
 

Een lach en een traan: voorronde NK scholieren debatteren 

Vrijdag 2 december 20016 was de derde voorronde van het NK debatteren voor scholieren. 

Veertig scholen deden mee, waaronder het Wolfert Lyceum, en tien plaatsen waren te 

vergeven voor de finale. De eerste en tweede voorronde hadden al twintig finalisten 

opgeleverd. Bovendien waren er twee wildcards te vergeven aan de beste twee afvallers over 

alle drie de voorrondes. 

 

Aan het eind van de dag was het resultaat dat het team van het Wolfert Lyceum (bestaande 

uit: Nienke Vroom, Loes van Nieuwkerk, Vince Rijnberg, Amber Plantfeber en Matthijs 

Jansen, zie bovenstaande foto) veertiende geworden is in een loodzware poule.  

 

Dat de derde voorronde het hoogste niveau had van alle drie blijkt uit het feit dat beide 

wildcards naar deelnemers van deze voorronde gingen, dus ook de nummers elf en twaalf 

gaan naar de finale. De nummers twaalf en dertien eindigden ex aequo. De score in de derde 

ronde, een improvisatieronde, gaf hier de doorslag. Vier luizige puntjes daarachter kwam ons 

team. En dan te weten dat we in die beslissende improvisatieronde 605 punten hebben 

behaald en de nummers twaalf en dertien respectievelijk 592 en 585. Onvoorstelbaar jammer 

voor het Wolfert Lyceum en triest, vandaar die traan, voor onze debaters.  

 

Op grond van het bovenstaande moge het wel duidelijk zijn dat ons debatteam uitstekend 

heeft gepresteerd. Na elke ronde werd het team geprezen door de jury. Vooral het teamwork 

was goed en de presentatie (op dat onderdeel hebben we drie keer gewonnen) werd met lof 

overladen. Onze debaters waren verder vooral sterk in het pareren van lastige vragen en in 

de improvisatieronde in het onderdeel argumentatie (vijfde plaats!!). Ofschoon de prestatie 

een teamprestatie is, mag  hier toch niet onvermeld blijven dat Vince na elke ronde 

overladen is met complimenten door de jury. Een dag later werd de individuele klassering 

bekend gemaakt en heeft Vince ook een veertiende plaats bemachtigd. 

 

En dan de lach. Tussen de derde ronde en het bekend maken van de uitslag werd een 

ballondebat gehouden. Daarvoor kan iedereen zich opgeven. Uiteindelijk worden er vijf 

deelnemers uitgekozen. Max Verdegaal was één van hen. Je neemt een personage aan, 

Max werd Louis van Gaal. De ballon dreigt neer te storten, er blijft plaats over voor één 

iemand. In de eerste ronde vertel je het publiek waarom jij erin moet blijven. Na deze ronde 

vallen twee personages af en dan moet in de tweede ronde iedere deelnemer vertellen 
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waarom die andere twee eruit moeten. Welnu, Louis heeft het publiek op zijn kenmerkende, 

arrogante manier overtuigd. Aldus werd Max winnaar van het ballondebat. 

 

Al met al was het een fantastische dag. Ryan van Bilsen en Karim Bockting zijn mee geweest 

om het juryteam te versterken. Maarten Loomans, Roos van Schie en Max Verdegaal om de 

kunst af te kijken en het team een hart onder de riem te steken. 

 

Afsluitend, het chagrijn van het net niet halen van de finale heeft allang plaatsgemaakt voor 

ongelofelijk trots! Onze debaters hebben een prestatie van formaat geleverd. Onze school 

mag haar handen dichtknijpen met deze debattalenten! 

Met vriendelijke groet, 

Maarten van Gulik 

Docent klassieke talen en geschiedenis 

Begeleider debatteam 

PS. Wil je ons debatteam in levende lijve aan het werk zien? Donderdag 8 december is het 

Dalton Debat op onze school (we zijn de winnaars van vorig jaar en hopen op prolongatie!). 

Je bent van harte welkom op de tweede etage! 

 


