Dagverslag LIMO 2019

Op vrijdag 10 mei 2019 vond de 15e
editie van de LIMO plaats op de UvA
in Amsterdam. 29 teams uit heel Nederland en Vlaanderen streden ook dit
jaar weer om de felbegeerde wisselbeker.
Om half 10 begon de inloop in de
hal bij het CWI. Hier konden de deelnemers rustig een kopje koffie of thee
drinken, even bijkomen van de lange
reis die sommigen hadden gemaakt en
elkaar leren kennen. Na de inloop begon om half 11 het programma. De
deelnemers werden kort verwelkomd
door de commissie en het hoofd van het
Korteweg-de Vries instituut, Eric Opdam. Vervolgens heette Danny Chan
namens Transtrend, de hoofdsponser
van de LIMO 2019, de deelnemers ook
welkom.

den nog heeft gewonnen, voor een probleem dat al erg lang geleden was verzonnen. De lezing was erg toepasselijk,
omdat er die dag ook gestreden werd
voor een prijs, en Raf heeft voor een
erg goede opening van de dag gezorgd!
Na de lezing kregen de deelnemers een kort praatje van Optiver, die
dit jaar de lunch heeft gefinancieerd.
Daarna konden alle deelnemers genieten van de lunch, ook verzorgd op het
CWI.

Toen iedereen gegeten had, waren
de deelnemers klaar om met de wedstrijd van start te gaan. In verschillende grote groepen werden de deelnemers door vrijwilligers en leden van
de LIMO-commissie naar het lokaal op
het UvA Science Park gebracht waar
ze die middag aan de opgaven konden werken. Alle deelnemers begonnen
rond 13u en kregen allemaal precies 3
uur de tijd.
Terwijl de deelnemers hard aan het
werken waren voor de opgaven, had

De lezing werd dit jaar gegeven
door UvA-docent en onderzoeker dr.
Raf Bocklandt. Raf gaf een lezing over
een wel erg bijzondere prijs die een
Zweedse wiskundige niet zo lang gele1

intussen een hele groep nakijkers zich
verzameld in een nakijklokaal op het
UvA Science Park. De nakijkers kregen allemaal het uitwerkingenboekje
alvast en snel daarna kwamen de eerste opgaven al binnen. Onze wedstrijdcommissaris Wouter heeft goed overzicht gehouden en ervoor gezorgd dat
de juiste punten worden doorgegeven.
Nadat de deelnemers 3 uur hun
hersenen hadden gekraakt over de opgaven was het tijd voor ontspanning.
Alle deelnemers namen plaats in de
Brainwave, de bar van het Science
Park, waar ze de uitwerkingen eens
door konden kijken onder het genot
van een drankje. Om ongeveer 18u waren alle opgaven nagekeken en vond de
prijsuitreiking plaats in een grote collegezaal op het Science Park.

De prijsuitreiking werd, zoals ieder jaar, gedaan door Harold de Boer
van Transtrend. Harold had opgemerkt dat dit jaar de verdeling van de
opgaven wat bijzonder was (opgave 7
was namelijk het beste gemaakt) en
dat er voor het eerst puntenverdelingen voor deelopgaven in het opgavenboekje aanwezig waren. Uiteindelijk
heeft, heel toepasselijk, het Utrechtse
team ”Team Harold”de LIMO gewonnen met een voorsprong van wel 14
punten!

De dag werd traditioneel afgesloten
met een diner, dat dit jaar plaatsvond
in Jeugdland. Er werd hier voor catering gezorgd en alle deelnemers konden
in het zonnetje of binnen nog even nabespreken over een, volgens ons, heel
erg geslaagde dag.
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