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Microsoft	  België	  organiseert	  de	  finale	  van	  de	  eerste	  Microsoft	  
.NET	  Challenge.	  	  

	  
Nieuws:	  

-‐ Op	  9	  maart	  2017	  vond	  in	  de	  lokalen	  van	  Microsoft	  België	  de	  finale	  van	  de	  eerste	  Microsoft	  .NET	  Challenge	  
plaats	  

-‐ De	  twaalf	  finalisten	  gingen	  er	  de	  strijd	  met	  elkaar	  aan	  door	  op	  vragen	  te	  antwoorden	  over	  een	  maximaal	  
aantal	  technische	  aspecten	  met	  betrekking	  tot	  de	  .NET-‐wereld.	  

-‐ De	  Microsoft	  .NET	  Challenge	  is	  een	  gezamenlijk	  initiatief	  van	  de	  bedrijven	  EdITX	  en	  Satellit,	  die	  zich	  beide	  
bezighouden	  met	  de	  opleiding	  en	  delegatie	  van	  IT-‐bevoegdheden.	  

	  

Brussel	  (België),	  16	  maart	  2017	  -‐	  Op	  donderdag	  9	  maart	  vond	  in	  Brussel	  de	  grote	  finale	  van	  de	  eerste	  Microsoft	  
.NET	  Challenge	  plaats.	  De	  twaalf	  finalisten	  gingen	  er	  de	  strijd	  met	  elkaar	  aan	  door	  te	  antwoorden	  op	  een	  reeks	  
multiplechoicevragen	  over	  een	  maximaal	  aantal	  technische	  aspecten	  met	  betrekking	  tot	  de	  .NET-‐wereld.	  

	  

Een	  primeur	  in	  België!	  

De	  Microsoft.NET	  Challenge	  werd	  voor	  de	  eerste	  keer	  in	  België	  georganiseerd	  met	  als	  doel	  de	  kennis	  van	  de	  
Belgische	  informaticagemeenschap	  op	  het	  gebied	  van	  de	  .NET-‐technologieën	  te	  evalueren.	  "Alle	  professionele	  
informatici	  konden	  zich	  voor	  de	  Challenge	  inschrijven.	  Meer	  dan	  1000	  deelnemers	  werden	  aangespoord	  hun	  
kennis	  te	  testen	  door	  aan	  een	  Challenge	  deel	  te	  nemen.	  Vervolgens	  werden	  de	  twaalf	  beste	  kandidaten	  voor	  de	  
grote	  finale	  in	  de	  kantoren	  van	  Microsoft	  uitgenodigd",	  vertelt	  Alexandre	  Dembour,	  Medeoprichter	  van	  EdiTX.	  	  

	  

Grondige	  informaticakennis	  	  	  	  

	  

De	  deelnemers	  aan	  de	  finale	  (tussen	  22	  en	  38	  jaar)	  kregen	  vragen	  voorgeschoteld	  van	  een	  jury	  die	  speciaal	  voor	  de	  
gelegenheid	  door	  Satellit	  was	  samengesteld.	  

"Als	  lid	  van	  de	  jury	  was	  ik	  erg	  onder	  de	  indruk	  van	  de	  diepgaande	  kennis	  van	  de	  finalisten.	  Ze	  slaagden	  erin	  
uitermate	  snel	  te	  antwoorden	  op	  een	  groot	  aantal	  vragen	  die	  erg	  uitgebreide	  kennisdomeinen	  besloegen	  (Web,	  
UI-‐Technologieën	  voor	  desktops,	  Universal	  Windows	  Platform,	  Xamarin,	  Biztalk).	  We	  beleven	  momenteel	  een	  ware	  
technologische	  revolutie	  en	  de	  vernieuwingen	  in	  de	  informaticasector	  volgen	  elkaar	  razendsnel	  op.	  Om	  een	  app	  te	  
ontwikkelen,	  moet	  je	  over	  een	  heel	  scala	  aan	  vaardigheden	  beschikken.	  Een	  goede	  ontwikkelaar	  beheerst	  vandaag	  
de	  dag	  verschillende	  technologieën	  en	  Operating	  Systems,	  dat	  hebben	  de	  finalisten	  van	  de	  .NET-‐challenge	  ons	  wel	  
geleerd!"	  vertelt	  Gilles	  Flisch,	  Microsoft	  Tailor	  Made	  Development	  Manager	  bij	  Elia.	  
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De	  .NET-‐Community	  mobiliseren	  en	  bijeenbrengen	  	  

	  

De	  Microsoft	  .NET	  Challenge	  moest	  mensen	  in	  het	  hele	  land	  mobiliseren.	  "Wij	  wilden	  de	  hele	  Gemeenschap	  van	  
.NET-‐ontwikkelaars	  rond	  een	  gezamenlijk	  project	  samenbrengen	  en	  inspireren	  maar	  we	  wilden	  ook	  poolshoogte	  
nemen,	  zien	  wat	  de	  trends	  zijn	  en	  welke	  nieuwe	  verwachtingen	  de	  markt	  koestert	  ten	  opzichte	  van	  de	  Microsoft-‐
technologieën",	  verduidelijkt	  Olivier	  de	  Biolley,	  COO	  van	  Satellit.	  	  

	  

Michiel	  Wouters	  wint	  de	  Microsoft	  .NET	  Challenge	  2017!	  

	  

De	  winnaar	  van	  deze	  eerste	  editie	  is	  Michiel	  Wouters.	  Hij	  is	  29	  jaar,	  afkomstig	  uit	  Hasselt	  (Provincie	  Limburg,	  
België)	  en	  werkt	  als	  .NET	  Consultant.	  Michiel	  Wouters	  vertelt:	  "Ik	  ben	  via	  LinkedIn	  gecontacteerd	  en	  was	  verrast	  te	  
horen	  dat	  ik	  na	  de	  eerste	  onlineselectie	  was	  weerhouden.	  De	  finale	  was	  vrij	  moeilijk,	  vooral	  gezien	  het	  niveau	  van	  
de	  kandidaten	  en	  de	  snelheid	  waarmee	  we	  moesten	  antwoorden,	  maar	  de	  materie	  was	  te	  doen.	  En	  ik	  heb	  
verscheidene	  keren	  mijn	  professionele	  kennis	  en	  ervaring	  kunnen	  aanspreken	  om	  het	  juiste	  antwoord	  te	  vinden.	  Ik	  
ben	  mijn	  werkgever	  dan	  ook	  dankbaar	  voor	  de	  opleiding	  en	  ervaring	  die	  ik	  de	  voorbije	  jaren	  heb	  opgedaan!".	  

	  

De	  drie	  finalisten	  werden	  met	  volgende	  prijzen	  bekroond:	  

§ Surface	  Pro	  4	  17	  voor	  de	  winnaar,	  Michiel	  Wouters	  
§ Surface	  Pro	  15	  voor	  de	  tweede	  finalist,	  Gilles	  Meyer	  
§ Surface	  Pro	  13	  voor	  de	  derde	  finalist,	  David	  Scimé	  

	  

De	  Challenge	  voor	  de	  .NET-‐ontwikkelaars	  is	  het	  eerste	  initiatief	  van	  een	  lange	  reeks.	  Intussen	  wordt	  al	  volop	  aan	  
andere	  "quizzen"	  en	  "Challenges"	  gewerkt.	  Zoals:	  

-‐ een	  Challenge	  rond	  de	  Java-‐technologie,	  in	  samenwerking	  met	  de	  Franse	  integrator	  "Groupe	  Open"	  
-‐ een	  Challenge	  rond	  Project	  Management.	  

	  

§ Foto's	  op	  eenvoudig	  verzoek	  verkrijgbaar	  bij:	  

Frédérique	  Jacobs	  	  

Press	  relations	  	  

E-‐mail:	  frederique.jacobs@jacobs-‐pr.com	  

Tel:	  +32	  479	  429	  636	  
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§ Mocht	  u	  bijkomende	  informatie	  over	  de	  Challenges	  wensen,	  contacteer	  dan:	  

EdITX	  

Alexandre	  Dembour	  

E-‐mail:	  adembour@editx.eu	  

Tel:	  +32	  (0)	  2	  240	  57	  80	  

	  

Over	  EdITX	  

EdITX	  ("Education	  in	  IT	  for	  Everyone")	  ziet	  het	  als	  zijn	  roeping	  om	  de	  Belgische	  IT-‐wereld	  onderling	  te	  verbinden	  en	  
zo	  het	  beste	  educatieve	  IT-‐platform	  aan	  te	  bieden.	  Op	  eenzelfde	  platform	  brengt	  het	  bedrijf	  studenten,	  
onderzoekers,	  leerkrachten,	  experts	  en	  IT-‐managers	  samen,	  die	  dit	  platform	  dan	  ook	  verrijken.	  Dit	  gebeurt	  dankzij	  
de	  ontwikkeling	  van	  nieuwe	  educatieve	  instrumenten	  en	  via	  het	  uitwerken	  van	  nieuwe	  creatieve	  functionaliteiten.	  
De	  EdITX-‐community	  biedt	  alle	  IT-‐professionals	  in	  België	  een	  innovatieve	  opleiding	  aan.	  

Dankzij	  het	  platform	  kunnen:	  

• informatici,	  studenten	  en	  vakmensen	  hun	  informaticakennis	  testen	  aan	  de	  hand	  van	  quizzen	  en	  
Challenges;	  

• vakmensen,	  onderzoekers	  of	  leerkrachten	  een	  databank	  met	  vragen	  delen	  om	  zo	  ludieke	  tests	  op	  te	  
maken	  voor	  privé-‐	  of	  openbaar	  gebruik;	  

• bedrijven	  hun	  visibiliteit	  vergroten	  en	  met	  een	  specifieke	  IT-‐community	  communiceren	  om	  zo	  Challenges	  
op	  te	  stellen	  rond	  een	  technologie	  die	  ze	  al	  beheersen	  of	  wensen	  te	  ontwikkelen.	  

Voor	  meer	  informatie:	  www.editx.eu	  

	  

Over	  Satellit	  

Satellit	  is	  een	  jonge	  start-‐up	  die	  in	  juni	  2014	  door	  drie	  ondernemers	  werd	  opgericht	  (Olivier	  de	  Biolley,	  Patrick	  De	  
Geynst	  en	  Olivier	  Bialek).	  Vandaag	  telt	  het	  bedrijf	  een	  veertigtal	  medewerkers.	  Satellit	  wordt	  beschouwd	  als	  een	  
echte	  ontwikkelaar	  van	  professionele	  vaardigheden	  voor	  alles	  wat	  met	  de	  Microsoft-‐wereld	  te	  maken	  heeft	  en	  
biedt	  zijn	  klanten	  een	  waaier	  van	  IT-‐oplossingen	  en	  -‐profielen	  rond	  dit	  ecosysteem	  aan.	  

Het	  bedrijf	  profileert	  zich	  bovendien	  als	  een	  speler	  van	  formaat	  op	  het	  vlak	  van	  bedrijfsarchitectuur.	  De	  filosofie	  
van	  Satellit	  berust	  op	  de	  overtuiging	  dat	  de	  toekomst	  van	  de	  informatica	  schuilt	  in	  de	  praktische	  kennis	  van	  de	  
digitale	  beroepen	  en	  technologieën	  in	  een	  voortdurend	  evoluerende	  internationale	  context.	  	  

Voor	  meer	  informatie:	  www.satellit.be	  


