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"Wees wereldburger, leer de taal van je buren". Onder die slogan vond ook de 24ste editie van Olyfran 
plaats. Ofschoon het een stille overgangsuitgave op weg naar de zilveren 25

ste
 had kunnen zijn, waren er 

toch enkele opvallende nieuwigheden. 
 
Deze situeerden zich vooral in de categorie TKB (technisch-kunst-beroeps) met de hoop opnieuw meer 
deelnemers uit deze afdelingen aan te trekken. Zo werd een derde van de opgaven gewild makkelijker 
gemaakt, zodat ook beroepsleerlingen een redelijk gemiddelde zouden kunnen behalen. Ook werd de 
richtingspecifieke terminologie gebannen. Deze bleek immers te vaak struikelsteen voor deelnemers uit de 
andere richtingen. De vragenset zou voor gans TKB dezelfde blijven, maar er zouden twee afzonderlijke 
klasseringen opgesteld worden, m.n. technisch-kunst en beroeps. 
 
Verder moest Olyfran het voor het eerst rooien zonder privé sponsoring. Gelukkig konden vrijwilligers 
gevonden worden om heelwat administratief werk over te nemen. Dit kon de organisatiekost in aanzienlijke 
mate drukken. Tenzij een belangrijke nieuwe sponsor opdaagt, zal deze inspanning onverkort moeten 
verder gezet worden. 
 
Maar heeft een Olympiade van het Frans nog zin, nu “de wereld ons dorp is”? Leren we niet beter Engels 
als belangrijkste internationale taal en Chinees, de taal van de meeste aardbewoners? Olyfran blijft het 
herhalen, - en dit ondanks het groeiend economisch belang van China e.a., - dat wie “vreemd” gaat op de 
allereerste plaats baat vindt bij een goede kennis van zijn buurtalen. Immers, daar stopt de “internationale” 
wereld van de meesten onder ons. Allerlei redenen spelen hierbij een rol: historische, culturele, 
toeristische, economische, maar vooral zuiver praktische, m.n. de gemakkelijke bereikbaarheid. Deze 
buurtalen zijn voor ons, Vlamingen, het Frans als de taal van de Fransen en de Walen, het Duits als de 
taal van de Duitsers, het Engels van de Britten en het Nederlands van de Nederlanders, maar in dit laatste 
geval betreft het uiteraard onze eigen moedertaal. 
 
Belang van het Frans voor Vlaanderen en de Vlamingen 
 
Dit evidente feit wordt ieder jaar weer ten overvloede geïllustreerd o.m. door het klassement van onze 
belangrijkste handelspartners (onze directe buren!) en dat van de geliefde vakantiebestemmingen. Als hier 
nog eens de verrichtingen met de Franstalige Belgen bijgevoegd worden, is het belang van het Frans voor 
Vlamingen overduidelijk. 
 

Belangrijkste klanten van Vlaanderen
1
 (cijfers 2010) 

 1 Duitsland  19,13% 
 2 Frankrijk  13,64% 
 3 Nederland  12,65% 
 4 Verenigd Koninkrijk  7,35% 
 8 Indië    2,61% 
 9 China    1,93% 

Belangrijkste leveranciers van Vlaanderen (cijfers 2010) 

 1 Nederland  19,47% 
 2 Duitsland  16,01% 
 3 Frankrijk   8,86% 
 4 Ierland   5,82% 

5 Verenigde Staten  5,63% 
6 Verengd koninkrijk  5,48% 
7China    4,26% 

Klassement van de landen van herkomst van de toeristen in Vlaanderen op basis van het 
aantal overnachtingen

2
 

                                                      
1
 Bron: Flanders Investment and Trade, zie www.flanderstrade.be/wwwnl.nsf/statistiekenhome?openform – Let op: Vorig jaar gaven 

we de Belgische cijfers. – Spijtig genoeg zijn er geen gegevens over het Belgisch intercommunautair handelsverkeer. 
2
 Bron: Toerisme Vlaanderen, Toerisme in cijfers →2010 
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 1 Nederland  18,52% 
 2 Duitsland   7,30% 
 3 Verenigd Koninkrijk  6,00% 

4 Frankrijk   6,00% 
 5 VS    1,34% 

 
En dus doet "OLYFRAN-Vlaanderen" verder, steunend op de onbaatzuchtige inzet van honderden 
enthousiaste collega’s en dit in 2012 voor de vijfentwintigste keer al. Ondertussen waren er al 117.138 
deelnemers, van wie 6202 bij de voorbije 24

ste
 editie. Olyfran wil de kaap van de 125.000 ronden met de 

komende “zilveren” editie. 
 
Algemeen verloop van Olyfran-24 
 
De datum van de selectieproeven blijft op sommige plaatsen een probleem stellen. Immers rond die tijd 
worden de “Honderd Dagen-festiviteiten” georganiseerd. Om die reden moesten opnieuw enkele scholen 
verstek geven. Ook de verkeersdrukte is een echt probleem geworden, in die mate dat dit jaar een school 
rechtsomkeert moest maken en een andere bijna een uur na aanvang van de s-proeven arriveerde. Dit en 
nog andere factoren maken dat de selectieproeven voor OLYFRAN-MAX voortaan totaal anders 
georganiseerd zullen worden (zie verder). 
 
Ook voor de 24

ste
 editie verliepen de selectieproeven smetteloos en arriveerden alle oplosbladen tijdig op 

het hoofdkwartier. Behalve nerveus heen-en-weer getelefoneer en gemail tussen het HK en een regionaal 
centrum, want bijna de helft van de antwoordbladen bleef er spoorloos. Tot uiteindelijk - oef - bleek dat ze 
zorgvuldig verloren gelegd waren door assisterende toezichters. Eind goed, al goed! 
 
Ook de mondelinge finales kenden weinig “forfaits”, vooral van laureaten van wie in laatste instantie 
ontdekt werd dat hun taalregime fout ingegeven was. Mogen we er op aandringen dit aspect van de 
inschrijvingen met de nodige zorgvuldigheid op te volgen? Immers het zorgt voor organisatorische 
overlast, is vervelend voor de leraar die het moet melden en ontneemt deelnamekansen aan 
Nederlandstalige deelnemers. 
 
Dit jaar zou de prijsuitreiking voorgezeten worden door Mevrouw Marie-Dominique Simonet, 
onderwijsminister van de Communauté française. Spijtig genoeg moest ze op het allerlaatste ogenblik 
verstek geven omwille van de politieke actualiteit. Maar ze zorgde voor enkele mooie ereprijzen en voor 
een toespraak waarin ze haar bewondering uitdrukte voor dit succesrijke initiatief en herhaalde dat ze 
graag een dergelijke Olympiade voor het Nederlands voor de Waalse leerlingen zou verwelkomen. 
 
Een 40-tal deelnemende scholen kregen ook dit jaar een didactisch pakket. De selectie gebeurt door het 
lot. Als schoolprijzen werden o.m. uitgedeeld: twee taalstages "Roeland"

3
, 20 abo’s op "Le français dans le 

monde", het internationale tijdschrift van de leraars Frans
4
, 20 abo’s op "Cahiers F", het lijfblad van de 

Vlaamse leraars Frans, 10 licenties van de multimediale auteurssoftware Lingu@Tor, 10 licenties van de 
e-cursus NL-FR met text-to-speech LinguaCom

5
, andere nuttige boeken, enz. Dit alles voor een 

gezamenlijke waarde van niet minder dan 8000 euros. 
 
Olyfran-24 registreerde bij de oudsten (MAX) 2859 inschrijvers, bij de Juniors 3343, of een totaal van 
6202. Antwerpen (1531) registreerde het grootste aantal deelnemers, gevolgd door Gent (1392), 
Diepenbeek (1167) en Kortrijk 1021). Daarvan 319 Junior-Franstaligen en 253 Max-Franstaligen. 
 
Prijzen van Olyfran-24 
 
De drie vorige jaren kregen de deelnemende instellingen een filmticket per begonnen schijf van twintig 
leerlingen, mits er tenminste tien inschreven. De PC kan deze ticketten vervolgens op basis van eigen 
criteria uitdelen. Dit initiatief wordt blijkbaar erg gewaardeerd en dus werd het ook bij deze editie herhaald. 
 

                                                      
3
 De vzw “Roeland” houdt eraan dat de winnende scholen deze stages toekennen aan verdienstelijke leerlingen die om sociale 

redenen anders nooit een dergelijke ervaring zouden kunnen beleven. 
4
 De redactie biedt via de Olyfran-site alle Vlaamse scholen de kans een abonnement te onderschrijven tegen uiterst voordelige 

voorwaarden. 
5
 Deze beide pakketten worden aangeboden door Commart Int. (www.commart.be) om de Vlaamse leraars de kans te bieden 

risicoloos de onderwijsmiddelen van de 21
ste

 eeuw te verkennen om daarna hun onderwijs resoluut op BZL te schoeien. 
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Facebook kent sinds vorig jaar een Olyfran-pagina. Maar de leerlingen hebben ze duidelijk nog niet 
gevonden. Het wervend karakter van dit ‘social medium” blijft dus onderbenut. Hier is nog werk aan de 
winkel. 
 
Beter vergaat het de klaswedstrijd voor het meest succesrijke filmpje op You Tube. De winnende inzending 
was opnieuw bijzonder leuk. Dus zeker een reden om eens te gaan luisteren. Laureaat was 5 secretariaat-
talen van het Cordula-Instituut uit Schoten. Proficiat aan deze creatieve jongeren! Hun filmtickets zijn 
oververdiend. 
 
De diverse jury’s kenden bij de 24

ste
 editie een “prix du mérite” toe aan meerdere speciaal verdienstelijke 

finalisten. Zij ontvingen vanwege de Vlaamse regering “La Côte Belge”, een schitterend geïllustreerd 
fotoboek,. Het betrof: 
 Bouchra Mesrar, Sint-Geertruidinstituut, Gent (TKSO) 
 Claikens Glenn, Provinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderwijs, Tongeren (TKSO) 
 Baert Loïc, Sint-Franciscuscollege Handelsschool, Heusden-Zolder (HAN) 
 Simoens Mathieu, Sint-Bernarduscollege, Oudenaarde. 
 
OLYFRAN bedacht elke toplaureaat-finalist met de Olyfran-rugzak met daarin een diploma, een 
schitterend geïllustreerd boek over Frankrijk, de unieke OLVL-kogelpen, de Grammaire 2000 of een ander 
boek, diverse andere gadgets. Daarnaast waren er nog superprijzen:  

1) drie taalstages, taal naar keuze, in België (Spa) of in het buitenland (Frankrijk, Spanje) vanwege 
CERAN Lingua International 

2) twee veertiendaagse verblijven in Frankrijk, vanwege het Frans documentatiecentrum voor 
Vlaanderen van de Franse ambassade, annex van de Franse culturele Dienst 

3) twee Roeland-taalstages in Frankrijk vanwege vzw Roeland 
4) drie Interrailticketten vanwege de NMBS 

Daarnaast hield de Minister van Economie, Wetenschap en Innovatie, Mevrouw Ingrid Lieten, eraan elke 
toplaureaat-finalist haar persoonlijke gelukwensen per post over te maken! 
 
Opnieuw bijzonder jammer en pijnlijk! 
Ook dit jaar haakte een toplaureaat, winnaar van een buitenlands verblijf, in laatste instantie af en ging zo 
zijn kostbare prijs verloren. Nochtans had hij schriftelijk gegarandeerd, tegengetekend door zijn leerkracht, 
dat ingeval van een dergelijke prijs, hij deze zeker zou opnemen. Een schande! Een dergelijke houding is 
een bewijs van extreem egoïsme, van een totaal gebrek aan fair-play, van een gemis aan respect voor de 
inspanningen van de organisatoren. Hier is de opvoeding zeker te kort geschoten! 
 
Maar de trots van Olyfran zijn uiteraard de vele andere toplaureaten. Enkelen stuurden ons al een 
enthousiast verslag van hun reis of verblijf. Traditiegetrouw bezorgen we dat als teken van erkentelijkheid 
aan de sponsor van de prijs en uiteraard publiceren we het ook op de olyfran-site, als aanstekelijk 
voorbeeld voor de volgende lichting Olyfran-deelnemers. Zeker uw leerlingen-potentiële prijswinnaars op 
het belang van dit alles wijzen!  
 
Maar tenslotte is niet een grote prijs het belangrijkste, maar wel deelnemen in een olympische geest. En 
voor de duizenden die met die ingesteldheid inschrijven, bestaat de Vlaamse Olympiade van het Frans en 
wil ze van deze vijfentwintigste editie een echte feesteditie maken. 
 

Eindklassementen van Olyfran-2467 
 
Alle laureaten kregen de Olyfran-rugzak met daarin zijn Olyfran-diploma, de unieke Olyfran-kogelpen, het 
boek “ontdek Frankrijk” namens Minister I. Lieten, de “Grammaire 2000” of de “Bescherelle, de Kunst van 
het Vervoegen”, een boekje met alle opgaven van een vroegere Olyfran-editie. Daarnaast kreeg iedereen 
i.f.v. zijn klassering nog andere persoonlijke prijzen. 
 

                                                      
6
 De individuele rangschikking komt tot stand als volgt (zie ook het wedstrijdreglement op de site). 

Sinds 2004-2005, toen LTECF OLVL werd, kennen we twee leeftijdsgroepen, m.n. deelnemers uit de 2
e
 graad (3

e
 en 4

e
 jaar SO), de 

JUNIORs, en de vroegere deelnemers uit de 3
e
 graad (5

e
 en 6

e
 jaar SO), de MAX-categorie. In elke leeftijdsgroep wordt nog eens 

een afzonderlijke klassering opgemaakt voor Nederlands- en voor Franstaligen (dit onderscheid wordt gedefinieerd in het 
wedstrijdreglement). De Franstaligen worden door hun resultaten op de selectieproeven onmiddellijk definitief geklasseerd. De beste 
Nederlandstaligen worden nog eens getoetst in de mondelinge finale, twee interviews, nl. een Nederlandstalig en een Franstalig. Dit 
leidt dan tot hun definitieve rangschikking. 
7
 Alle uitslagen en de reisverslagen van de topwinnaars staan op www.olyfran.org 
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JUNIOR-Franstaligen: 319 deelnemers. 
 
De definitieve klassering van deze deelnemers gebeurt enkel en alleen op basis van de schriftelijke 
selectieproeven. Deze laureaten kregen ook nog o.m. 30 filmtickets en daarnaast nog 30 prijsboeken. 

 
1 Mertens Damien, Sint-Jan Berchmanscollege, 1000 Brussel 
1 Verlinden Alice, Sint-Jan Berchmanscollege, 1000 Brussel 
3 Bosenge-Ngbakpwa Olivia, Heilig-Hart&College 1, 1500 Halle 
3 Greiner Isabelle, sint-Jan Berchmanscollege, 1000 Brussel 
5 Fabri Capucine, Sint-Jan Berchmanscollege, 1000 Brussel 
5 Nijs Margot, Montfortaans Seminarie, 3110 Rotselaar 
5 Thewis Camille, KCST 2, 3800 Sint-Truiden 

 
JUNIOR-Nederlandstaligen: 3024 deelnemers in deze categorie 
 
Als prijzen werden o.m. ook nog uitgedeeld: 

- 1 jaar gratis naar de film, waarvan uiteraard een half jaar voor de toplaureaat 
- niet minder dan 100 prijsboeken 
- 10 geheugensticks 
- het superdiploma "Premier des Hauts Lauréats Olyfran-2010" 
- en aan de eerste van elke provincie een provinciale ereprijs 

 
1 Deschryver Louise, De Pleinschool D, 8500 Kortrijk 
2 Peddi Branwen, Instituut van Gent, 9000 Gent 
3 De Clercq Hadewijch, Onze-Lieve-Vrouwecollege I, 9620 Zottegem 
4 Hermans An-Marie, Sint-Jozefscollege 1, 2300 Turnhout 
5 Verhulst Cedric, Sint-Jozefscollege 1, 9300 Aalst 
6 Simoens Mathieu, Sint-Bernarduscollege 2, 9700 Oudenaarde 
7 Bamps Eva, KCST 2, 3800 Sint-Truiden 
8 Coppin Olivia, Humaniora Kindsheid Jesu, 3500 Hasselt 
9 Denhert Itza, Sint-Janscollege 2, 8970 Poperinge 
10 Arteel Michèle, Barnum, 8800 Roeselare 
11 Willaert Nathalie, Humaniora O-L-V-Presentatie, 9100 Sint-Niklaas 
12 Brysbaert Jorina, Sint-Janscollege 2, 8970 Poperinge 
13 D’Hooghe Joris, Pius X-Instituut, 9240 Zele 
14 Matondo Mayeto, Humaniora Kindsheid Jesu, 3500 Hasselt 
14 Vandenhouten Nina, O-L-V-Hemelvaartinstituut, 8790 Waregem 
14 Garrido Emma, Paridaensinstituut, 3000 Leuven 

 
MAX-Franstaligen: 253 deelnemers in deze categorie 
 
De schriftelijke selectieproeven alleen bepalen de uiteindelijke klassering van deze jongeren. Hun 
toplaureaat kreeg een veertiendaags verblijf in Frankrijk, “La France, terre d’olympisme”. Verder kregen 
deze toplaureaten ook nog zes cd "Génération française-7", vijfentwintig prijsboeken, enz. 
 

1 Makadi Roger, Sint-Geertruidinstituut, 9000 Gent 
2 Bosmans Magali, Sint-Janscollege, 3320 Hoegaarden 
3 Houtart Virginie, Heilig-Hartcollege, 1970 Wezembeek-Oppem 
3 Schoentjens Sarah, K.A. III, 9000 Gent 
3 Ballez Julien, Technisch Instituut Sint-Maarten, 9300 Aalst 
3 De Visscher Laura, Don Bosco Technisch Instituut, 1500 Halle 

 
MAX-Nederlandstaligen 
 
Alle finalisten ontvingen een Olyfran-rugzak met diverse mooie geschenken. Zo kreeg de eerste van elke 
provincie in zijn categorie nog een speciale ereprijs en schonk minister Ingrid Lieten een mooi fotoboek 
met felicitaties aan elke finalist. 
 
Onder de top-drie van elke categorie werden o.m. verdeeld: 
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drie verblijven of taalstages in Frankrijk, drie interrailticketten, tien Petit Larousse, 10 ex. «De 
aarde in 1001 luchtfoto’s”, 10 ex. van het fotoboek “Marokko”, 10 ex. van het fotoboek 
“Toscanië”,10 ex. “Archeologische vondsten”, 50 romans waarvan 20 geschonken door de 
Délégation générale du Québec, één CERAN-VIP-taalstage, boeken namens de provincies, 
boekenbons, prijzen namens TV5Monde, een ganse reeks filmticketten 

 
MAX-Nederlandstaligen-TKSO (TSO-KSO): 326 ingeschrevenen 
 

1 Van den Eynde Steffi, Francesco-Paviljoen, 2200 Herentals (Roeland-taalstage) 
2 Abdouni Nordine, V.T.I. 2, 8800 Roeselare (Interrailticket) 
3 Eulaerts Laura, Don Bosco Technisch Instituut, 1500 Halle 
4 De Nijs Darlene, Technisch Instituut Sint-Carolus, 9100 Sint-Niklaas 
5 Mesrar Bouchra, Sint-Geertruidinstituut, 9000 Gent 
6 Claikens Glenn, Prov. Instituut Biotechnisch Onderwijs, 3700 Tongeren 
7 De Bosschere Shana, Sint-Geertruidinstituut, 9000 Gent 
8 Masala Yaiza, Sint-Franciscuscollege, 3550 Heusden-Zolder 

 
MAX-Nederlandstaligen-BSO

8
: 51 ingeschrevenen 

Voor het eerst krijgen BSO-leerlingen een eigen klassement. Deze wijziging tegenover het verleden moet 
duidelijk nog beter gecommuniceerd worden. Gezien het zeer beperkt aantal deelnemers kon slechts één 
deelnemer als laureaat geselecteerd worden. 
Hij kreeg o.m. 25 filmticketten 
 1 De Kok David, Immaculata Instituut, 2390 Malle 
 
MAX-Nederlandstaligen-HAN: 400 ingeschrevenen 
 

1 Novotny Kevin, Technisch Instituut Sint-Maarten, 9300 Aalst (Roeland-taalstage) 
2 Van Poucke Erik-Jan, Technisch Instituut der Heilige Harten, 9400 Ninove (Interrailticket) 
3 Baert Loïc, Sint-Franciscuscollege, 3550 Heusden-Zolder 
4 Vermont Joyce, sint-Jorisschool, 8930 Menen 
5 Vanwijnsberghe Kevin, Instituut De Pelichy Ave Maria, 8870 Izegem 
6 Van Loocke Ina, Immaculata Instituut, 2390 Malle 
7 Vos Schari, V.T.T. Voorzienigheid, 3290 Diest 
8 Kungambolo Oliver, Technschi Instituut der heilige Harten, 9400 Ninove 

 
MAX-Nederlandstaligen-ASO: 2082 ingeschrevenen 
 
Gezien het grote aantal deelnemers in deze categorie gingen er ook verhoudingsgewijs ook meer 
belangrijke prijzen naar deze groep.  
 

1 Van Meer Gianni, College van het Eucharistisch Hart, 2910 Essen (Twee weken Festival 
d’Avignon en Parijs) 

 2 Schrijvers Anouk, Sint-Jan Berchmanscollege, 2390 Malle (CERAN-VIP-taalstage) 
 3 Volkaerts Noémie, Sint-Jan Berchmanscollege, 8580 Avelgem (Interrailticket) 
 4 Zeitouni Jad, Sint-Aloysiuscollege, 9400 Ninove 
 5 De Meulder Yannick, College van het Eucharistisch Hart, 2910 Essen 
 6 Van Avondt Quinten, Sint-Gummaruscollege, 2500 Lier 
 7 Dewilde Kristof, Sint-Janscollege, 3320 Hoegaarden 
 8 Van Soest Henri, virga Jessecollege, 3500 Hasselt 

                                                      
8
 Voor het eerst werd bij de 24

ste
 editie een afzonderlijk klassement gemaakt van TSO-KSO-leerlingen en BSO-deelnemers, dit in een 

poging om het Frans in de BSO-klassen een duwtje in de rug te geven. Een kleine telefonische enquête had uitgewezen dat BSO-
leerlingen afwezig bleven om drie redenen: 

- Ze botsten op richtingspecifieke woordenschat. 
- De opgaven bleken te moeilijk, want te zeer georiënteerd op TSO-klassen. 
- Ze hadden de foute indruk dat ze toch geen prijzen konden winnen omwille van de TSO-KSO-deelnemers. 

Daarom werden volgende veranderingen doorgevoerd zonder de werklast van de wetenschappelijke commissies te moeten verhogen 
- De vragenreeks van TKB bleef voor idereeen dezelfde, maar er werden een 30-tal ook voor BSO makkelijk oplosbare 

opgaven uitgewerkt 
- Richtingspecifiek jargon werd gebannen. 
- Er kwam een afzonderlijk klassement met aparte prijzen voor de BSO-deelnemers. 
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 9 Smet Yannick, Sint-Jozef-Klein-Seminarie, 8800 Roeselare 
 10 Maes Laurens, Klein-Seminarie, 8800 Roeselare 
 11 Smits Nick, Sint-Ursula-Instituut, 2610 Wilrijk 
 12 De Keersmaecker Quinten, Heilige Drievuldigheidscollege, 3000 Leuven 
 13 Lambotte Tim, Sint-Theresiacollege, 1880 Kapellen-op-den-Bos 
 14 Devlieger Heleen, Sint-Jozefscollege, 8820 Torhout 
 15 Huang Yllia, KOGEKA 6, 2440 Geel 
 16 Plessers Dieter, WICO, 3910 Neerpelt 
 17 Aerts Eva, Onze-lieve-Vrouwecollege, 8400 Oostende 
 18 De Decker Eva, Sint-Vincentiusinstituut, 9200 Dendermonde 
 19 Bos David, Sint-Gummaruscollege, 2500 Lier 
  
Lerarenstages in Montréal 
 
In 2010 kon Olyfran opnieuw twee taal- en cultuurstages voor leraars aan de Université de Montréal 
wegschenken. Deze stages

9
 in de hoofdstad van Québec blijken een onvergetelijke ervaring: gedurende 

drie weken werkt men er samen met collega's uit alle landen van het Amerikaanse en Aziatische continent 
onder begeleiding van Québecse didactische experten. Men bezoekt een miljoenenstad, een stad boven 
en onder de grond, een oude stad die de tijd van de Franse pioniers doet herleven, een vroegere haven 
aan de machtige Saint-Laurent omgevormd tot een ultramodern uitgaansparadijs, een Franstalig eiland in 
een Engelstalige oceaan, maar tegelijk een gebied met een uitzonderlijk rijke natuur, bruisend van 
cultureel dynamisme. De verslagen van de vorige laureaten kunt u lezen op de olyfran-site.  
 
De laureaten worden geselecteerd op basis van een eenvoudig dossier. Elke leraar Frans, regent of 
licentiaat, lesgever in om het even welke richting, kan kandideren, een cv en een korte argumentatie 
volstaan. Men kiest voor een stage in juli

10
 (liefst) of in augustus. 

 
Dit jaar waren de geselecteerden  
 

Tina Hendricks van Mol, lerares aan WICO Campus Sint-Jozef, Lommel 
Karolien Voets van Sint-Amandsberg, lerares Sint-Bernarduscollege, Oudenaarde 

 
Aarzel niet om te kandideren (www.olyfran.org) en wie weet vertrekt u in juli 2012 naar Montréal! 
Kandidaturen insturen vóór 14 maart 2012. Voor meer info en verslagen van voorgangers: zie site. 
 

En nu op naar de “zilveren” Olyfran-25 
 
Een nieuwe marketing 
 
Met het oog op de “zilveren” editie van OLYFRAN kreeg de wedstrijdsite een volledig nieuwe architectuur 
en een meer jeugdige ‘look’. Ga nu al eens kijken: www.olyfran.org > Olyfran-Vlaanderen. 
 
Om de promotie te dynamiseren werden meerdere initiatieven genomen. Zo werd vooreerst een 
marketingwerkgroep opgericht die voor de komende editie zal trachten OLYFRAN nog bekender en 
aantrekkelijker voor te stellen. Een tiental collega’s werken aan dit initiatief mee. Ook u kunt uw ideeën 
insturen (olyfranvl@olyfran.org). Goede ideeën worden op de site gepubliceerd om andere collega’s te 
inspireren. 
 
Verder zullen drie marketingstudenten het marketingplan van OLYFRAN (positionering, promotionele 
middelen, promotiekanalen…) in een grondige studie doorlichten. Op basis van hun bevindingen zullen ze 
vervolgens een vernieuwd marketingplan schrijven. Daarna zal een van hen trachten enkele nieuwe 
ideeën uit te werken. Ongetwijfeld zal hierbij de website, zowel het administratief gedeelte (zie hierboven) 
als het inhoudelijk gedeelte dat in het kader van het Interregproject LinguaCluster hertekend en verrijkt 
wordt, een cruciale rol toebedeeld krijgen. Ook een efficiënter gebruik van de sociale media zal zeker aan 
bod komen. OLYFRAN hoopt hiermee een versterkte dynamiek te creëren ten dienste van het onderwijs 
Frans. 
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 De reis wordt gesponsord door de Dienst Internationale Relaties van het Vlaams Departement Onderwijs, terwijl de Délégation 

générale du Québec in Brussel cursusgeld en verblijf voor haar rekening neemt. 
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 Vertrek meestal rond 3-4 juli. 
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Ondertussen zijn we nog op zoek naar een nieuwe sponsor die er mee voor kan zorgen dat OLYFRAN, 
zoals tot hiertoe, zijn deelnemers en vooral zijn toplaureaten “rijkelijk” kan belonen voor hun enthousiaste 
inzet. Een beloning is voorzien voor de “gulden” tip. 
 
Belangrijke organisatorische verandering 
 
Voortaan zullen niet meer alleen de selectieproeven van JUNIOR, maar ook die van MAX in de eigen 
school plaatsvinden. Datum: woensdag 7 maart 2012 tussen 12u30 en 15u. 
 
Meerdere redenen hebben geleid tot deze belangrijke verandering: 

- de verplaatsingsproblemen nemen alsmaar toe (zie hierboven) 
- de kost van de verplaatsing is daarenboven de laatste jaren erg gestegen 
- de vrijdagavond is voor vele jongeren het begin van het uitgaansweek-end 
- voor anderen is hij een deel van hun week-endjob 
- de “Honderd Dagen”-festiviteiten vormen in sommige streken een onoverkomelijke hindernis 
- de aantrekkelijkheid van een universitaire campus als extra troef is voor de meesten weg vermits 

ze al diverse andere gelegenheden hadden voor een campuskennismaking 
 

De al zesjarige positieve ervaring met de JUNIOR-selectieproeven bewijst dat een organisatie in de eigen 
school perfect kan zonder de eerlijkheid van de competitie in het gedrang te brengen.  
 

Nieuwe en oude promotie-acties 
 
Blijven behouden: 
 
1 Speciaal voor TSO-BSO-KSO: De afzonderlijke klassering voor TSO-KSO-deelnemers en BSO-
inschrijvers blijft behouden. 
2 De You Tube-wedstrijd voor het meest populaire Olyfran-lied wordt opnieuw georganiseerd. Het lied met 
de meeste luisteraars op 14 maart om 24u is winnaar. Voor de eerste liggen 20 filmticketten klaar, voor de 
tweede nog 10. 
3 De PC die zich registreert vóór 1 december 2011 krijgt een filmticket gratis. 
4 Per schijf van 20 ingeschrevenen, mits een minimum van tien, krijgt de school een filmticket om zelf uit te 
delen. 
5 Elke inschrijver krijgt het Olyfran-latje bij zijn deelname. 
6 Op de olyfran-site

11
 kan elke Vlaming maandelijks filmtickets en boeken winnen mits zich te plaatsen 

tussen de twintig beste uitslagen van de maand. 
7 Zoals sinds het begin krijgt men posters en folders opgestuurd. Men kan ze bijbestellen tot de voorraad 
uitgeput is. 
 
Nieuw: 
 
1 Het olyfran-feestlogo staat voor promotionele doeleinden gratis ter beschikking op de Olyfran-site (zie 
onder “downloads”). 
2 Daar worden ook wallpapers voor gsm ter beschikking gesteld. 
3 Er wordt een ppt-presentatie gemaakt met de hoogtepunten uit 25 jaar “La Tour Eiffel – Vlaamse 
Olympiade van het Frans”. 
4 Nieuwe ideeën voor promotie die het OLVL-hoofdkwartier meegedeeld worden, worden op de site 
gepubliceerd om anderen te inspireren. 
5 Er wordt een ontdekkingstocht van de Olyfran-site gelanceerd. Deelnamemodaliteiten worden nog 
gecommuniceerd. 
6 De Facebookpagina wordt geactiveerd. 
 
OLYFRAN en het Interreg-project LinguaCluster 
 
Vorig jaar konden we al melden dat dank zij genoemd Interreg-project de Olyfran-site in belangrijke mate 
zou uitgebreid worden en totaal van kleedje zou veranderen. 
Volgende aanpassingen zijn ondertussen al grotendeels uitgevoerd: 

- een volledig nieuw en jeugdig-frisse maquette 
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 Op www.olyfran.org kunt u ook zelf een wedstrijd Frans organiseren voor uw school, scholengemeenschap, open-deurdag... 
eveneens gratis. 
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- toevoeging van het Duits en het Nederlands als nieuwe doeltalen 
- toevoeging van minimaal zeshonderd opgaven voor de niveaus A1-A2 van het ERK voor elk van 

de drie doeltalen 
- toevoeging van minimaal honderd multimediale cultuurcommunicatieve opgaven voor elk van de 

drie doeltalen 
- uitwerking van feedback bij al deze opgaven 
- toevoeging van de mondelinge versie voor de opgaven waar dit zinvol is 
- toevoeging van de tekstbegripoefeningen uit de Olyfran-competitie die momenteel afzonderlijk op 

de Olyfran-site staan 
- uitwerking van thematische en grammaticale leerlijnen 
- toevoeging van alle olyfran-oefeningen geshcreven sinds 2005. Zo zal voor Frans een 

oefeningenbank van ongeveer tienduizend oefeningen beschikbaar komen. 
 

Na de geslaagde experimenten van 2011 zullen in het kader van LinguaCluster in 2012 enkele 
interessante trilinguale evenementen georganiseerd worden: een a capella-week-end, een theaterweek-
end, een drietalig voetbaltoernooi. 
 
Een Euregionaal linguaboek is in redactie waarin een 40-tal thema’s uitgewerkt worden, die deel uitmaken 
van de cultuur van de drie talen, nederlands, Frans en Duits. 
 
Voor het preschools onderwijs worden een tiental verhaaltjes geschreven die inzetbaar zijn voor vreemde-
taalsensibilisatie. 
 
Op de nieuwe site zullen leraars materiaalbeurs kunnen vinden, hetzij gratis hetzij in ruil met collega’s. 
Best gaat het hier over pakketten met een euregionale inslag. Ook zal een volledige cursusmodule 
uitgewerkt worden door de “Open Universiteit” en de Nederlandse Talenacademie om vreemde-taalleraars 
te introduceren in de vele mogelijkheden die door de geografische nabijheid van het buurtaalgebied voor 
het rapen liggen. En wonen niet alle Vlamingen dicht bij een buurtaalgebied? 
 
Een afdeling “klasuitwisselingen” biedt de mogelijkheid om een anderstalige klaspartner te zoeken voor 
een gezamenlijk project. Voor deze gemeenschappelijke activiteiten is trouwens financiële ondersteuning 
voorzien. Ook een correspondentieforum wordt voorzien. 
 
In samenwerking met FOREM

12
 en “Maison des Langues” wordt een bijzondere aandacht besteed aan de 

problemen van het technisch en beroepsonderwijs. Voor vijf knelpuntberoepen is ondertussen een 
communicatief profiel uitgewerkt op basis van enquetes. Hierop gebaseerd wordt aangepast multimediaal 
opleidingsmateriaal uitgewerkt. Ook een aangepaste niveautest is in uitwerking. 
 
De publiekslancering van de nieuwe site is voorzien voor eind 2011. Ze wordt zeker ook aangekondigd op 
de Olyfran-site en in de Olyfran-nieuwsbrieven

13
. 

 
En nu met zijn allen op naar een succesvolle 25ste zilveren editie van de Vlaamse Olympi@de van 
het Frans! 
 
 

Kalender: 
 
10.02.2012: einde inschrijvingen 
07.03.2012: selectieproeven JUNIOR en MAX in de eigen school tussen 12u30 en 15u 
14.03.2012:einddatum voor kandidaatstelling voor Québec-stage – einddatum voor You Tube-wedstrijd 
18.04.2012: mondelinge finale in Diepenbeek vanaf 13u 
10.05.2012: proclamatie en prijsuitreiking in Brussel (Hadewych-zaal) om 14u30 
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 De Waalse FOREM is de tegenhanger van de Vlaamse VDAB. De “Maison des Langues” is een Luikse provinciale dienst die 
bemiddelt tussen bedrijven met taalproblemen en aanbieders van taalopleidingen. 
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 Indien u (of een collega) deze nieuwsbrief ook wil ontvangen, stuur dan een berichtje naar olyfranvl@olyfran.org. 


