
4, 5 en 6 juni 2008: finale Aardrijkskunde Olympiade in uitvoering! 
De finale vindt plaats op de Radboud Universiteit in Nijmegen  
 
Woensdag 4 juni 2008 

Om 9.20 verzamelen we op station Zutphen, waar 
we om 9.28 vertrekken per intercity naar 
Nijmegen. Als we de trein uitstappen ontmoeten 
we meteen andere kandidaten.  
Om 10.30 worden we ontvangen in de Raadszaal 
van het Gemeentehuis met een glas fris. De 
bagage laten we bij de receptie staan en we 
krijgen meteen een R U smart? -tas met onder 
andere het boek ‘Het eigentijdse Nijmegen’. De 
wethouder verwelkomt ons, evenals prof. dr. Huib 
Ernste van de vakgroep Sociale Geografie (hij 
verzorgde ook de voorlichtingsronde tijdens de 
opendag).  

Rond 11.00 begon hij het thema van het veldwerk uit te leggen, waarna een praatje volgde 
van dr. Bas Spierings en Wijnand Kok, namens de gemeente Nijmegen. De lunch werd 
aangeboden door de Gemeente Nijmegen en bestond uit belegde broodjes, fruit en drinken. 
Om 13.00 beginnen we met het sociaal geografische veldwerk: ‘Wat is de identiteit van de 
binnenstad van Nijmegen in een mondialiserende wereld? De twee deelvragen zijn: 1. Wat is 
de identiteit van de binnenstad van Nijmegen? 2. In hoeverre is die identiteit van de 
binnenstad lokaal dan wel boven-lokaal (regionaal, nationaal of mondiaal) bepaald? 
 
De grote markt en de Marikenstraat, poging om het imago en winkelaanbod van de 
binnenstad te "upgraden". 

  
Om 17.00 verzamelden we op het terras van restaurant Lux. 

 
 



We lopen naar het station en huren daar fietsen, omdat er i.v.m. de stakende chauffeurs 
geen bussen rijden. We fietsen naar de campus waar we eten in de Refter: spinazie, 
gekookte aardappels en een slavink. 
 
Om 18.45 beginnen we met het uitwerken van de veldwerkopdracht in de Forumzaal, maar 
na 20.15 vallen de computers – door de beveiliging - om de vijf minuten uit. Er wordt 
besloten om morgen de resterende tijd extra te krijgen en nu naar het hotel te fietsen. 
Gelukkig gaan we de berg af, maar alsnog ligt het hotel op 30 minuten fietsafstand. Het 
dorpje Beek ligt ongeveer 8 kilometer van de universiteit, langs de oude Romeinse heirbaan 
van Nijmegen naar Xanten.  
Om ongeveer 21.30 komen we aan bij hotel "Sous les Eglises" in Beek. 
 

   
 
We zetten onze fietsen in het schuurtje en Tineke, Floor en ik besluiten dat we wel in het 
andere huis willen slapen. Samen met Anne, Alice en Jobke lopen we (volgens de 
hoteleigenaar 200 meter, volgens ons wel meer) naar villa ‘Zonneheuvel’, waar wij met z’n 
drieën in het souterrain gaan slapen, maar alsnog dit uitzicht hebben. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Onze kamer: 

  
 
We denken nog na over de powerpoint-presentatie en om 24.00 uur moet Floor zeven keer 
niesen. Uiteindelijk vallen we in slaap… 
 
Donderdag 5 juni 
Om 6.50 gaat de wekker en we wachten na het douchen en aankleden buiten op de andere 
drie. We lopen naar het café, waar we om 7.30 aan de ontbijttafel zitten. 
 
Door klimop overgroeide villa  het oude Romaanse kerkje van Beek 

  
 
De oude Romeinse heirbaan van Nijmegen naar Xanten. 

  
 



Sommigen beweerden dat ze lichamelijk wel aanwezig waren, maar geestelijk nog niet echt. 
Na de nodige koppen koffie en het lezen van de krant kwam daar echter verandering in... 
"We staan in de krant!" De Gelderlander heeft een artikel met grote foto gewijd aan het 
veldwerk.  

   
Tim leest het artikel in De Gelderlander van 5 juni 2008 voor. 

  
 
Daarna gaat het weer op Nijmegen aan. Opnieuw met de fiets, de staking in het busvervoer 
is nog steeds niet voorbij. Jobke gaat met de Duitse bus naar het station en om niet de 
’stikke’ heuvel op te moeten (wat een aantal toch doet en vervolgens verdwaalt, er hoeft 
geen naam vermeld te worden…) fietsen we via het Trajanusplein naar het station en vanaf 
daar naar de Campus. Na aankomst op de universiteit gaat iedereen weer aan de slag met 
het uitwerken van de veldwerkopdracht.  
 

   
  



  
 
Om 13.00 uur is het inlevertijd! 

 
 
We lunchen op kosten van Mundus in de Refter: broodje kroket + krentenbol + drinken. 
 
Vanaf 14.00 uur steeg de concentratie tot grote hoogte bij het invullen van de theorietoets. 
De temperatuur in de zaal trouwens ook... De toets bestond uit vijf onderdelen: de Alde 
Feanen in Friesland, platentektoniek en vulkanisme in Indonesië, Chili & Bolivia, natuurlijke 
klimaatbuffers in Nederland en de stadswijken van Tunis in Tunesië via Google earth. 
Gelukkig kreeg ik afkoeling van de airco, die lekte. 
 



Werken aan de theorietoets: 

  
 

  
Om 17.00 gaat de blessuretijd in en moet ook dit ingeleverd worden. We lopen naar het 
Cultuurcafé waar we heerlijk zittend in het zonnetje een drankje krijgen. 
 

Afkoelen van de theorietoets...  

  
 
De barbecue van Mundus loopt vertraging op, dus we gaan met de lift maar even naar de 
19e en 20ste verdieping van het Erasmusgebouw.  
Hierna lopen we alvast naar het grasveld bij de studieverenigingen en praten gezellig met 
elkaar. Ondertussen wordt het vlees gebraden en in de fik gezet: 



 

 

  
 
Wanneer we allemaal genoeg hebben gehad, fietsen we naar het centrum waar we onder 
leiding van Mundus een (volgens het programma) heel wat minder serieuze geografische 
quiz doen in Café de Compagnie (Molenstraat). Hoewel...minder serieus...De vragen waren 
toch behoorlijk lastig. Welk land heeft een egaal groene vlag? Groen groen knolle knolle land 
misschien? Fout, Libië. Khadaffi had waarschijnlijk geen inspiratie ofzo... Welk land heeft in 
zijn vlag het symbool van een Kalasjnikov, een hak (handploeg) en een Bijbel? Nooit 
geweten dat dat Mozambique zou zijn. Misschien een verwijzing naar de Bijbelse tekst van 
het omsmeden van zwaarden in ploegscharen?  

  
 
Onze groep (2) heeft gewonnen en iedereen werd gek van onze yell. Vooral in de konijntjes 
waren we goed. Na afloop zit het café vol en besluiten we in het hotelcafé na te borrelen, dus 
stappen we weer op de fiets. Floor, Tineke en ik gaan door naar de douche en ons bed en 
rond 02.00 vallen we in slaap.  
 
Vrijdag 6 juni 2008  
We ontbijten rond 8.30 en nadat we de bagage hebben achtergelaten gaat het bergopwaarts 
naar het Afrika museum. Uiteindelijk komen we daar allemaal aan… en volgt er een 
rondleiding door een aardige meneer, die nog niet wist wat voor groep hij voor zich had, 



maar daar kwam hij, na een topografische test over Afrika, snel genoeg achter. We bekijken 
maskers en gaan buiten kijken bij nagebouwde dorpjes uit Ghana, Kameroen en Benin. 

    

  
 

  
 
Bergafwaarts gaat het snel richting het grasveld van Mundus, waar we lunchen. 
Om 13.45 fietsen we naar de Senaatszaal, waar we rond 14.00 welkom worden geheten 
door Huib Ernste en namens de Stichting Aardrijkskunde Olympiade Nederland, door Trudy 
Elsenaar. De winnaar van de theorietoets, met als prijs een grote atlas van Nederland, was 
Grietje Troost (uit Staphorst), maar zij was donderdagmiddag naar Parijs vertrokken. De 
winnaar van het veldwerk, die een glas kreeg van de Unie van Waterschappen, was Tiny 
Hoving (uit Groningen), voor ons al geen verrassing meer… Fer Hooghuis liet haar 
powerpoint zien en dia’s van anderen. Rector Magnificus prof. mr. S.C.J.J. Kortmann (met 
dubbel n) mocht vertellen dat Tim Schuring (uit Hoogeveen) de algemene winnaar was. 
 



  
 
Voor zijn leraar, die door omstandigheden niet 
aanwezig kon zijn, was er een of andere bundel 
met lesmateriaal. De drie winnaars en Matthijs 
Willemse (uit Rotterdam) mogen van 7 t/m 12 
augustus naar de Internationale Aardrijkskunde 
Olympiade in Carthago in Tunesië. 
Na het dankwoord kregen we allemaal een 
certificaat en de boskabouter, de kleinste 
Bosatlas. 
Beneden in de hal borrelden we nog even na en 
na het afscheid nemen, fietsten we weer naar het 
station, waar we de huurfietsen inleverden en om 
15.58 treinden we weer naar Zutphen. 
 

 
 

 


