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Emile Eeckhoudt wint
‘vreemde’ Vlaamse
Chemie Olympiade
De Vlaamse
chemieolympiade was dit
jaar anders
door de coronacrisis. Ook de
internationale
versie is aangepast. ‘Helaas
zit tien dagen
Istanbul er niet
in.’

V

orig jaar was hij achtste, dit jaar pakt hij de
winst op de Vlaamse
Chemie Olympiade. Emile
Eeckhoudt (17) van het Don
Bosco College in Zwijnaarde
is in zijn nopjes. ‘Een jaar geleden snapte ik nog vrij weinig
van chemie, het was al bijzonder dat ik in de finale geraakte. Dat ik dit jaar win, is heel
speciaal!’
De KVCV is elk jaar partner
van de Vlaamse Chemie
Olympiade (VCO). In die
wedstrijd moeten leerlingen
van de derde graad secundair
onderwijs theoretische vragen
over chemie beantwoorden en
praktische oefeningen tot een
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goed eind brengen. De VCO
bestaat uit drie rondes. Na
elke ronde wijst de jury de
scholieren aan die doorgaan
naar de volgende ronde.
Eerst vindt nog een stageweek
plaats. ‘Daarin kregen we de
lesstof en konden we alvast oefenen’, vertelt Eeckhoudt. ‘Als
je iets niet snapt, krijg je het
nog eens goed uitgelegd.’ De
vragen gingen voornamelijk
over kinetiek, organische chemie en oplosbaarheid. ‘Het gedeelte over organische chemie
vond ik tijdens de stageweek
erg pittig. Maar op de olympiade zelf vond ik de vragen dan
weer vrij makkelijk; ik denk
zelfs dat ik bijna alles goed
had.’
De eerste en tweede ronde
vonden op de normale manier
plaats, maar het coronavirus
gooide roet in het eten voor de
finale. In plaats van op een
universiteit deden de deelnemers die vanuit huis op een
computer. ‘Je moest software
installeren, zodat ze je konden
controleren en je voortgang
volgen. Het was allemaal wel
vreemd om het zo te doen’,
verklaart Eeckhoudt.
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de mogelijkheid om het lidgeld over te
maken via domiciliëring (www.kvcv.be).
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Weer online
Eeckhoudt mag nu samen met
de andere Vlaamse kandidaat
Anne-Sophie Tilleman en twee
Waalse kandidaten aantreden
op de Internationale Chemie
Olympiade. Helaas is ook die
wedstrijd dit jaar anders dan
andere jaren. In plaats van afreizen naar Istanbul zal het
team op 25 juli op een gedeelde locatie het theoretisch examen afleggen. De sluitingsceremonie vindt online plaats.
‘Er was sprake van tien dagen
Turkije, waarvan maar twee
toetsdagen’, zegt Eeckhoudt.
‘Ontzettend jammer dat het
niet door kan gaan. Maar fijn
dat het in ieder geval niet helemaal wordt afgelast.’
Zelf schat Eeckhoudt – die
nog geen vervolgopleiding op
het oog heeft, maar wel iets
met wetenschap wil – zijn
kans op winst in de internationale variant vrij laag in. ‘Een
groot land als China heeft
meer kans op echte toppers
dan België. Het wordt dus
lastig, maar ik heb er wel veel
zin in!’
Marysa van den Berg
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