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DAILY CHALLENGE WINT DE DIGIBATTLE 2014
Amsterdam 13 juni 2013 - Het App idee Daily Challenge heeft Digibattle 2014 gewonnen.
De app van leerlingen van de 2e klas van het Hyperion Lyceum uit Amsterdam geeft je elke
24 uur een challenge: elke challenge is goed voor jou, een ander of de rest van de wereld.
Na een spannende finale in Science Centre Nemo toonde de jury zich onder de indruk van
de kracht van dit idee. De w innaars ontvingen ieder een Acer Chromebook uit handen
van Lotte de Bruijn, directeur van Nederland ICT. Ook kunnen zij een lunch op het
hoofdkantoor van Google Nederland tegemoet zien.

Het winnende team met Lotte de Bruijn (directeur Nederland ICT, links) en Jake Blok (juryvoorzitter,
midden)

Digibattle is een landelijke wedstrijd bedoeld om jongeren de creatieve kant van ict te laten zien.
Tientallen teams van scholieren uit heel Nederland variërend van vmbo tot gymnasium gingen de
uitdaging aan om vernieuwende en inspirerende apps te bedenken rond de thema’s Love, Money
en C hallenge. De jury was enthousiast van het hoge niveau van alle finalisten, “zowel van de apps
zelf als van de presentaties van de scholieren tijdens de finale”, aldus juryvoorzitter Jake Blok: "De
App Daily C hallenge is van een mooie eenvoud. Het soort App dat je meteen zelf zou gebruiken.
Wij hopen dat het team deze App snel bouwt". Speciale vermelding was er voor de runner up
"Flute it", de App die draait om het fluiten van liedjes: "zeer goed uitgewerkt en slim gebruikmakend van de
mogelijkheden van een smartphone", aldus de jury.

De finalisten van Digibattle 2014
Wallet organizer - Ichthus Lyceum 4A
Opie en Omie - Drs Pierson C ollege 2A
Date your Inner - C osmicus Montessori Lyceum 5A
Sale Finder - De Nieuwe Havo 2H
Daily C hallenge - Hyperion Lyceum 2A
Flute it - C osmicus Montessori Lyceum 5A
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Alle finalisten van Digibattle 2014

De jury
De jury bestond dit jaar uit Midas Kwant (jonge app-ondernemer), Jake Blok (ondernemer en
ilovethewebbys Nederland), C laire Boonstra (co-founder van Layar, oprichter van Operation
Education), Ramon Moorlag (docent informatica, voorzitter vakvereniging voor informatica en IC T-leraren
I&I).

Over Digibattle
DigiBattle wordt georganiseerd door BureauQ in samenwerking met Google, VHTO Landelijk
expertisebureau meisjes/vrouwen in bèta/techniek, Platform Bèta Techniek, de vakvereniging I&I
(IC T- en Informaticadocenten) en Science C entre Nemo. De wedstrijd is bedoeld om meer
jongeren kennis te laten maken en een inspirerende ervaring te laten opdoen met het creatieve en
technische werk in de IC T.
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