 2 en 3 werden bezet door China, Rusland en
de Verenigde Staten.
Naam

Leeftijd Score

School

Harm Campmans

18 jaar

Brons (17 punten)

Lyceum De Grundel Hengelo

Guus Berkelmans

16 jaar

Brons (16 punten)

Barlaeus Gymnasium Amsterdam

David Kok

17 jaar

Brons (16 punten)

Grotius College Delft

Merlijn Staps

15 jaar

Brons (16 punten)

Corderius College Amersfoort

Madelon de Kemp

17 jaar

Brons (15 punten)

Stedelijk Gymnasium Nijmegen

Daniël Kroes

16 jaar

Eervolle vermelding

Minkema College Woerden

(14 punten)

Tabel 3: Resultaten van het Nederlands team bij IMO2010.

Afsluiting
De medailles werden uitgereikt tijdens de sluitingsceremonie op 13 juli. De
sluitingsceremonie was extra bijzonder voor de Nederlandse delegatie: die kreeg de
Olympische vlag overhandigd, omdat in 2011 de IMO in Nederland wordt gehouden.
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Deel II: Scholenwedstrijden
Typen vragen
Bij de scholenwedstrijden in 2010 werden drie typen opgaven onderscheiden:
•

A-vragen: 5-keuzevragen.

•

B-vragen: open vragen, waarbij een enkel getal of uitdrukking als antwoord
wordt verlangd.
C-vragen: open vragen, waarbij als antwoord een redenering of bewijs moet

•

worden gegeven.

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 Acategorie (elk 2 punten), en de overige vier zijn van de B-categorie (elk 5 punten).
De eerste ronde werd gehouden op vrijdagmiddag 29 januari. Met 4150 deelnemers
van 226 scholen was het deelnemersveld iets kleiner dan het voorgaande jaar, maar
gelukkig nog steeds fors groter dan de jaren daarvoor (Figuur 1).
De scholenprijs 1 is gewonnen door het Emelwerda Collega in Emmeloord. De somscore
van de beste vijf leerlingen was 131 punten (180 was het maximum).
5000

4379

4000
3000

2742

4150

3004

2192

2000
1000
0
2006

2007

2008

2009

2010

Figuur 1: Verloop van het aantal deelnemers aan de eerste ronde over de jaren 2006-2010.

1

De scholenprijs gaat naar de school met de hoogste somscore van de beste vijf leerlingen.

www.wiskundeolympiade.nl

10

Regionale tweede ronde
De beste circa 600 deelnemers aan de eerste ronde worden uitgenodigd voor de
tweede ronde, die wordt gehouden op een tiental universiteiten. Leerlingen worden
uitgenodigd op een universiteit bij hen in de buurt. De tweede ronde bestaat uit vijf Bopgaven en twee C-vragen.
In 2010 werd een extra wedstrijdronde toegevoegd aan de cyclus: de zogenaamde
(regionale) tweede ronde. 2 Deze extra ronde is ingevoerd vanwege de enorme groei
van het aantal deelnemers aan de eerste ronde. Door het toevoegen van deze nieuwe
ronde worden deelnemers aan de finale in twee stappen geselecteerd, in plaats van in
een stap. De extra selectieronde heeft als neveneffect dat meer deelnemers aan de
Olympiade de boodschap krijgen dat ze bovengemiddeld goed zijn in wiskunde:
voorheen kregen alleen de 130 deelnemers aan de finale deze boodschap, terwijl nu de
600 deelnemers aan de tweede ronde deze motiverende boodschap krijgen.
Een officiële evaluatie van de regionale tweede ronde heeft niet plaatsgevonden. Wel
zijn er vanuit de verschillende steunpunten (deelnemende universiteiten) vooral
positieve geluiden te horen. De deelnemers die na afloop van de tweede ronde worden
geselecteerd voor de finaletrainingen vormen een zeer gemotiveerde groep, in een
aantal gevallen wordt deze groep omschreven als “gemotiveerder dan de eigen
studenten [van de universiteiten]”. Ook docenten van de deelnemende scholen zijn
enthousiast: van vrijwel iedere school die meedoet aan de eerste ronde, gaat wel een
leerling door naar de tweede ronde.
Voor de tweede ronde worden de circa 600 beste deelnemers aan de eerste ronde
uitgenodigd. Zij maken de wedstrijdopgaven op een universiteit in de buurt, waarbij
ervoor wordt gezorgd dat iedere universiteit ongeveer evenveel deelnemers krijgt
toegewezen. In 2010 participeerden tien universiteiten:

2

•

Universiteit van Amsterdam

•

Vrije Universiteit Amsterdam

•

Technische Universiteit Delft

•

Technische Universiteit Eindhoven

Nota bene: voorheen verstonden we onder “tweede ronde” wat nu “finaleronde” heet.
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•

Rijksuniversiteit Groningen

•

Universiteit Leiden

•

Radboud Universiteit Nijmegen

•

Erasmus Universiteit Rotterdam

•

Universiteit Twente

•

Universiteit Utrecht

Voor de tweede ronde, die werd gehouden op 26 maart, werden 696 leerlingen
uitgenodigd op basis van hun score bij de eerste ronde. Uiteindelijk deden er 599
leerlingen mee, waarvan er 6 de maximale score van 40 punten wisten te behalen.

Finale
De beste circa 150 deelnemers aan de regionale tweede ronde worden uitgenodigd
voor de finaleronde. De finale bestaat uit vijf C-opgaven, die elk 10 punten waard zijn.
Voor deze opgaven hebben de deelnemers drie uur de tijd.
De finale vond plaats op 17 september, net als in de voorgaande jaren op de
Technische Universiteit in Eindhoven.
Voor de finale werden de 154 best presterende deelnemers aan de tweede ronde
uitgenodigd. Ook hierbij werd, om jong talent te stimuleren, onderscheid gemaakt
tussen de verschillende leeftijdsgroepen: 5-havo/vwo, 4-havo/vwo, en klas 1-3. Het
deelnemersveld werd uitgebreid met leerlingen die bij de Kangoeroewedstrijd of
Pythagoras Olympiade een hoge score wisten te behalen. Uiteindelijk deden 147
leerlingen mee aan de finale. Hiervan haalden er twee de maximale score van 50
punten.

Prijsuitreiking
De uitslag van de finale werd bekend gemaakt tijdens de prijsuitreiking, die op 5
november plaats had op de Technische Universiteit Eindhoven.
De prijzen werden uitgereikt door Frits Beukers, de voorzitter van de Stichting. Een
overzicht van de prijswinnaars treft u aan in Tabel 4. Onno Boxma, vice-decaan van de
faculteit Wiskunde & Informatica van de TU/e, huldigde de deelnemers aan de
IMO2009.

www.wiskundeolympiade.nl
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Naast de prijsuitreiking werden ook verschillende lezingen verzorgd: Harold de Boer
(Transtrend) gaf een lezing met de titel “Professor Sigerius”, en de olympiadelezing
werd verzorgd door Hendrik Lenstra, die vertelde over zogenaamde fredgetallen.
1
2
3
4

Naam
Merlijn Staps
Jeroen Huijben
Daniël Kroes
Thijs Vogels

Score
50
50
48
47

Woonplaats
Leusden
Goirle
Woerden
Gemert

5

Guus Berkelmans

43

Amstelveen

6

Piet Lammers

42

Groningen

7
8

Paul van Eekelen
Dirk-Jan
Schoonbergen
Tom van Overbeeke
Madelon de Kemp

42
42
41
39

9
10

Klas
6 vwo
4 vwo
6 vwo
6 vwo

Nijmegen
Sneek

School
Corderius College Amersfoort
Theresia Lyceum Tilburg
Minkema College Woerden
St. Willibrord Gymnasium
Deurne
Barlaeus Gymnasium
Amsterdam
Willem Lodewijk Gymnasium
Groningen
Canisius College Nijmegen
RSG Magister Alvinus Sneek

Den Haag
Nijmegen

SG Dalton Vatel Voorburg
Stedelijk Gymnasium Nijmegen

6 vwo
6 vwo

Tabel 4: Top-10 bij de Finale in 2010.
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5 vwo
6 vwo
6 vwo
6 vwo

Deel III: Organisatie IMO2011
In juli 2011 wordt de International Mathematical Olympiad (IMO) georganiseerd in en
door Nederland. Al in 2007 is begonnen met de eerste voorbereidingen voor dit
evenement. Ook in 2010 waren de voorbereidingen nog in volle gang. Immers, na
2010 is er nog maar een half jaar de tijd voor de laatste voorbereidingen!
Een belangrijke mijlpaal was de ondertekening van het contract met het Novotel in
Amsterdam: dit hotel biedt tijdens het evenement onderdak aan de 600 deelnemers en
hun begeleiders en is hiervoor volledig afgehuurd.
Ter voorbereiding op de IMO2011, is in de zomer een gedeelte van de organisatie
(naast de gebruikelijke delegatie nog zeven extra personen) meegegaan naar IMO2010
in Astana, Kazachstan. Zij hebben hier een kijkje kunnen nemen achter de schermen
bij de organisatie van verschillende onderdelen, zoals de wedstrijdleiding, de ICTinfrastructuur en de verwerking van het leerlingwerk na afloop van de wedstrijd.
De delegatie heeft in Kazachstan van dichtbij kunnen meemaken wat de good practices
(en vooral ook de bad practices) bij de de organisatie van zo’n groot evenement zijn.
Zo vonden de juryleden, die nog amper bekomen waren van hun jetlag, het niet prettig
om midden in de nacht uit bed gehaald te worden om van de jurylocatie naar de
hoofstad gevlogen te worden en bleek het hotel niet goed voorbereid te zijn op de
komst van zoveel mensen in zo’n korte tijd.
In Kazachstan bleek ook welke onderdelen van de organisatie extra aandacht nodig
hebben. Tijdens de openingsceremonie mogen de leden van de jury en de deelnemers
geen contact met elkaar hebben. In Kazachstan bleek het uit elkaar houden van twee
groepen van honderden mensen toch een pittige klus te zijn.
Al met al was het afvaardigen van een extra grote delegatie erg leerzaam. De in
Kazachstan opgedane kennis zal bij de organisatie van IMO2011 erg goed van pas
komen.
Feestelijke aftrap
Op 29 januari was science museum NEMO in Amsterdam het toneel van de feestelijke
aftrap van IMO2011. Toenmalig staatssecretaris Marja van Bijsterveldt gaf door middel

www.wiskundeolympiade.nl
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van het omzetten van een hendel het officiële startsein voor de voorbereidingen. Zij
deed dit in het bijzijn van wethouder Hans Gerson van Amsterdam, en IMO2009deelnemers Wouter Berkelmans en Saskia Chambille.
Benelux Mathematical Olympiad
In 2010 organiseerde Nederland, net als in het jaar ervoor, de Benelux Mathematical
Olympiad (BxMO). Met het oog op de organisatie van de IMO2011 werden hiervoor niet
alleen België en Luxemburg uitgenodigd, maar ook Slovenië, Spanje en Zwitserland
werd gevraagd een team af te vaardigen. Ieder deelnemend land mocht 10 deelnemers
sturen. Het totaal van 60 deelnemers zou dan ongeveer een tiende zijn van de
verwachte grootte van het IMO-deelnemersveld.
Anders dan in 2009 werd de BxMO gehouden in het Novotel in Amsterdam, waar ook
tijdens de IMO de deelnemers zullen verblijven.
Ter voorbereiding op de IMO werden verschillende onderdelen van de wedstrijd, zoals
de organisatie van de wedstrijdbegeleiding en het verwerken van het leerlingwerk na
afloop, geheel in IMO-stijl uitgevoerd. Op deze manier had de organisatie de kans om
alle protocollen voor tijdens de IMO alvast in een kleinere opzet te testen, zoals het
kopiëren van het leerlingwerk na afloop van de wedstrijd en het uitvoeren van het WCprotocol. Tijdens de uitvoering van deze protocollen kwamen verschillende makkes aan
het licht: het wedstrijdpapier bleek te glad te zijn voor de scanners, waardoor het
kopiëren van het leerlingwerk lastig was. Daarnaast is geëxperimenteerd met
bijvoorbeeld RFID-chips in badges (zou handig zijn bij het WC-protocol, maar bleek
omslachtig te zijn) en badges met twee ophangpunten (wat juist erg goed is bevallen).
Deze ervaringen worden meegenomen in de voorbereidingen van de IMO2011.

Organisatie
Het bestuur van de IMO2011 bestond in 2010 uit de volgende personen:

15

•

Prof.dr. Robbert Dijkgraaf (voorzitter);

•

Prof.dr. Jan van Mill (secretaris);

•

Prof.dr. Frits Beukers (penningmeester);

•

Ir. Harry Roumen.

www.wiskundeolympiade.nl

Het centrale organisatiecomité werd gevormd door:
•

Wim Berkelmans (directeur);

•

Birgit van Dalen (deelnemers);

•

Martijn de Graaff (communicatie);

•

Tom Koornwinder (penningmeester);

•

Jelle Loois (faciliteiten);

•

Quintijn Puite (jury).

Daarnaast zijn er vele tientallen anderen actief in de organiserende commissies.
Heidagen
De verschillende organiserende commissies hebben een tweetal gemeenschappelijke
heidagen gehouden in 2010: op 29 januari (bij de feestelijke aftrap in NEMO) en 17
september (bij de finaleronde van de Nederlandse Wiskunde Olympiade op de
Technische Universiteit Eindhoven).

www.wiskundeolympiade.nl
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Deel IV: Financiën en organisatie
Financiën
Resultaat 2010
De Stichting Nederlandse Wiskunde Olympiade (StNWO) begon het jaar 2010 met een
positief kapitaal van ruim k€ 27, zie de balans in Tabel 5. Door extra uitgaven is dit
kapitaal is in de loop van 2010 afgenomen met zo'n € 4500. Toch is dit tekort nog
altijd ruim k€ 6 minder dan begroot.
Verschillen ten opzichte van 2009
De exploitatie 2010 is opgenomen in Tabel 6. De stichting heeft afgelopen jaar bijna
k€ 90 uitgegeven, uitzonderlijk veel vergeleken met voorgaande jaren. De reden
hiervan lag voornamelijk in het organiseren van een BxMO met drie extra gastlanden.
Zonder BxMO waren de uitgaven in totaal circa k€ 65; in 2009 waren de uitgaven circa
k€ 50, als we de organisatie van de BxMO buiten beschouwing laten.
De meest opvallende overige veranderingen t.o.v. 2009 zijn:
•

De nieuwe tweede ronde brengt extra kosten met zich mee.

•

De drukkosten en catering van de finale vallen hoger uit.

•

De reiskosten en deelnamekosten (wegens extra begeleiding) voor IMO2010 in
Kazachstan zijn circa k€ 15 hoger dan dezelfde kosten voor IMO2009 in
Duitsland.

•

Stichting IMO 2011 heeft eerder gedane uitgaven ten behoeve van de
organisatie van IMO2011 gecompenseerd.
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Goederen in
bezit
Kapitaal
Betaalrekening
Spaarrekening
Debiteuren
Vooruit
betaalde
posten
Crediteuren
Vooruit
ontvangen
posten
Te betalen
bedragen
Voorraad
Totaal

Primo 2010
Credit
1910

Ultimo 2010
Debet
Credit
1910

Debet

27025

22629

777
24629
5000
14752

456
47524

5262
11730
95
14124
8633
10000

10553
0

1866

395
456
33577

47524

33577

Tabel 5: Balans ultimo 2010 (in gehele euro's). Ter vergelijking is ook de balans primo 2010 opgenomen.

Debet
Rente ontvangen

Credit
550

Subsidie ontvangen

19888

Sponsoring ontvangen

57500

Overige baten

110

Eerste ronde

1026

Tweede ronde

2422

Finale

13435

Training

24776

IMO-delegatie

19255

BxMO-organisatie

24158

BxMO-delegatie

152

Vraagstukkencommissie

184

Public relations

86

Algemene lasten

3915

IMO2011

34

Resultaat 2010

6998
4397

Totaal

89443

89443
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Tabel 6: Exploitatie 2010 (in gehele euro's).

Vergaderingen
Bestuursvergaderingen
•
•
•
•
•

8 januari
11 maart
20 mei
23 juni
15 oktober

Olympiadenoverleg
•
•

25 maart
7 oktober

Opgavencommissie
•
•
•
•

11 februari (regionale tweede ronde)
26 mei (finale)
1 september (JWO)
8 december (eerste ronde)

Sleutelfiguren
Bestuur
•

Frits Beukers (voorzitter)

•

Melanie Steentjes (secretaris, eerste ronde)

•

Tom Verhoeff (penningmeester, webmaster)

•

Alex van den Brandhof (publiciteit)

•

Jaap de Jonge (sponsoring)

•

Quintijn Puite (training en IMO)

•

Daan van Smaalen

Trainers 2010
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•

Birgit van Dalen

•

Floris van Doorn

•

Adriana Gabor

•

Johan Konter

•

Erjen Lefeber (tot de zomer)

•

Milan Lopuhaä
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•

Julian Lyczak

•

Quintijn Puite

•

Maarten Roelofsma (vanaf de zomer)

•

Sietske Tacoma

Staf bij BxMO2010
•

Quintijn Puite (leader)

•

Birgit van Dalen (deputy leader)

•

Sietske Tacoma (deputy leader)

•

Johan Konter (observer)

Staf bij IMO2010
•

Johan Konter (leader)

•

Birgit van Dalen (deputy leader)

•

Quintijn Puite (observer A)

•

Sietske Tacoma (observer B)

Organisatie tweede ronde en finaletraining
op 10 universiteiten, maart 2010
•

Algehele coördinatie: Relinde Jurrius

•

Universiteit van Amsterdam: Karst Koymans

•

Vrije Universiteit Amsterdam: Freek van Schagen

•

Technische Universiteit Delft: Agnes Verweij

•

Technische Universiteit Eindhoven: Hans Sterk, Jorn van der Pol

•

Rijksuniversiteit Groningen: Jaap Top

•

Universiteit Leiden: René Pannekoek

•

Radboud Universiteit Nijmegen: Leon van den Broek, Tim Reijnders

•

Erasmus Universiteit Rotterdam: Adriana Gabor

•

Universiteit Twente: Gjerrit Meinsma, Erik van Holland

•

Universiteit Utrecht: Marius Crainic, Julian Lyczak

Organisatiecomité BxMO2010
•

Birgit van Dalen en Quintijn Puite (voorzitters)

•

Egbert Rijke (secretaris)

•

Sjoerd Boersma (penningmeester)

•

Floris van Doorn (ICT)

www.wiskundeolympiade.nl
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•

Gijs Heuts (accommodatie)

•

Sander Kupers (excursies)

Organisatie finale
•

Relinde Jurrius

•

Jorn van der Pol

Organisatie prijsuitreiking
•

Birgit van Dalen

•

Jorn van der Pol

•

Quintijn Puite

Organisatie JWO2010
•

Wim Berkelmans

•

René Boulonois

•

Martijn Zaal

Opgavencommissie
•

Dion Gijswijt (voorzitter)

•

Raymond van Bommel (secretaris)

•

Jan Donkers

•

Thijs Notenboom

•

Leon van den Broek (eerste ronde, JWO)

•

Birgit van Dalen (eerste ronde, JWO)

•

Jaap de Jonge (eerste ronde, JWO)

•

Julian Lyczak (eerste ronde, JWO)

•

Alex van den Brandhof (tweede ronde, finale)

•

Huub Odijk (tweede ronde, finale)

•

Quintijn Puite (tweede ronde, finale)

Testpanel opgaven
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•

Frits Beukers

•

Jan van de Craats

•

Ronald van Luijk

•

Melanie Steentjes
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•

Tom Verhoeff

Engelstalig boekje DMO2009 voor IMO2010
•

Raymond van Bommel

•

Jinbi Jin

Jaarverslag 2009
•

Jorn van der Pol

Olympiadeboek
•

Jorn van der Pol

•

Quintijn Puite

Webmasters
•

Olympiadesite: Jorn van der Pol

•

Trainingssite: Erjen Lefeber

•

Wiki’s: Birgit van Dalen

Nieuwsbrief
•

Ronald van Luijk

Redactie Pythagoras-rubriek en Euclides-serie
•

Birgit van Dalen

•

Quintijn Puite

Olympiadespel
•

Mariken Barents

•

Birgit van Dalen

•

Quintijn Puite

•

Henk-Jaap Wagenaar

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

de crew bij de trainingsweek

www.wiskundeolympiade.nl
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•

de nakijkers, surveillanten en crew bij de tweede ronde op de 10 universiteiten

•

de helpers bij de finaletraining op de 10 universiteiten

•

de nakijkers, surveillanten en crew bij de finale

•

de nakijkers, surveillanten en crew bij de JWO

•

de nakijkers, surveillanten en crew bij 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
Activiteiten
Logo

Bij de eerste ronde in 2010 werd het nieuwe logo in gebruik genomen. Het centrale
element van het logo, de onmogelijke driehoek, werd hierbij behouden, maar verder
werd het logo stevig op de schop genomen.

Figuur 2: Het oude (links) en het nieuwe logo.

Website
Na een periode van voorbereiding werd tijdens de prijsuitreiking op 5 november 2010
de nieuwe website gelanceerd. De nieuwe website heeft een fris en modern aanzicht.
Een andere belangrijke verandering is dat de nieuwe website wordt aangedreven door
de Content Management System Joomla!, waardoor het mogelijk is dat verschillende
mensen de website tegelijkertijd bijwerken.
Olympiade-spel
In samenwerking met de
Nederlandse Wiskunde
Olympiade heeft de
IMO2011 het zogenaamde
Olympiade-spel
uitgebracht. Het spel bevat
alle A-opgaven van de
eerste ronde van de
Wiskunde Olympiade van
de jaren 2000 tot en met
2010. De opgaven zijn op
onderwerp ingedeeld en op

Figuur 3: Het Olympiade-spel.

www.wiskundeolympiade.nl

24

handige kaarten gezet.
Het doosje bevat een stempelkaart en een stempel, zodat het ook in de klas gebruikt
kan worden.
Het Olympiade-spel is verstuurd naar alle Nederlandse wiskundedocenten en
uitgedeeld tijdens verschillende evenementen, zoals de Nationale Wiskunde Dagen. Het
spel is nog steeds verkrijgbaar via onder andere Vierkant voor Wiskunde.

Pers
Persberichten
Een overzicht van de uitgaande persberichten (in chronologische volgorde).
•

25 april 2010: “Nederland wint goud op Wiskunde Olympiade”. Naar aanleiding
van het resultaat bij de BxMO.

•

12 juni 2010: “Nederlands team voor Internationale Wiskunde Olympiade in
Kazachstan bekend”. Naar aanleiding van de bekendmaking van het Nederlandse
IMO-team.

•

12 juli 2010: “Nederlands team wint vijf medailles bij Internationale Wiskunde
Olympiade”. Naar aanleiding van het resultaat van het Nederlandse IMO-team.

•

2 november 2010: “Winnaar Wiskunde Olympiade komt foutloos uit de strijd”.
Naar aanleiding van de uitslag van de finale.

Coverage
Een selectie van publicaties in landelijke en regionale pers over de Olympiade (in
chronologische volgorde).
•

Provinciale Zeeuwse Courant, “Joost Visser hoort bij toppers in wiskundestrijd”,
9 november 2010. Over Joost Visser, die vanaf november in training is voor de
IMO 2011.

•

Leusder Krant. Een bericht over Merlijn Staps, de winnaar van de Nederlandse
Wiskunde Olympiade 2010.

•

AD Woerden, “Bolleboos in race voor internationale wiskundefinale”. Over Daniël
Kroes, die in de prijzen viel bij de prijsuitreiking van de Nederlandse Wiskunde
Olympiade.
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•

Woerdense Courant, “Wiskundekanjer”, 9 november 2010. Over Daniël Kroes.

•

Woerdens Nieuwsblad, “Derde plaats voor Daniël bij Wiskunde Olympiade”. Over
Daniël Kroes.

•

AD Woerden, “Naar wiskundeolympiade”, 23 juni 2010. Over Daniël Kroes, die
naar de IMO in Astana, Kazachstan, gaat.

•

AD Groene Hart, “Wiskunde levert altijd een 10 op”, 23 juni 2010. Over Daniël
Kroes.

Publicaties
Van en over de Nederlandse Wiskunde Olympiade zijn de volgende publicaties
verschenen in het jaar 2010 (in chronologische volgorde).
•

(#)

Relinde Jurrius en Quintijn Puite, "Vier tips voor de eerste ronde", Pythagoras

49(3):18-19 (januari 2010).
•

(#)

Sietske Tacoma, "Rode en groene getallen", Pythagoras 49(4) (februari 2010).

•

(*)

Quintijn Puite, "Van Bijsterveldt lanceert IMO2011", Euclides 85(5):209 (maart

2010).
•

(*)

Birgit van Dalen, "Op weg naar IMO2011 - IMO2002 opgave 1", Euclides

85(5):210-211 (maart 2010).
•

(#)

Merlijn Staps, "De rechte van Euler", Pythagoras 49(5) (april 2010).

•

(*)

Esther Bod, "Op weg naar IMO2011 - IMO2003 opgave 1", Euclides 85(6):234-

235 (mei 2010).
•

(#)

Merlijn Staps, "De negenpuntscirkel", Pythagoras 49(6) (juni 2010).

•

(*)

Johan Konter, "Op weg naar IMO2011 - IMO2004 opgave 1", Euclides

85(7):273-275 (juli 2010).
•

(#)

Johan Konter en Sietske Tacoma, "De geldmachine", Pythagoras 50(1):26-29

(september 2010).
•

(*)

Sietske Tacoma, "Op weg naar IMO2011 - IMO2005 opgave 4", Euclides

86(1):45-46 (september 2010).
•

(*)

Julian Lyczak, "Op weg naar IMO2011 - IMO2006 opgave 4", Euclides

86(2):80-81 (oktober 2010).
•

(#)

Raymond van Bommel, "Reekssommen en tweemachten", Pythagoras

50(2):27-29 (november 2010).
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•

(*)

Wouter Zomervrucht, "Op weg naar IMO2011 - IMO2007 opgave 4", Euclides

86(3):111-112 (december 2010).
•

Birgit van Dalen en Quintijn Puite, “De Wiskunde Olympiade in zeven vragen”,
Nieuw Archief voor Wiskunde 5/11(4):283-286 (december 2010).

(#)

Verschenen in de Olympiade-rubriek in het tijdschrift Pythagoras.

(*)

Verschenen in de serie “Op weg naar IMO2011” in het blad Euclides (orgaan van de

Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW)).
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