
 

Wolfert Lyceum pakt tweede prijs op eigen
debatteertoernooi
Geplaatst op: 07-06-2016 

Wethouder Jeroen Heuvelink zit tussen de debatteerders te luisteren hoe directeur Peter Windt de
wedstrijd opent. Foto: Willem van Altena

Bergschenhoek - Een nerveus sfeertje in de aula van het Wolfert Lyceum in Bergschenhoek.
Veel vreemde gezichten, opvallend veel jongens in jasje-dasje: daar is beslist wat gaande.
Zestien teams treden in het strijdperk om uit te maken welke school het beste debating-team
heeft. Ook uit Lansingerland doen er teams mee: het Wolfert Lyceum zelf, en buurman
Melanchthon College.

Onderwijswethouder Jeroen Heuvelink is aanwezig bij de start van de wedstrijd. Tussen
honderdzestig zenuwachtige debaters hoort hij in de aula hoe Wolfert-directeur Peter Windt de
scholieren toespreekt. "Winnen is het kaarsje op de taart, maar meedoen is waar het echt om draait.
En elke keer als je verliest leer je daarvan." 

Het team van Wolfert Bergschenhoek mag in de eerste ronde aantreden tegen een ijzersterke
tegenstander: Dalton Den Haag. De strijd barst los met een één-op-één debat tussen Reinier van het
Wolfert en Ilse uit Den Haag over de stelling dat reclame in de openbare ruimte vervangen moet
worden door kunst. De twee scholieren beginnen allebei nerveus, maar komen gaandeweg beter in
hun spel. Keurig spreken ze elkaar met 'u' aan, en de strijd lijkt gelijkop te gaan totdat Ilse opeens
stilvalt. De tijd zit erop, Reinier kijkt opgelucht, de eerste punten zijn binnen. 

In het 'tien tegen tien-debat' dat daarna plaatsvindt discussiëren de twee teams over de vraag of
schoolreisjes niet beter tijdens schoolvakanties kunnen plaatsvinden. Daarbij moet het team uit
Bergschenhoek het 'nee'-kamp vertegenwoordigen. Vince bijt het spits af: "Schoolreisjes zijn vooral
bedoeld om leuk te zijn. En in je vakantie wil je bijkomen van school, niet cultuur snuiven in Parijs."
En Pien gaat verder: "Willen ze nou ook nog onze vakanties afpakken? Rust is ook belangrijk." 

Het derde debat gaat over de vraag of sportdoping niet beter gewoon toegestaan kan worden. Dat
wordt duidelijk door Den Haag gewonnen. 

Uiteindelijk pakt Wolfert Lyceum de tweede prijs, na het onverslaanbaar geachte Dalton Voorburg.
Dalton Den Haag wordt vierde.

Willem van Altena
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