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Woensdag 27 januari; mijn leerkracht techniek deelt mee dat de 1ste graad van 
onze school meedoet aan de Vlaamse Technologie Olympiade. Enkele weken later 
maken we tijdens de les de voorronde en 5 dagen later wordt er meegedeeld dat ik 
en een vriend (Ward Bogaerts-bronzen plaats) door zijn naar de finale.  
 
Wanneer ik thuiskom zeggen mijn ouders: ‘bereid je maar genoeg voor, het zal niet 
zo eenvoudig worden.’ Als een normale tiener luister ik niet naar hun raad en 
vergeet ik het bijna volledig… Zelfs mijn lego bleef die maand veel vaker in de kast 
staan dan het jaar ervoor. Ik keek wel nog altijd te veel youtube-filmpjes over 
computers, houtbewerking, elektronica en andere techniek.  

 
Op de dag van de finale was ik te laat vertrokken naar mijn vriend, ik had namelijk met hem afgesproken om 
naar Brussel te rijden. We kwamen uiteindelijk wel op tijd aan, en wanneer de theorieproef begon was ik die 
vertraging al vergeten. Die en de daaropvolgende proeven gingen allemaal wel vlot: eerst een sein 
(spoorweglicht) assembleren, daarna een toren van houten blokjes bouwen die zo ver mogelijk overhelt, dan 
een lego-robotje programmeren, ook al viel de verbinding tussen de tablet waarop we moesten programmeren 
en het robotje zelf zeer vaak weg en tenslotte nog een chemische proef: in verschillende stoffen zetmeel en 
eiwit opsporen met lugol en kopersulfaat.  
 
Ook al had ik nooit verwacht de 1ste plaats te behalen (wel eens gehoopt), werd ik niet naar voor geroepen bij 
de bronzen plaatsen en niet bij de zilveren plaatsen. Toen dacht ik: ben ik wel ingeschreven? Wanneer de eerste 
plaats bekend gemaakt werd, spiekte de presentator even, waardoor de halve zaal, ik inbegrepen, al had gezien 
wie gewonnen was. Daarna moest ik, met een bonzend hart, naar voren gaan om de prijzen te ontvangen. Ik 
was blij, maar ook vol spanning. Ik kon het niet meteen geloven dat ik echt gewonnen had!  
De volgende dagen werd ik (te) vaak proficiat gewenst, en kende opeens iedereen mij op school. De dag na de 
olympiade ben ik telefonisch geïnterviewd door een krant, en dinsdag stond ik in 4 kranten! 
 
En nu maar dromen om misschien ingenieur te worden… 
 
 
 

 


