
We kijken terug op een zeer geslaagde debatdag. Zowel de organisatie als de uitslag overtrof de 

verwachtingen. Nooit eerder deden er zoveel scholen mee (tien!). Twee scholen, waaronder het 

Wolfert Lyceum, deden mee met twee teams. In drie poules werd gestreden om een plaats bij de 

laatste vier. 

Ofschoon het van meet af aan duidelijk was welke scholen gevorderde debaters en welke scholen 

beginners afgevaardigd hadden, was de strijd om de subtop toch ongemeen spannend. In de 

subtop bewogen zich de beide teams van het Wolfert Lyceum. Halverwege de strijd was het 

duidelijk dat de finale wederom, zoals bij het daltondebat in januari, ging tussen Dalton Voorburg 

en Gymnasium Novum.  

Onze teams speelden dus om een (hoge) positie in de subtop en daarin zijn ze zeker geslaagd! Het 

tweede team is op de vierde plaats geëindigd (aanstormend talent: Nienke, Jeska, Max, Britt, 

Luus, Charlotte, Carly, Miranda, Lucy, Amber en Loes) en het eerste team (gevorderden) op de 

vijfde. Kortom, beide teams in de bovenste helft van het deelnemersveld! Daar zijn we zeer trots 

op. Ter verzachting van het leed van de gevorderden dient eerlijk opgemerkt te worden, dat zij in 

een zware poule zaten. Dit doet echter niets af aan de prestaties van ons tweede team. Onder 

bezielende leiding van Stijn Wijsman heeft dit team een visitekaartje afgegeven. Het is 

veelbelovend dat de meesten uit dit team zeer enthousiast zijn en er zeker van zijn door te willen 

gaan! We gaan in de toekomst veel (meer) van ze horen! 

Zonder anderen tekort te doen, moet het optreden van één van onze debaters genoemd worden. 

In de strijd om de derde plaats is het ballondebat het eerste onderdeel. Drie deelnemers kruipen 

dan in de huid van een beroemdheid naar keuze met de opdracht: “De ballon dreigt neer te 

storten! Op één na moeten alle deelnemers eruit. In de eerste shift beargumenteer je waarom jij 

erin moet blijven, in de tweede waarom de anderen eruit moeten.” Onze Max kroop in de huid 

van Louis van Gaal. Nee, Max werd Louis! Een spetterend en humorvol optreden, vrij van elke 

schroom! Een verhaal over Max voor bij de diploma-uitreiking over twee jaar ligt hiermee al 

klaar! Het hoeft geen betoog dat Max deze ronde gewonnen heeft. Helaas ging de tweede ronde 

verloren en ging de derde plaats naar onze moederschool Wolfert Dalton. 

Het was een dag om met volle tevredenheid op terug te kijken! Debaters bedankt en op naar het 

volgende debat! 

Met welsprekende groet, 

De heer M. van Gulik 

(docent geschiedenis en latijn) 

P.S. Grote dank gaat uit naar onze oud-leerling, Matthijs Machielse. Hij heeft in de 

voorbereiding perfect werk afgeleverd: hulde! Voor de school is het erg fijn om te zien hoe oud-

leerlingen zich inzetten voor onze school en zich verbonden voelen. Alles verliep op rolletjes en 

dat is ook te danken aan de inzet en het enthousiasme van betrokken leerlingen en medewerkers. 

En een speciaal dank gaat uit naar onze AC, op een voortreffelijke manier heeft zij de innerlijke 

mens versterkt (zei filosoof Feuerbach al niet dat “Der Mensch ist, was er ißt!” ?). 

http://en.wikiquote.org/wiki/Ludwig_Andreas_Feuerbach

