
A perfect day! Nou ja, bijna dan… 
 
Met een nieuwe week voor de deur nog een korte terugblik op de vorige. Donderdag was het 
de Daltondebatdag en onze school was gastheer. Tien teams (van zeven Daltonscholen en 
één niet-Daltonschool) namen deel aan de competitie. Dalton Barendrecht en het Wolfert 
Lyceum deden mee met twee teams. In totaal waren er zo'n 130 deelnemers (debaters, 
begeleiders en juryleden). 
 
De dag verliep nagenoeg vlekkeloos. Alkmaar was traditioneel aan de late kant, maar 
uiteindelijk waren ze toch van de partij. En het team van Helen Parkhurst uit Almere was niet 
aanwezig, maar dat werd uiteindelijk creatief opgelost (Dalton Barendrecht was met zestien 
man sterk aanwezig en was bereid met twee teams van acht het strijdperk te betreden).  
 

 
 
Na drie rondes waarin de teams ad random tegen elkaar speelden, was het tijd voor de twee 
finales: om de derde plek en om de eerste! Den Haag en Alkmaar streden om plek drie, 
Voorburg en het eerste team van onze school voor de beker, plaats één dus. 
Vermeldenswaardig is wellicht dat Alkmaar en het eerste team van het Wolfert ex aequo uit 
de voorrondes kwamen: beide teams negentien punten. Ons team ging echter door naar de 
echte finale omdat de tegenstanders in de voorrondes minder punten hadden gescoord 
tegen ons dan de tegenstanders van Alkmaar tegen hen.  
 

 
 
Hoe het ook zij, twee mooie finales zijn gespeeld. Het waren allemaal improvisatiestellingen. 
Het niveau was behoorlijk hoog van alle vier de teams. Uiteindelijk ging Den Haag met de 
derde plaats ervandoor, Voorburg bleek een heel klein maatje te groot voor ons team (een 
bijna perfecte dag dus) in de finale. Het leverde onze school een mooie tweede plaats op.  
 



Onze debaters (Vince, Karim, Ryan, Loes, Sytse, Kira, Roos, Nienke, Matthijs en Amber) 
konden met een opgeheven hoofd het strijdtoneel verlaten. Laten we tevens ons tweede 
team niet vergeten. Dat team bestond hoofdzakelijk uit novicen onder leiding van een aantal 
oude rotten (Maarten, Max, Joyce en Jeska). Het tweede team werd uiteindelijk achtste. Zeer 
verdienstelijk, gelet op de zeer korte voorbereidingstijd die dat team gehad heeft. 
 
Maar niet alleen onze debaters hebben alles uit de kast gehaald, de hele school heeft een 
visitekaartje afgegeven: van docenten die hun lokaal hebben afgestaan tot de leden van de 
Activiteiten Commissie, die onder leiding van Diego en Basiet de catering uitzonderlijk goed 
verzorgd hebben, met als hoogtepunt een voortreffelijke lunch. Ook dank aan iedereen die 
geholpen heeft bij het begeleiden en jureren (Jasper, Freek van Leeuwen en Basiet), de 
dames van de receptie (voor het administratief verwerken van de deelnemende leerlingen), 
roostermaakster Mirjam voor de lokalenwijzigingen en last but not least alle leerlingen die 
hand- en spandiensten verricht hebben (kids achter de computers, de jongens van de 
techniek, enzovoorts). Mocht ik iemand vergeten zijn, dan spijt me dat.  
 

 
 
De boodschap is duidelijk: ik ben trots op onze debaters en dankbaar voor iedereen die zich 
ingezet heeft om de dag zo'n succes te laten zijn. Dank, dank, dank! 
 
Met trotse groet, 
 
Maarten van Gulik 
Docent klassieke talen en geschiedenis 
Begeleider debatteam 
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