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Waterloo, Canada, 20 augustus 

Nederland haalt zilver en brons bij Internationale Informatica Olympiade 

Tijdens de Internationale Informatica Olympiade voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs, 
die gehouden wordt in Waterloo in Canada, heeft Bas Nieuwenhuizen uit Hoofddorp, leerling 
van College Hageveld in Heemstede,  een zilveren medaille gewonnen. Bronzen medailles 
zijn behaald door David Venhoek van het Arentheem College uit Arnhem en Matthijs Tijink 
van RSG ’t Rijks uit Bergen op Zoom. Laurent van den Bos van het Grotuis College uit 
Heerlen viel net buiten de prijzen. Aan deze olympiade nemen 304 deelnemers uit 82 landen 
deel. De prestaties van de Nederlandse deelnemers mogen daarom bijzonder worden 
genoemd. 

De Internationale Informatica Olympiade, die dit jaar zijn 22e editie meemaakte, wordt 
georganiseerd voor de beste vier leerlingen uit elk van de deelnemende landen. De 
deelnemers krijgen in twee sessies van elk vijf uur acht programmeeropgaven voorgelegd, van 
opklimmende moeilijkheidsgraad. In de deelnemende landen worden voorronden gehouden 
om de beste leerlingen te selecteren.  

Algeheel winnaar is Gennady Korotkevich uit Wit Rusland met een score van 778 uit 800. 
Bas eindigt op de 54e plaats met een score van 655, David op 110e plaats met een score van 
586, Mathijs op de 144e plaats met 546 punten en Laurent bezet de 202e plaats met 434 
punten. De organisatie van de olympiade steekt goed in elkaar en biedt veel gelegenheden 
voor de jeugdige deelnemers om elkaar en elkaars cultuur te leren kennen. 

Bas uit vwo 5 nam dit jaar voor het eerst deel en daarom mag zijn zilveren medaille 
opmerkelijk genoemd worden. Hij hoopt volgende jaar weer deel te nemen en dan deze 
prestatie te evenaren, zo niet te verbeteren. Voor David is het de tweede bronzen medaille dit 
jaar. Hij haalde ook brons bij de Internationale Natuurkunde Olympiade. Matthijs is tevreden 
met zijn bronzen medaille, temeer omdat hij vorig jaar net buiten de medailles viel. De eerste 
sessie verliep voor Laurent minder succesvol maar hij wist zich in de tweede sessie te 
revancheren. 

De begeleiders waren uitermate tevreden over de kwaliteit van de opgaven en ook over het 
feit dat het verloop van de wedstrijd via Internet was te volgen. De volgende Informatica is in 
2011 in Thailand. 


