
500	  jonge	  programmeurs	  nemen	  het	  tegen	  elkaar	  op	  in	  de	  Vlaamse	  
programmeerwedstrijd	  	  
	  
Programmeren	  saai?	  500	  gepassioneerde	  programmeurs	  bewezen	  op	  25	  
februari	  2015	  het	  tegendeel.	  Op	  die	  dag	  organiseerden	  KU	  Leuven	  en	  
Thomas	  More	  immers	  de	  zevende	  editie	  van	  de	  Vlaamse	  
Programmeerwedstrijd.	  	  
	  
Bijna	  500	  deelnemers	  namen	  het	  in	  teams	  van	  drie	  personen	  tegen	  
elkaar	  op	  door	  in	  drie	  uur	  tijd	  zoveel	  mogelijk	  uitdagende	  
programmeeroefeningen	  op	  te	  lossen	  in	  een	  programmeertaal	  naar	  
keuze.	  	  
	  
In	  de	  grote	  programmeertent	  werd	  duchtig	  getikt	  en	  nagedacht.	  'De	  programmeerwedstrijd	  wil	  
iedereen	  een	  geweldige	  namiddag	  bezorgen',	  vertelt	  organisator	  Joost	  Vennekens.	  'Maar	  wil	  	  
programmeren	  ook	  uit	  het	  saai-‐hoekje	  te	  halen.'	  	  
	  
Erg	  indrukwekkend	  
	  
Tussen	  de	  honderden	  jongens,	  zien	  we	  ook	  een	  aantal	  meisjes	  die	  een	  gooi	  doen	  naar	  de	  felbegeerde	  
top-‐3.	  Teams	  die	  daar	  in	  slagen,	  krijgen	  immers	  een	  mooie	  prijs	  en	  kunnen	  een	  knappe	  
verwezenlijking	  op	  hun	  curriculum	  vitae	  schrijven.	  Het	  is	  immers	  	  niet	  niks	  om	  de	  wedstrijd	  te	  
winnen.	  'Als	  ik	  zelf	  zou	  meedoen,	  zou	  ik	  naar	  alle	  waarschijnlijkheid	  niet	  winnen.'	  geeft	  Joost	  
Vennekens	  toe.	  'De	  vragen	  zijn	  erg	  moeilijk.'	  
	  
Het	  team	  Paranoid	  Android	  dacht	  daar	  het	  zijne	  van.	  Zij	  lostten	  als	  enige	  team	  alle	  vragen	  uit	  de	  
eerste	  categorie	  op	  (secundair	  onderwijs)	  en	  begonnen	  daarna	  aan	  de	  tweede	  categorie	  'omdat	  ze	  
anders	  toch	  maar	  moesten	  wachten'.	  Voor	  het	  einde	  van	  de	  wedstrijd	  hadden	  ze	  ook	  nog	  eens	  drie	  
vragen	  uit	  die	  categorie	  afgewerkt.	  'Erg	  indrukwekkend	  wat	  zij	  deden.'	  zegt	  Joost	  Vennekens.	  
	  
Volledig	  automatisch	  verbeterd	  
	  
De	  vragen	  werden	  rechtstreeks	  opgelost	  op	  computer	  en	  antwoorden	  werden	  volledig	  automatisch	  
verbeterd.	  Deelnemers	  konden	  dan	  ook	  direct	  zien	  hoe	  ze	  het	  deden	  ten	  opzichte	  van	  hun	  collega's.	  
Een	  scorebord	  toonde	  live	  de	  rangschikking.	  'Maar	  eerst	  staan	  wil	  niet	  zeggen	  dat	  je	  ook	  eerst	  blijft	  
staan.'	  zegt	  een	  deelnemer	  van	  het	  team	  Dreamteam.	  'Je	  kan	  90%	  van	  de	  opdracht	  correct	  hebben,	  
maar	  dan	  plots	  20	  minuten	  verliezen	  door	  die	  laatste	  tien	  procent.'	  	  
	  
...	  en	  de	  winnaars	  zijn	  
	  
De	  prijsuitreiking	  volgde	  direct	  na	  de	  wedstrijd.	  Er	  werd	  in	  vier	  categorieën	  gestreden:	  leerlingen	  
secundair,	  studenten	  professionele	  bachelor,	  studenten	  academische	  bachelor	  en	  masterstudenten	  
&	  werknemers.	  De	  eerste	  plaatsen	  werden	  uiteindelijk	  weggekaapt	  door	  de	  teams	  van:	  
	  

• 1e	  cat:	  Robin	  Jadoul,	  Kevin	  Coolen	  en	  Lode	  Kennes	  (van	  Sint-‐Ludgardis	  Antwerpen	  en	  Sint-‐
Maarten	  Bovenschool)	  

• 2e	  cat:	  Lucas	  Reintjens,	  Anton	  Kirschock	  &	  Marnix	  Raymaekers	  (van	  de	  KH	  Leuven)	  
• 3e	  cat:	  Brent	  Chesny,	  Leander	  Hendrikx	  en	  Brecht	  Vandevoort	  (van	  de	  UHasselt)	  
• 4e	  cat:	  Gabor	  Fodor,	  Peter	  Marendic	  en	  Beerend	  Ceulemans	  (van	  de	  Vrije	  Universiteit	  

Brussel)	  
	  



Verschillende	  onderwijsinstellingen	  en	  toonaangevende	  ICT	  bedrijven	  ondersteunden	  de	  wedstrijd.	  
Ze	  willen	  zo	  de	  passie	  voor	  programmeren	  bij	  Vlaamse	  jongeren	  aanmoedigen	  en	  de	  knappe	  ICT-‐
koppen	  van	  de	  toekomst	  als	  eerste	  ontdekken.	  
	  
Wil	  je	  zelf	  ook	  eens	  meedoen?	  De	  wedstrijd	  wordt	  volgend	  jaar	  weer	  georganiseerd.	  Hou	  de	  website	  
of	  Facebookpagina	  in	  de	  gaten	  voor	  alle	  informatie:	  www.vlaamseprogrammeerwedstrijd.be	  	  	  
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