Dagverslag

Op vrijdag 11 maart 2016 vond de jaarlijkse
natuurkunde olympiade PION plaats in
Utrecht. In teams van 4 streden er dit jaar 16
teams op locatie tegen elkaar voor de
gewilde tickets naar
PLANCKS.
Ook deden er twee
Belgische teams mee
op afstand.
Terwijl iedereen
onderweg was, waren
de PION commissie en
helpers al vroeg opgestaan
om alles klaar te zetten voor de ontvangst.
Om 10:00 uur was het dan zover. De eerste
gasten kwamen zich aanmelden en kregen een goodiebag met leuke
souvenirs. Niet kort daarna volgde de rest,
ongetwijfeld zeer benieuwd naar wat deze
dag hen brengen zou.
De dag begon met een
lezing van Daan
Wegener om 11:00uur
over de verschillende
toetsingsmethoden
in de geschiedenis
van Cambridge en de
cultuur die 'muscular
christianity' genoemd
werd, waarbij sport een grote
rol speelt bij het behalen van intellectuele
resultaten. Wellicht een idee voor het PION
van volgend jaar.
De lunch begon om
12:00 uur en
iedereen besprak
op zijn gemak nog
de laatste
strategieën voor de
wedstrijd.
Dan was eindelijk
het moment aangebroken
om de teams naar hun zaaltjes te begeleiden.
Om klokslag 13:00 uur begon de race tegen
de klok.
Een uur na aanvang werd er een kopje
kofﬁe/thee/water en een snack voor tijdens
het hersenkraken rondgebracht.

De vragen, opgesteld door professoren,
hoogleraren en
masterstudenten,
varieerden van
klassieke mechanica
tot
kwantumveldentheorie.
De teams waren dan
ook voorzien van
genoeg (klad)papier om
zich hierop te kunnen
storten.
Na drie uur hard zwoegen werden de teams
om 16:00 uur naar de borrellocatie gebracht,
waar ze verwelkomd werden door de BBCie,
de borrelcommissie van A-Eskwadraat, die hen
drankjes en hapjes aanbood.
Ondertussen was het harde werken voor de
nakijkploeg pas net begonnen. Alle
antwoorden moesten zo snel mogelijk naar het
hoofdkwartier in BBG069 gebracht worden om
door het team nakijkers te worden beoordeeld.
Een enkele vraag werd door de opgavemaker
zelf nagekeken, maar het merendeel bestond
uit vrijwilligers die hun middag hadden
opgeofferd om ons te hulp te schieten.
Voor de deelnemers echter was de 'PIOFF' in
volle gang. Een belangrijk onderdeel van de
dag, waarbij de deelnemers zich kunnen
ontspannen en elkaar beter kunnen leren
kennen. Om ze hier bij te
helpen werd er een
pubquiz gehouden,
waarbij de teams
getest werden op
algemene (doch
vrij willekeurige)
kennis.

Daarna was er een heuse stand-up comedy
show van Tobi Kooiman, die vorig jaar nog
het Amsterdams Studenten Cabaret Festival
won.

Natuurlijk was er rond half 7 voor alle
aanwezigen genoeg pizza en werd ook de
nakijkploeg voorzien, die bezig was de
laatste scores te verwerken.
Tot slot kwam de prijsuitreiking. Er waren niet
alleen prijzen te winnen voor de drie teams
met de meeste punten, ook had de
commissie voor de winnaars van de
kleurplaatwedstrijd, de pubquiz en voor het
team met de leukste naam een prijsje
meegenomen.
Hieronder zijn de scores van alle teams die
op locatie meededen aan PION2016 te
vinden.

We feliciteren de twee teams met de meeste
punten, die tevens beiden naar PLANCKS
zullen gaan:
Je bent een Koning
en
Quod Erat
Demonstrandum.
Al met al was het
een zeer
geslaagde dag.
De commissie wil hiervoor
de deelnemers, helpers,
nakijkers, opgavenmakers en natuurlijk de
sponsoren hartelijk bedanken.
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