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Wanneer originaliteit je doet varen - Een klas uit het 4e op de Belgica 
 

20 mei 2019 

De naamgeving van de Belgica II, het nieuwe Belgische onderzoeksschip dat eind 2020 de Belgica 
zal opvolgen, werd aangekondigd op 25 april 2019 en deed heel wat inkt vloeien. Maar indien 
originaliteit en cinematografische creativiteit de belangrijkste selectiecriteria waren geweest, zou 
het nieuwe schip "Gamma Ruspo" heten. Deze naam werd voorgesteld door de leerlingen van klas 
4B van het Institut de la Providence de Champion (Namen). Ook voor de meest originele video 
werd een beloning aangekondigd, dus werden de leerlingen op maandag 20 mei verwacht in de 
militaire haven van Zeebrugge, om een halve dag op de Belgica mee te varen. Kapitein Haddock's 
schaduw zal boven de Noordzee zweven... 

Op 6 november 2018 lanceerde het Federaal Wetenschapsbeleid een wedstrijd om de naam van het 
nieuwe Belgische oceanografische schip te bepalen. Na een eerste fase, waarin de scholen een naam 
konden voorstellen (met een video ter verduidelijking) en een tweede fase waarin iedereen uit zes 
geselecteerde voorstellen kon kiezen, kondigde de Federale minister van Wetenschapsbeleid op 25 
april 2019 de gekozen naam aan: "Belgica II".  De winnende klas 1LA van Athénée Maurice Destenay 
in Luik, kon dezelfde dag nog genieten van een zeereis met de Belgica.  

Er werd echter ook een tweede winnaar gekozen om de meest overtuigende video te belonen, 
waarbij originaliteit voorop stond. Voor deze prijs heeft een jury bepaald dat klas 4B van het Institut 
de la Providence de Champion (Namen) de meest originele productie heeft ingezonden. Hun video is 
geïnspireerd op de stripfiguren Kuifje en Zonnebloem en legt uit waarom ze het nieuwe schip 
"Gamma Ruspo" zouden hebben genoemd. Op maandag 20 mei 2019 krijgt deze klas ook een 
dagtocht met de RV Belgica als geschenk.  

Het Institut de la Providence de Champion, een groene school met belangstelling voor de mariene 
wetenschappen 

Het Institut de la Providence de Champion is een school die op initiatief van de directie, de 
leerkrachten en de studenten, sinds lange tijd steeds meer initiatieven op het gebied van 
milieubescherming ontplooit: installatie van fotovoltaïsche panelen, vervanging van alle 
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verlichtingsarmaturen door LED's, beheer van bijenkasten met een educatieve bijenkorf in het 
klaslokaal, ondertekening van het "Green deal sustainable canteens"-contract, zachte 
mobiliteitsweek van 20 tot en met 24 mei aanstaande, investeringen in herbruikbare bekers en 
waterfonteinen, milieucertificeringsproces, enz. 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de studenten van het 4e B van het Institut de la Providence de 
Champion over de naamgevingswedstrijd hoorden. Vooraleer een naam voor te stellen voor de 
opvolger van de Belgica, werd iedereen uitgenodigd om dit eerbiedwaardige schip te onderzoeken 
en er meer over te weten te komen. De jongeren leerden dat het belangrijke informatie verzamelt 
die bijdraagt aan het denken over onder meer duurzame visserij, offshore windturbines, diepzee-
mijnactiviteiten en offshore energieopslag. De bundeling van informatie maakte het mogelijk om 
denklijnen te lanceren om originele namen te formuleren voor de opvolger van de Belgica. 

 

Gamma Ruspo 

Na een kleurrijk debat koos de 4B voor originaliteit. Waarom noemen we dit schip niet "Gamma 
ruspo"? 

Gamma rus wat? De "Gammarus pulex" is een soort garnaal, "ruspo" betekent "ik zoek" in het Latijn 
en het is niet nodig om de relatie tussen het woord "gamma" en de wereld van de wetenschap te 
specifiëren. 

Toen de naam eenmaal was gekozen, was het tijd om over te gaan naar het tweede deel van de 
wedstrijd: film een anderhalve minuut durende video om de voorgestelde naam op een originele 
manier te presenteren. Een kleine groep studenten improviseerde als filmploeg en maakte eind 
januari zonder hulp van iemand anders een videoclip waarin zeer Belgische personages (Kuifje en 
Zonnebloem) worden geassocieerd met het speelse en wetenschappelijke universum van "C'est pas 
sorcier" (Frans educatief televisieprogramma). Het resultaat kende op het net een bescheiden 
succes en leidde tot reacties tot in Oostenrijk (de clip is vertaald in de drie landstalen). 
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LINK naar de video >> https://www.youtube.com/watch?v=cDZiohbqeFU  

De ontknoping 

In februari 2019 werd de knoop doorgehakt: "gamma ruspo" werd niet geselecteerd als een van 
de namen waaruit het publiek zou kunnen kiezen. De studenten waren later zeer verbaasd om 
te horen dat de nieuwe Belgica..." Belgica 2" zal heten! Ze hadden niet gedacht dat deze 
wedstrijd tot deze oplossing zou leiden, hoewel het een sterk merk is dat de geschiedenis en 
traditie van het Belgisch marien onderzoek eert. 

De studenten van Providence toonden zich echter sportief, en gaven toe dat de naam die ze 
hadden voorgesteld waarschijnlijk niet voldoende bruikbaar was. Een beetje teleurstelling, maar 
nog steeds de voldoening van te hebben deelgenomen aan een geweldige groepservaring en 
een geweldige video. 

April 2019, grote verrassing: een bericht van de organisatoren van de wedstrijd deelt mee dat 
hun inzending de wedstrijd voor de meest originele video heeft gewonnen. 

Dominique Rappe, leraar Frans van de 4B's, reageert: "Het is geweldig dat de klas wordt 
beloond, omdat velen van hen het denken ver hebben doorgevoerd en hun belangstelling voor 
biologie, klimaat en wetenschap in het algemeen hebben bewezen. Het filmteam was volledig 
autonoom en het was echt hun intuïtieve talent dat werd beloond. Iedereen kijkt er naar uit om 
op maandag 20 mei in te schepen op de Belgica voor een excursie. We bereiden dit bezoek voor 
zodat de jongeren zoveel mogelijk informatie kunnen verzamelen bij de wetenschappers die die 
dag onderzoek zullen doen. En ze zullen ook de militairen interviewen die het schip besturen. 
Het is zelfs mogelijk dat de klas een kleine animatie aanbiedt om de volwassenen te bedanken 
die hen welkom heten in hun professionele wereld.” 
 
Perscontact:  

Dominique RAPPE – leraar Frans aan het Institut de la Providence, 3 Place du Couvent 5020 
Champion (Namur) 
+32 (0) 494 429 249 / + 32 (0) 81 73 88 68 
dominique.rappe@providencechampion.be 

Kelle MOREAU – Wetenschapscommunicatie, Operationele Directie Natuurlijk Milieu, Koninklijk 
Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 
+32 (0) 486 125 877 
kmoreau@naturalsciences.be 
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