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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2011 van de Stichting Nederlandse Wiskunde Olympiade. Deze
stichting organiseert wiskundewedstrijden voor leerlingen van het havo en vwo die
bedoeld zijn voor iedere leerling die zich graag laat uitdagen door verrassende wiskundige
opgaven. De opgaven van de Olympiade vereisen een zekere mate van creativiteit en
doorzettingsvermogen. Een overzicht van alle scholenwedstrijden is in deel II te vinden.
Het doel van de stichting is 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. Tijdens dit proces wordt voor verschillende
internationale wedstrijden een Nederlands team geselecteerd. Dit zijn de Benelux
Mathematical Olympiad (BxMO) en de International Mathematical Olympiad (IMO). Deze
wedstrijden zijn het onderwerp van deel I.
Ik ben gevraagd om de jaarverslagen vanaf 2011 samen te stellen, jaren waarin ik zelf ook
mee heb gedaan aan de olympiade en waar ik met een goed gevoel op terugkijk. Ik hoop
dat de lezer die nog niet bekend was met de wiskunde olympiade door dit verslag een
redelijk beeld zal krijgen van wat de stichting doet. Meer informatie is te vinden op de site
www.wiskundeolympiade.nl.
Een paar inhoudelijke opmerkingen zijn nog op hun plaats. Dit document doet geen
verslag van de organisatie van de IMO van 2011, toen dit evenement voor het eerst in
Nederland werd gehouden. Dit is omdat er een apart fotoboek is samengesteld rondom
deze IMO. Verder bevat dit verslag, in tegenstelling tot voorgaande jaarverslagen, geen
hoofdstuk met financiën. Dit is omdat er een apart financieel jaarverslag wordt
samengesteld door Tom Verhoeff, penningmeester van de stichting.
Jetze Zoethout, redactie
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Deel I Training en selectie voor IMO2011
Training en selectie
Ieder jaar worden er na de finale ongeveer dertig leerlingen uitgenodigd om deel te nemen
aan het trainings- en selectieprogramma voor de IMO. Het trainingsprogramma loopt van
november tot juni en bestaat enerzijds uit een aantal trainingsbijeenkomsten en anderzijds
uit het wekelijks inleveren van opgaven. De training wordt verzorgd door een aantal
trainers, die meestal zelf ook hebben deelgenomen aan de IMO.
Voor de training werden in 2010 na de finale 25 leerlingen uitgenodigd, te weten
•

alle leerlingen uit vwo 6 die 39 punten of meer hadden gehaald;

•

alle leerlingen uit vwo 5 die 23 punten of meer hadden gehaald;

•

alle leerlingen uit vwo 4 of lager die 17 punten of meer hadden gehaald of eerder
met de training mee hadden gedaan.

Bij de finale waren in totaal 50 punten te behalen.
In het trainingsjaar 2010/2011 waren er drie trainingsdagen, twee trainingsweekenden,
een toetsdag en een afsluitende trainingsweek in juni. Tijdens deze trainingsweek vond de
eindselectie plaats. Het eerste trainingsweekend vond plaats direct na de prijsuitreiking
van de finale.
Activiteit

Datum

Locatie

Trainingsweekend 1

5-7 november 2010

Stayokay Valkenwaard

Trainingsdag 1

10 december 2010

Technische Universiteit Eindhoven

Trainingsweekend 2

21-23 januari 2011

Stayokay Valkenwaard

Trainingsdag 2

17 februari 2011

Technische Universiteit Eindhoven

Toetsdag

18 maart 2011

Technische Universiteit Eindhoven

Trainingsdag 3

15 april 2011

Transtrend Rotterdam

Trainingsweek

6-11 juni 2011

Stayokay Valkenwaard

Tabel 1: Trainingsbijeenkomsten 2010/2011

Tijdens deze bijeenkomsten komen de onderwerpen aan bod die niet tot de stof van de
middelbare school behoren, maar wel essentieel zijn voor het oplossen van opgaven op
internationale wedstrijden. Deze onderwerpen zijn in te delen in vier hoofdcategorieën:
algebra, combinatoriek, meetkunde en getaltheorie. Tijdens een trainingssessie wordt de
theorie uitgelegd door een of meerdere trainers, waarna de leerlingen zelf opgaven
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maken. Hierbij geven de trainers waar nodig hints. Een trainingsdag bestaat meestal uit
drie sessies, namelijk één 's ochtends en twee 's middags. Tijdens een trainingsweek- of
weekend bestaat een dag meestal uit een ochtend-, een middag- en een avondsessie.
De training verloopt in twee groepen, namelijk een groep met voornamelijk nieuwe
leerlingen (groep 1) en een groep leerlingen die al een jaar, of meerdere jaren aan de
training heeft deelgenomen (groep 2). Deze groepen maken ook verschillende wekelijkse
inleveropgaven. Hierdoor werkt iedereen zo veel mogelijk op zijn of haar eigen niveau. Bij
de selectie zijn de leerlingen uit beide groepen overigens gelijkwaardig. Het gebeurt niet
zelden dat enkele leerlingen uit groep 1 beter scoren dan leerlingen uit groep 2.
In het tweede trainingsweekend kregen de leerlingen een proeftoets, bestaande uit vijf
opgaven die elk maximaal zeven punten waard waren. Voor deze toets hadden ze 3,5 uur
de tijd. Deze proeftoets diende onder andere om de nieuwe leerlingen te laten wennen
aan dit format, dat ook bij de echte selectietoetsen wordt gebruikt. Verder is het voor
iedereen natuurlijk een goede oefening. Tijdens de toetsdag op 18 maart vond de eerste
echte selectie plaats, die diende als selectie voor het tienkoppige team dat Nederland zou
vertegenwoordigen op de Benelux Mathematical Olympiad (BxMO). Na deze toets
veranderde ook de samenstelling van de groepen. De tien teamleden vormden samen met
de twee reserves groep B. De leerlingen in deze groep maakten nog kans op een plek in
het IMO-team. De leerlingen die groep B niet haalden en die bovendien nog niet in de
zesde klas zaten vormden groep A. Deze leerlingen maakten geen kans meer op
IMO2011, maar trainden nog wel door voor eventuele latere IMO's.
Tijdens de trainingsweek in juni werden uit groep B de zes leden van het IMO-team en de
winnaar van de aanmoedigingsprijs geselecteerd. De selectie bestond uit twee toetsen,
waarvan het totaal de einduitslag bepaalde. De aanmoedigingsprijs is bedoeld voor de
beste niet-zesdeklasser die het team niet heeft gehaald en ook niet eerder naar een IMO
is meegeweest. Deze gaat mee met het team naar de IMO en neemt ook deel aan de
teamtraining, de week voor de IMO. Omdat de IMO2011 in Nederland plaatsvond, werd
het team niet bekendgemaakt in de Stayokay in Valkenswaard, zoals gebruikelijk, maar op
de Technische Universiteit Eindhoven, door rector magnificus Hans van Duijn.
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Benelux Mathematical Olympiad 2011
De BxMO is een wedstrijd tussen Nederland, België en Luxemburg die sinds 2009 jaarlijks
wordt gehouden. Na de eerste twee edities in Nederland vond deze derde editie plaats in
Mersch, Luxemburg. Het evenement duurde van vrijdag 6 tot en met zondag 8 mei 2011.
De wedstrijd zelf vond plaats op zaterdagochtend en bestond uit vier opgaven die elk
zeven punten waard waren. De deelnemers hadden 4,5 uur de tijd om de opgaven op te
lossen. Direct na de wedstrijd werden de opgaven nagekeken, zodat zondagochtend de
prijsuitreiking plaats kon vinden.
Het Nederlandse team werd begeleid door Bigrit van Dalen, Johan Konter, Quintijn Puite
en Sietske Tacoma.

Resultaat
Nederland presteerde zeer goed bij de BxMO2011, door zowel het puntenklassenment als
het medailleklassement overtuigend aan te voeren.
Land

Totaalscore

Goud

Zilver

Brons

Nederland

220

2

4

3

België

149

1

1

2

Luxemburg

102

0

2

0

Tabel 2: Landenklassement BxMO2011

Bovendien haalden twee Nederlandse teamleden een perfecte score. De volledige scores
van de Nederlandse teamleden zijn als volgt:
Naam

Leeftijd

Score

School

Madelon de Kemp

18 jaar

Goud – 28 punten

Stedelijk Gymnasium Nijmegen

Merlijn Staps

16 jaar

Goud – 28 punten

Corderius College Amersfoort en Junior
College Utrecht

Daniël Kroes

16 jaar

Zilver – 25 punten

Minkema College Woerden

Paul van Eekelen

18 jaar

Zilver – 24 punten

Canisius College Nijmegen

Jetze Zoethout

16 jaar

Zilver – 24 punten

CG Beyers Naudé Leeuwarden

Guus Berkelmans

17 jaar

Zilver – 23 punten

Barlaeus Gymnasium Amsterdam

Jeroen Huijben

15 jaar

Brons – 21 punten

Theresia Lyceum Tilburg

Jeroen Winkel

14 jaar

Brons – 21 punten

Stedelijk Gymnasium Nijmegen

Peter Gerlagh

14 jaar

Brons – 17 punten

Theresia Lyceum Tilburg

Peter van Hintum

16 jaar

9 punten

RSG Pantarijn Wageningen

Tabel 3: Scores Nederlandse team BxMO2011
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International Mathematical Olympiad 2011
In 2011 vond de IMO voor het eerst in Nederland plaats, in de hoofdstad Amsterdam, van
zaterdag 16 tot en met zondag 24 juli 2011. Er waren 564 deelnemers uit 101 landen.
Over de organisatie van IMO2011 is een apart fotoboek samengesteld. De samenstelling
van het Nederlandse team is in tabel 4 te zien, met resultaten. De winnaar van de
aanmoedigingsprijs was Jeroen Winkel (14 jaar). Het Nederlandse team werd begeleid
door Johan Konter en Sietske Tacoma.

Programma
De week voorafgaand aan de IMO vond er een teamtraining plaats in de Stayokay op
Texel. Halverwege de week werd het Nederlandse team vergezeld door het team van
Nieuw-Zeeland. De begeleiders van beide teams verzorgden samen de training, die
bestond uit normale sessies, maar ook uit oefeningen met een wedstrijdelement, zoals
een zogenaamde “Math battle” tussen beide teams.
Op 16 juli maakten beide teams de korte reis van Texel naar Amsterdam, waar de
volgende dag de feestelijke openingsceremonie werd gehouden. Daarna, op maandag en
dinsdag, vonden de twee wedstrijddagen plaats. Beide dagen kregen de deelnemers drie
opgaven voorgelegd, die elk zeven punten waard waren. Hiervoor hadden ze elke dag 4,5
uur de tijd.
Na de wedstrijd werden de opgaven nagekeken, terwijl de deelnemers op excursie gingen.
Na drie dagen hard werken voor de nakijkers en ontspannen voor de deelnemers, kon op
zaterdag de sluitingsceremonie plaatsvinden, waarbij de medailles uitgereikt werden. Er
waren 54 gouden, 90 zilveren en 137 bronzen medailles. Verder kregen 121 van de
overige deelnemers een eervolle vermelding, voor het volledig oplossen van een van de
opgaven.

Resultaat
Het Nederlandse team behaalde bij deze thuiswedstrijd het beste resultaat in ruim 25 jaar.
Met een totaalscore van 115 punten eindigde Nederland op plaats 28. Dit waren de scores
van het Nederlandse team:

7

Naam

Leeftijd

Score

School

Madelon de Kemp

18 jaar

Zilver – 23 punten

Stedelijk Gymnasium Nijmegen

Daniël Kroes

17 jaar

Zilver – 22 punten

Minkema College Woerden

Merlijn Staps

16 jaar

Brons – 20 punten

Corderius College Amersfoort en Junior
College Utrecht

Jetze Zoethout

16 jaar

Brons – 18 punten

CG Beyers Naudé Leeuwarden

Jeroen Huijben

15 jaar

Brons – 17 punten

Theresia Lyceum Tilburg

Ragnar Groot
Koerkamp

16 jaar

Eervolle vermelding –
15 punten

Scholengroep Cambium Zaltbommel

Tabel 4: Scores Nederlandse team IMO2011

Afbeelding 1: Het Nederlandse team na de bekendmaking op de TU/e

Afbeelding 2: Het Nederlandse team met medailles na de sluitingsceremonie
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Deel II Scholenwedstrijden
Net als in 2010 werden de opgaven van de scholenwedstrijden verdeeld in drie typen:
•

A-opgaven: 5-keuzevragen;

•

B-opgaven: open vragen, waarbij enkel een getal of uitdrukking als antwoord wordt
verlangd;

•

C-opgaven: 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, te weten acht A-opgaven en vier B-opgaven. De Aopgaven zijn 2 punten waard en de B-opgaven 5, wat betekent dat er maximaal 36 punten
te behalen zijn.
De eerste ronde werd in 2011 gehouden op vrijdagmiddag 4 februari. Voor het eerst deden
er meer dan 5000 leerlingen mee. Een overzicht van het verloop van het aantal
deelnemers is te vinden in figuur 1. De maximale score werd door 5 van de 5258
deelnemers behaald.
De scholenprijs wordt ieder jaar uitgereikt aan de deelnemende school met de hoogste
somscore van de beste vijf leerlingen. Dit jaar ging de scholenprijs naar het Assink Lyceum
te Haaksbergen, met een somscore van 140 uit een maximum van 180.

Afbeelding 3: Verloop van aantal deelnemers in de jaren 2007-2011
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Tweede ronde
De circa beste 800 deelnemers aan de eerste ronde worden uitgenodigd voor de tweede
ronde, die plaatsvindt op een tiental universiteiten door het hele land. De wedstrijd bestaat
uit vijf B-opgaven en twee C-opgaven, waar de deelnemers 2,5 uur de tijd voor hebben.
De B-opgaven zijn 4 punten waard en de C-opgaven 10, wat betekent dat er maximaal 40
punten te behalen zijn.
In 2011 werd de tweede ronde voor de tweede keer georganiseerd, op 25 maart. Redenen
voor de invoering in 2010 waren het groeiende aantal deelnemers aan de eerste ronde en
het feit dat meer deelnemers op deze manier het signaal krijgen dat ze goed zijn in
wiskunde. Zie hiervoor ook het jaarverslag van 2010.
Op basis van de eerste ronde werden 799 leerlingen uitgenodigd om deel te nemen aan
de tweede ronde, namelijk
•

alle vijfdeklassers die 15 punten of meer hadden gehaald;

•

alle vierdeklassers die 13 punten of meer hadden gehaald;

•

alle leerlingen uit klas 1 t/m 3 die 11 punten of meer hadden gehaald.

Uiteindelijk hebben 742 leerlingen daadwerkelijk deelgenomen aan de tweede ronde. De
maximale score werd door 12 van hen behaald. Hieronder staat een overzicht van alle
deelnemende universiteiten, met tussen haakjes het aantal deelnemers per universiteit.
•

Universiteit van Amsterdam (68)

•

Vrije Universiteit (72)

•

Technische Universiteit Delft (64)

•

Technische Universiteit Eindhoven (97)

•

Rijksuniversiteit Groningen (88)

•

Universiteit Leiden (66)

•

Radboud Universiteit Nijmegen (88)

•

Erasmus Universiteit Rotterdam (65)

•

Universiteit Twente (42)

•

Universiteit Utrecht (92)
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Finale
De beste circa 150 deelnemers aan de tweede ronde worden uitgenodigd voor de finale,
die plaatsvindt op de Technische Universiteit Eindhoven. De wedstrijd bestaat uit vijf
C-opgaven, waar de deelnemers 3 uur de tijd voor hebben. Elke opgave is 10 punten
waard, wat betekent dat er maximaal 50 punten te behalen zijn.
Dit jaar werd de finale gehouden op vrijdag 17 september. Er werden hiervoor 149
leerlingen uitgenodigd, namelijk
•

alle vijfdeklassers die 32 punten of meer hadden gehaald;

•

alle vierdeklassers die 28 punten of meer hadden gehaald;

•

alle leerlingen uit klas 1 t/m 3 die 22 punten of meer hadden gehaald.

Verder werd er een aantal extra meisjes uitgenodigd voor de finale, dit omdat Nederland in
het voorjaar van 2012 zal deelnemen aan de eerste European Girls' Mathematical
Olympiad (EGMO). Ook leerlingen die hoog hadden gescoord bij de Pythagoras
Olympiade of bij de Kangoeroewedstrijd kregen een finaleplaats. Uiteindelijk hebben 142
leerlingen daadwerkelijk deelgenomen aan de finale, waarvan een iemand de maximale
score haalde.

Afbeelding 4: Zwoegende deelnemers aan de
finale 2011
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Prijsuitreiking
De uitslag van de finale werd bekendgemaakt tijdens de prijsuitreiking op 11 november
2011, die net als de finale plaatsvond op de Technische Universiteit Eindhoven.
De prijzen werden uitgereikt door de voorzitter van de stichting, Frits Beukers. Daarnaast
werden de medaillewinnaars van IMO2011 gehuldigd door Wil Schilders, directeur van het
Platform Wiskunde Nederland. Ook werden er, net als vorige jaren, twee lezingen
gegeven. Harold de Boer verzorgde namens Transtrend de sponsorlezing over “Professor
Sigerius”. De olympiadelezing, met de titel “Goocheltruc... dubbele bodem of algoritme”,
werd gehouden door Dick Koornwinder.
Dit jaar werden de prijzen voor het eerst per categorie uitgereikt. In plaats van een
algemene top 10, was er in elk van de drie categorieën, namelijk klas 6, klas 5 en klas 4 of
lager, een top 5 van prijswinnaars. In de tabellen hieronder zijn de prijswinnaars per
categorie te vinden, met vermelding van scores op de eerste ronde, de tweede ronde en
de finale. Bij gelijk resultaat op de finale, werd er gekeken naar het resultaat bij eerdere
rondes.
Naam

School

F

2e

1e

1 Guus Berkelmans

Barlaeus Gymnasium Amsterdam

50

40

31

2 Jetze Zoethout

CG Beyers Naudé Leeuwarden

44

40

36

3 Julius Linssen

Stedelijk Gymnasium Breda

44

40

29

4 Jan Willem van Ittersum

Keizer Karel College Amstelveen

40

40

36

5 Edward van de Pol

Lorentz Casimir Lyceum Eindhoven

40

34

22

School

F

2e

1e

1 Jeroen Huijben

Theresia Lyceum Tilburg

49

40

36

2 Ragnar Groot Koerkamp

SG Cambium Zaltbommel

42

33

31

3 Peter van Hintum

RSG Pantarijn Wageningen

40

38

34

4 Lars Jellema

Stedelijk Gymnasium Arnhem

32

33

36

5 Matthijs Lip

Gymnasium Camphusianum Gorinchem

32

-

-

Tabel 5: Prijswinnaars klas 6
Naam

Tabel 6: Prijswinnaars klas 5
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Naam

School

F

2e

1e

1 Michelle Sweering

Erasmiaans Gymnasium Rotterdam

42

40

24

2 Jeroen Winkel

Stedelijk Gymnasium Nijmegen

42

40

19

3 Peter Gerlagh

Theresia Lyceum Tilburg

41

39

19

4 Tysger Boelens

RSG Ter Apel

40

36

26

5 Bas Verseveldt

Theresia Lyceum Tilburg

40

35

26

Tabel 7: Prijswinnaars klas 4 of lager (allen klas 4)

Afbeelding 5: Alle leerlingen die zijn uitgenodigd voor het trainingsjaar 2011/2012
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Deel III Organisatie
NB: de financiën zijn te vinden in het aparte financiële jaarverslag door penningmeester
Tom Verhoeff.

Vergaderingen
Bestuur
•
•
•
•
•

7 januari
1 april
19 mei
26 augustus
13 oktober

Vertegenwoordiging bèta-olympiades
•
•
•

24 maart
22 september
13 oktober

Opgavencommissie
•
•
•

22 februari (tweede ronde en finale)
14 september (JWO)
23 november (eerste ronde 2012)

Sleutelfiguren
Bestuur
•
•
•
•
•
•
•

Frits Beukers (voorzitter)
Melanie Steentjes (secretaris)
Tom Verhoeff (penningmeester)
Birgit van Dalen
Jaap de Jonge
Quintijn Puite
Daan van Smaalen

Webmasters
•
•
•
•
•

Jorn van de Pol (olympiadesite, tot november)
Stephen Kho (olympiadesite, vanaf november)
Erjen Lefeber (trainingssite)
Birgit van Dalen (wiki's)
Jan Willem Knopper (technische ondersteuning)

Trainers 2011
•
•

Birgit van Dalen
Floris van Doorn
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•
•
•
•
•
•
•

Adriana Gabor (tot juni)
Johan Konter
Milan Lopuhaä
Julian Lyczak
Quintijn Puite
Maarten Roelofsma
Sietske Tacoma

Staf bij BxMO2011
•
•
•
•

Johan Konter (leader)
Birgit van Dalen (deputy leader)
Sietske Tacoma (deputy leader)
Quintijn Puite (deputy leader)

Staf bij IMO2011
•
•

Johan Konter (leader)
Sietske Tacoma (deputy leader)

Organisatie tweede ronde en finaletraining
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Relinde Jurrius (algehele coördinatie)
Universiteit van Amsterdam: Chris Stolk
Vrije Universiteit Amsterdam: René Boulonois
Technische Universiteit Delft: Ingeborg Goddijn
Technische Universiteit Eindhoven: Hans Sterk
Rijksuniversiteit Groningen: Ineke Kruizinga-Huisman
Universiteit Leiden: René Pannekoek
Radboud Universiteit Nijmegen: Leon van den Broek
Erasmus Universiteit Rotterdam: Adriana Gabor
Universiteit Twente: Gjerrit Meinsma
Universiteit Utrecht: Marius Crainic

Organisatie finale
•
•

Relinde Jurrius
Jorn van de Pol

Organisatie prijsuitreiking
•
•

Birgit van Dalen
Quintijn Puite

Organisatie JWO2011
•
•
•
•
•

René Boulonois
Anne-Marie Roose
Wim Berkelmans
Freek van Schagen
Martijn Zaal
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Opgavencommissie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dion Gijswijt (voorzitter)
Raymond van Bommel (secretaris)
Birgit van Dalen
Jan Donkers
Thijs Notenboom
Leon van den Broek (eerste ronde, JWO)
Jaap de Jonge (eerste ronde, JWO)
Julian Lyczak (eerste ronde, JWO)
Huub Odijk (tweede ronde, finale)
Quintijn Puite (tweede ronde, finale)

Testpanel opgaven
•
•
•
•
•
•

Frits Beukers
Alex van den Brandhof
Jan van de Craats
Ronald van Luijk
Melanie Steentjes
Tom Verhoeff

Engelstalig boekje DMO2010 voor IMO2011
•
•

Raymond van Bommel
Jinbi Jin

Jaarverslag 2010 & olympiadeboek / Van Melsenprijs
•
•

Jorn van de Pol
Quintijn Puite

Redactie Pythagoras-rubriek & Euclides-serie
•
•

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 trainingsweek
de nakijkers, surveillanten en crew bij de tweede ronde op de tien universiteiten
de helpers bij de finaletraining op de tien universiteiten
de nakijkers, surveillanten en crew bij de finale
de nakijkers, surveillanten en crew bij de JWO

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 IV

Public Relations

Pers
Overzicht van de uitgaande persberichten, op chronologische volgorde.
•

8 mei 2011: “Tweemaal goud voor Nederlandse leerlingen op Benelux Wiskunde
Olympiade; Jarige scholiere en titelverdediger beiden naar huis met gouden plak.”
Naar aanleiding van de uitslag van de BxMO.

•

11 november 2011: “Leerling wint voor de vierde maal op rij Nederlandse Wiskunde
Olympiade; Vijftien slimste wiskundetalenten in het zonnetje gezet.” Naar aanleiding
van de prijsuitreiking.

Publicaties
In 2011 verschenen de volgende artikelen van en over de Wiskunde Olympiade, op
chronologische volgorde.
•

Milan Lophaä, “Buitenlandse olympiades”, Pythagoras 50(3): 28-29 (januari 2011).

•

Julian Lyczak, “Op en neer met de roltrap”, Pythagoras 50(4): 27-29 (februari 2011).

•

Floris van Doorn, “Op weg naar IMO2011 – IMO2008 opgave 5”, Euclides 86(4):
142-143 (februari 2011).

•

David Kok, “Op weg naar IMO2011 – IMO2009 opgave 2”, Euclides 86(5): 182-183
(maart 2011).

•

Birgit van Dalen en Quintijn Puite, “50 jaar wiskunde olympiade”, Pythagoras 50(5):
30-32 (april 2011).
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