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b Ferre Smeets en Sion Van De
Velde mogen zich een jaar lang de
grootste technologietalenten van
Vlaanderen noemen. De twee
knapen wonnen zaterdag aan de
Universiteit van Gent de STEM

Olympiade, vroeger bekend als de
Technologie Olympiade. STEM
staat voor Science, Technology,
Engineering and Mathematics:
wetenschap, technologie, ingeni-
eurswetenschappen en wiskunde.
Om de titel te behalen, moesten
de finalisten zich doorheen een
reeks theoretische en praktische
proeven werken. 

Grote finale
Ferre Smeets zit in het eerste jaar

Latijn in het Sint-Jan Berchmans-
college in Mol, Sion Van De Velde
volgt het tweede jaar Latijn in het

Kardinaal Van Roeyinstituut in
Vorselaar. Samen met 33 jongens
en 13 meisjes hadden ze via voor-
rondes een plaatsje in de grote fi-
nale bemachtigd. Aan die prese-
lecties deden 23.332 jongeren uit
het eerste en tweede secundair
van 251 Vlaamse scholen mee.
Het is een knappe prestatie dat de
twee Kempenzonen die grote
groep het nakijken geven. 

Tijdens de proeven kregen de fi-
nalisten vragen uit de meest uit-
eenlopende vakdomeinen en nog
eens vier engineeringproeven
voor de kiezen. “Jongeren met

een technologische bagage heb-
ben een veelbelovende toekomst.
Ze kunnen bijdragen aan oplos-
singen voor de uitdagingen waar-
voor we als maatschappij staan”,

Liefst 23.332 jongens en 
meisjes aasden op het goud in
de Vlaamse STEM Olympiade, 
maar het waren twee 
Kempense bollebozen die 
met hun vernuft de 
hoofdvogel afschoten.

Technologietalenten Sion en Ferre halen het van 23.330 jongeren

Kempense jonge breinen 
onklopbaar in Olympiade
Mol, Vorselaar 

zegt algemeen directeur Peter
Demunck van technologiekoepel
Agoria Vlaanderen. Sion en Ferre
wonnen elk een prijzenpakket ter
waarde van 750 euro. (ho)

De Kempense bollebozen Sion (links) en Ferre gingen met een 
prijzenpakket van 750 euro aan de haal. FOTO RR

Geel 
Twee nachten kamperen 
om kleuter in te schrijven

b Het begint stilaan de vorm van folklore aan te ne-
men: zodra het gezamenlijke inschrijvingsmoment 
voor het volgende schooljaar dichterbij komt, halen 
ouders in de dichtbevolkte parochie Holven hun 
slaapzakken en strandstoelen boven. Dan gaan ze 
massaal kamperen voor de poort van de uitverkoren 
kleuterschool waar ze hun oogappels naartoe willen 
sturen. 

Voorrang broers en zussen
Vooral in vrije basisschool Regenboog is het uitge-

groeid tot een jaarlijkse traditie. In de eerste kleuter-
klasjes is er plaats voor 48 kindjes, maar meestal blijft
daarvan na de voorrangsregeling voor broertjes en 

zusjes van bestaande leerlingen nog amper de helft 
over. Dit jaar waren er nog 22 beschikbare plaatsen. 

“We zijn hier iets na 14u (zaterdag, red.) beginnen
aan te schuiven. Binnen de kortste keren stonden er 
al tien mensen bij elkaar. Iedereen begon naar elkaar
te bellen om te waarschuwen dat het kamperen be-
gonnen was. Na een uur telden we al zestien namen 
van kleuters op de lijst waarin we de volgorde note-
ren waarin de ouders zich aangesloten hebben”,
klinkt het bij de groep. Zondagmiddag telt het gezel-
schap 19 ouderparen.

Vrijaf genomen
Na een uurtje  onder paraplu’s op de stoep liet de di-

rectie de ouders binnen op de speelplaats, waar ze 
beschutting vonden voor de plensregen onder het af-
dak. De nacht mochten ze doorbrengen in de sport-
zaal van de school. Verschillende ouders blijken voor
maandag speciaal vrijaf genomen te hebben om hun 
kind tijdig in te schrijven. “Ik stond normaal maan-
dag met de vroege ploeg. Zonder vrij te nemen was 
het me niet gelukt om mijn kind in te schrijven. Nor-
maal had ik zaterdag ook met de late shift gewerkt, 
maar dat heb ik wijselijk gewisseld met een collega.
Ik wilde het gewoon niet riskeren.”

“Wij wonen hier amper een straat verder, praktisch
gezien is deze school voor ons gewoon de meest logi-
sche keuze”, zegt Joeri Peeters, papa van Paulien, 
wiens naam bovenaan de lijst prijkt. “Het klopt dat de

stedelijke school Katersberg niet veel verder gelegen 
is. Maar mijn vriendin heeft daar zelf school gelopen 
en zij gaf uit die ervaring toch de voorkeur aan de Re-
genboog. We waren hier ook op de opendeurdag. 
Het is een mooie, propere school.” 

Onbeschut
Bij stedelijke basisschool Larum was de situatie heel

wat minder knus. Daar sloeg de eerste kampeerder
zaterdagnacht zijn tentje op. Zondagmiddag telde 
het gezelschap nog maar drie ouders. “Hier zijn nog 
13 van de 26 plaatsjes open. Het valt een beetje tegen
dat onze groep nog altijd zo klein is, want zo krijg je 
het gevoel dat je hier voor niets staat. Het nadeel is
dat we de hele tijd buiten voor de deur moeten zitten,
waar we geen beschutting hebben tegen wind en 
kou. Maar je doet het voor de toekomst van je kind. 
Het is toch niet onlogisch dat je er wat voor overhebt 
om je kind te kunnen inschrijven in de school van je 
voorkeur?”

Ouders schuiven 
opnieuw aan voor 
populaire scholen

Voor de poort van zowel basisschool
Regenboog in Holven als de 
stedelijke basisschool in Larum
begonnen ouders zaterdag te

kamperen om vandaag, maandagochtend, 
hun kleuters te kunnen inschrijven.

Zestien ouderparen mochten zaterdagmiddag hun intrek nemen op de speelplaats van vrije 
basisschool Regenboog in Holven. FOTO HANS OTTEN 
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“Wij wonen hier een straat 
verder, deze school is gewoon 
een logische keuze.”

HANS OTTEN
Voor de deur van stedelijke basisschool Larum verbijten drie 
(groot)ouders de kille weersomstandigheden met de glimlach. FOTO HANS OTTEN 


