
16 Mei om tien voor tien ’s ochtends meldde 
het eerste team zich in Eindhoven voor de 
tiende editie van de LIMO, welke voor het eerst 
in Eindhoven georganiseerd werd. Langzaam 
maar zeker kwamen alle 25 teams binnen 
druppelen en dit was voor de commissie niet 
zonder verrassingen.Er was namelijk ook een 
team dteam dat zich niet had aangemeld via de web-
site, maar gelukkig kon ook voor hen een 
plaatsje geregeld worden.

Na wat koffie, thee en puzzelen, begaf de 
menigte, op een paar late teams na, zich lang-
zaam richting de Blauwe Zaal voor de lezing. 
Deze werd ingeluid door prof. Remco van der 
Hofstad, die het wiskundelandschap in Neder-
land schetste voor de deelnemers. Wiskundi-
gen kunnen overal terecht, en er zijn er eigen
lijk veel te weinig. Hij eindigde zijn verhaal 
dan ook met een oproep aan iedereen in de 
zaal om ook anderen aan te steken met het 
wiskunde-virus.

Na deze motiverende inleiding, kwam prof. 
Johan van Leeuwaarden een lezing geven over 
Stochastische Netwerken. Het was een leuke 
lezing, waar aan de hand van voorbeelden 
allerlei begrippen, rondom stochastische pro-
cessen werden uitgelegd.

Op de vraag uit het publiek wat ρ moest zijn 
om een wiskunde-epidemie te veroorzaken, 
kon hij enkel antwoorden zo hoog mogelijk!

Na de lezing Na de lezing was het natuurlijk alweer tijd voor 
de lunch. De deelnemers verplaatsten zich 
onder begeleiding van enkele vrijwilligers richt-
ing het MetaForum, om aldaar in de ruimte van 
studievereniging GEWIS een paar broodjes te 
nuttigen. Veel deelnemers gingen echter een 
verdieping omhoog om op het dakterras in het 
zzonnetje te genieten van hun lunch.

Tijdens de lunch kon iedereen  alvast de tegen-
standers een beetje leren kennen. Er werden 
zelfs een aantal mensen geïnterviewd door de  
facebookreporters van de TU Eindhoven.

Na de lunch werden de teams door vrijwilligers 
naar hun werkruimten gebracht om te begin-
nen.  Na her en der enkele problemen met 
pennen die niet goed werkten, kwamen er toch 
al snel antwoorden binnendruppelen. 
Toen er wat meer opgaven ingeleverd waren, 
was het al snel duidelijk dat het wederom niet 
gelukt was om de moeilijkheid op te laten 
lopen. 

Na drie uur zwoegen werd het natuurlijk tijd 
voor een lekker koud biertje verzorgd door de 
barcommissie. Waarbij er gezellig nagepraat 
werd met de rest van de deelnemers, om te 
kijken wat nou de goede antwoorden waren. 
Er werd dan ook zoals gebruikelijk op de uit-
werkingen af gevlogen. In afwachting van de 
uitslag vluitslag vloeide het nodige bier/fris/wijn. Toen 
was het eindelijk zo ver de uitslag. En de 
winaar Traag Maar Gestaag had een parfecte 
score op maar één vraag na!

En om de dag goed af te sluiten begaf iedereen 
zich vervolgens richting het centrum van Eind-
hoven voor een lekker driegangenmenu, mede 
mogelijk gemaakt door de TU Eindhoven.

Namens de gehele commissie en vrijwilligers, 
bedankt en hopelijk tot volgend jaar!


