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Persbericht 

   

 

SITTARD, 28 mei 2013 

Nationale Scheikundeolympiade 2013 bij SABIC 

Scheikundige X-Factor in Limburg 

   

De Nationale Scheikundeolympiade is een jaarlijkse wedstrijd onder getalenteerde HAVO- en 

VWO-scholieren. Doel is scheikunde op middelbare scholen op de kaart te zetten en talent te 

ondersteunen. De finale van de 34e olympiade vindt plaats van 5 t/m 12 juni 2013. SABIC, 

wereldwijd vooraanstaand op het gebied van chemie, treedt op als gastheer vanuit het Europese 

hoofdkantoor in Limburg.  

 

Nationale Scheikundeolympiade 

Begin 2013 namen zo’n 3.500 leerlingen deel aan de wedstrijd. Na twee examenrondes zijn de 20 

finalisten bekend; zij gaan naar de finaleweek bij SABIC. Op 12 juni a.s. worden de vier winnaars 

bekendgemaakt tijdens een feestelijke afsluiting in het Limburgse Gouvernement. De winnaars 

vertegenwoordigen Nederland in juli 2013 op de Internationale Chemieolympiade in Moskou.  

 

De olympiade vindt afwisselend bij een bedrijf en universiteit plaats. Dit jaar organiseert het 

Comité Nationale Scheikundeolympiade het evenement samen met SABIC. De wedstrijd wordt 

ondersteund door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Cito, KNCV (Koninklijke 

Nederlandse Chemische Vereniging), VNCI (Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie) 

en diverse andere partners. 

 

Scheikundige X factor in Limburg 

De finaleweek vindt plaats in Limburg van 5 t/m 12 juni, vanuit het Europese hoofdkantoor in 

Sittard en de R&D– en productielocaties van SABIC op de Chemelot campus. Tijdens deze week 

worden de scholieren inhoudelijk en praktisch naar een (nog) hoger niveau gebracht. Daarnaast 

komen de vele facetten van het scheikundevak aan bod. Dit betreft bijvoorbeeld de toepassingen in 

onze maatschappij, uitdagingen op het gebied van verpakkingen, energie, gezondheid en onze 

toekomst. Ook komen carrièremogelijkheden in de (inter-)nationale- en Limburgse chemie aan 

bod. 

 

Chemistry that Matters
™

 

Chemie is een innovatieve en belangrijke sector binnen de Nederlandse en regionale economie.  

Koos van Haasteren, Vice President Europe van SABIC en hoofdsponsor van de olympiade: 

“Chemie is een fascinerend en veelzijdig vakgebied. Scheikundigen werken aan innovatieve en 
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duurzame toepassingen, waar onze maatschappij niet meer zonder kan. Voor chemische bedrijven, 

zoals SABIC, zijn mensen met scheikunde-expertise een belangrijke doelgroep. Internationaal 

marktleiderschap in de chemie vereist immers innovatief talent. We helpen graag getalenteerde 

scheikunde-scholieren verder op weg met onze expertise en ervaring.” 

 

Van Haasteren vervolgt: “Met onze bijdrage aan de olympiade onderstrepen we het belang van 

scheikunde in het middelbaar onderwijs en aankomend talent. Deze scholieren zijn de toekomst. In 

juni staat hen een interessant en veelzijdig programma te wachten. Wellicht zien we in de toekomst 

deelnemers terug, bijvoorbeeld als stagiair, afstudeerder of medewerker.” 

 

Ook de directie van Chemelot Campus in Zuid-Limburg, van nationaal belang qua onderzoek, 

ontwikkeling en onderwijs in chemie en materialen, draagt de olympiade een warm hart toe.  

 

Bert Kip, Managing Director Chemelot Campus: “De rijksoverheid heeft chemie aangewezen als 

economische topsector. Zuid-Limburg is van oudsher sterk in innovatieve chemie. Dat komt 

grotendeels samen op Chemelot Campus, waar open innovatie plaatsvindt. Hier komen kennis en 

vaardigheden samen, vanuit het onderwijs en chemische bedrijven. Chemelot Campus ontwikkelt 

zich dan ook tot een motor van de Limburgse economie. Die motor kan alleen op volle kracht 

blijven draaien als voldoende jonge mensen kiezen voor een beroep in deze richting. Het is een 

keuze die wij de olympiade-deelnemers van harte aanbevelen. Hen wacht een interessante 

finaleweek. We wensen hen veel succes toe.” 

 

Meer informatie: 

www.scheikundeolympiade.nl  

www.sabic-limburg.nl  

www.chemelot.nl  

 

Facebook: https://www.facebook.com/NationaleScheikundeOlympiade?ref=tn_tnmn  

LinkedIn: http://www.linkedin.com/groups?gid=5030378&trk=myg_ugrp_ovr  

 

 

http://www.scheikundeolympiade.nl/
http://www.sabic-limburg.nl/
http://www.chemelot.nl/
https://www.facebook.com/NationaleScheikundeOlympiade?ref=tn_tnmn
http://www.linkedin.com/groups?gid=5030378&trk=myg_ugrp_ovr
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Informatie voor de redactie 

 
 SABIC is een geregistreerd handelsmerk van SABIC Holding Europe B.V. 

 Hoge resolutie foto's zijn beschikbaar op aanvraag 

 SABIC moet altijd in hoofdletters worden vermeld. 

 

Over SABIC 
 

Saudi Basic Industries Corporation (SABIC) is een van de grootste petrochemische bedrijven ter wereld. De 

onderneming is wereldwijd toonaangevend op het gebied van de productie van polyetheen, polypropeen, 

geavanceerde thermoplastische kunststoffen, glycolen, methanol en kunstmest. 

 

SABIC heeft in 2012 een nettowinst van SR 24,72 miljard (US$ 6,59 miljard) gemaakt bij een omzet van SR 

189 miljard (US$ 50,40 miljard). De totale activa aan het einde van 2012 bedroegen SR 338 miljard (US$ 

90,13 miljard). 

 

SABIC is onderverdeeld in de volgende business groups: Chemicals, Polymers, Performance Chemicals, 

Fertilizers, Metals en Innovative Plastics. SABIC beschikt met 18 eigen Technology & Innovation-centra in 

Saudi-Arabië, de VS, Nederland, Spanje, Japan, India en China over aanzienlijke onderzoeksfaciliteiten. De 

onderneming is in meer dan 40 landen ter wereld actief en heeft wereldwijd ongeveer 40.000 medewerkers in 

dienst. 

 

SABIC beschikt over productiefaciliteiten van wereldschaal in Saudi-Arabië, Noord- en Zuid-Amerika, Europa 

en het Aziatisch-Pacifisch gebied.  

 

Het hoofdkantoor van SABIC is gevestigd in Riyad. De onderneming werd in 1976 opgericht toen de Saudi-

Arabische regering besloot om de koolwaterstofgassen die vrijkwamen bij de olieproductie, als belangrijkste 

grondstof te gebruiken voor de productie van chemicaliën, polymeren en meststoffen. De Saudi-Arabische 

regering bezit 70 procent van de aandelen van SABIC. De resterende 30 procent is in handen van particuliere 

investeerders in Saudi-Arabië en andere landen van de Samenwerkingsraad van de Golf.  

 

 

 

 

SABIC media contact  

Roos Hunsche 

Corporate Communications 

The Netherlands  

T +31 46 722 2439 

E roos.hunsche@SABIC-europe.com 

 

Pers contact  

Kevin Noels 

Marketing Solutions  

België 

T +31 164 317 011 

E knoels@marketingsolutions.be

 

 

 

Dit persbericht kunt u downloaden van www.PressReleaseFinder.com. 
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