
Uitslag van de eerste ronde van de Nederlandse Wiskunde Olympiade 2003 
 
 
Het aantal scholen dat dit jaar aan de eerste ronde heeft deelgenomen is 190. Dat is weer een stijging ten 
opzichte van vorig jaar, toen er 171 scholen hebben meegedaan. De groeiende belangstelling voor 
deelname aan de Olympiade die in 2002 is begonnen lijkt van blijvende aard. 
De stijging van het aantal deelnemers is gelukkig nog veel groter. Dit jaar hebben 2490 leerlingen 
meegespeeld in de eerste ronde, dat is een stijging van ruim 35%.  
 
De verdeling van de deelnemers over klassen en schooltype blijkt uit de volgende tabel. Ter vergelijking zijn 
de getallen voor 2000, 2001 en 2002 ook opgenomen. 
 
jaar # scholen # leerlingen 
2000 222 2350 
2001 166 1798 
2002 171 1834 
2003 190 2490 
 
Het lijkt erop dat meer ‘reclame’ voor de Olympiades vruchten afwerpt. Die reclame heeft voor wiskunde de 
vorm gekregen van een boek met de titel “De Nederlandse Wiskunde Olympiade, 100 opgaven met hints, 
oplossingen en achtergronden”. Dat boek is cadeau gegeven aan alle leerlingen die hebben meegedaan 
aan de eerste ronde. De uitgave is mogelijk gemaakt door financiële steun van het Wiskids Project, Dr. A.H. 
Hoekstra †, het Wiskundig Genootschap, De Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren, de 
Nederlandse Onderwijscommissie voor Wiskunde en de Gratama Stichting.  
 
De scholenprijs is dit jaar weer gewonnen door het Stedelijk Gymnasium in Breda met 69 punten. Ook in 
2002 ging de prijs naar dit Stedelijk Gymnasium. De scholenprijs gaat naar de school met de hoogste 
somscore van de beste vijf leerlingen. Ter informatie: het maximaal aantal te behalen punten is 110. 
 
Hieronder volgt een lijst van scholen waarvan de beste 5 leerlingen samen een score van 50 of meer 
punten hebben behaald. 
 
School Plaats aantal 

deeln. 
docent/wed- 
strijdleider 

somscore van de 
beste 5 ll’n 

Sted. Gymnasium Breda 24 W. Cleven 69 
Sted. Daltoncollege Zutphen 20 H.M. Odijk 59 
Gymnasium Haganum Den Haag 12 E. Huussen 57 
St. Odulphus Lyceum Tilburg 8 B. Wennekes 55 
Elzendaalcollege Boxmeer 35 H. Alink 55 
Sted. Gymnasium Nijmegen 22 W. van Donk 53 
Dockinga College Dokkum 29 H. Sikkema 52 
College Den Hulster Venlo 13 P.A. Bruin 51 
Olympus College Arnhem 20 D. van Dijk 51 
RSG Pantarijn Wageningen 28 M. van Haandel 50 
St. Maartenscollege Voorburg 28 J.W. v.d. Vaart 50 
 
De 114 leerlingen die een score hebben behaald van 10 punten of meer zullen worden uitgenodigd voor de 
tweede ronde, die in september in Eindhoven zal worden gehouden. 
 


