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Dit is eenn origineel berricht van de Nederlandse
N
D ebatbond
ds slimste en meest welbesspraakte schoolieren kwam
men begin
's Wereld
februari bijeen voor de
d 25ste editie van het Weereld Kampio
oenschap
Debatterren voor scho
olieren. Team Nederland w
won de laatstee ronde
van verd
dedigend wereeldkampioen Schotland enn behaalde da
aarmee
een plaatts in de achtste finales. Sch
holier Joris B
Broeders won
n daar de
prijs vooor "Beste Deb
bater" in de categorie
c
"Enngels als Buitenlandse
Taal". H
Het is de eerste keer dat een
n Nederlandeer die prijs wint.
w
Teamgen
noot Roel Beccker werd tweede in dezelf
lfde categoriee.

Wereldp
prestaties
Tijdens hhet wereldkam
mpioenschap sttrijdt ieder teaam acht voorro
ondes lang om
m een plaats inn de achtste fin
nales.
Team Neederland bestond dit jaar uit Joris Broederrs (Utrechts Stedelijk Gymn
nasium), Amyy Bakx (Wolfeert
Lyceum T
Tweetalig), Uche
U
Odikanwa (Rijnlands L
Lyceum) en Roel
R Becker (S
Stedelijk Gymn
mnasium Nijmeegen).
Deze schoolieren hebben negen maan
nden elke weeek geoefend, begeleid
b
door enthousiaste
e
sstudenten. Ze eindigden
na de vooorrondes als tw
waalfde team en troffen in dde achtste finaales Australië. Dat debat ver
erloren ze nipt
en Austraalië werd uiteiindelijk wereldkampioen. N
Nadat alle punten opgeteld waren,
w
bleek ddat Joris voor het eerst
in de Nedderlandse gescchiedenis de prijs
p
voor bestee spreker in ziijn taalcategorrie had gewonnnen, gevolgd
d door
Roel op dde tweede plekk. Amy en Ucche waren ingeedeeld in andeere categorieën.
Debatterren groeit
Nederlannd is een rijzennde ster in inteernationaal deebatteren. Hon
nderdvijftien scholen dedenn dit jaar mee aan
a het
NK Schoolieren: een reccord. Het niveeau stijgt hardd. In 2008 haallde Nederland
d voor het eersste de achtste finales op
het werelldkampioenschhap. Daarna was
w het raak: N
Nederland beh
haalde hetzelffde resultaat inn 2009, 2010, 2011 en
2013. "W
We richten onze pijlen nu op
p de kwartfinalle" zegt hoofd
dcoach Menno
o Schellekens.. "We spreken
n daar
vaak tegeen landen die Engels
E
als offficiële taal hebbben. In een sp
port die draaitt om praten, iss die barrière moeilijk
m
te overwiinnen. Het is daarom
d
mooi dat
d onze presttatie als Nederrlands spreken
nden wordt erk
rkend met deze prijzen
voor onzee taalcategoriee."
Meer infoormatie en achhtergrondinforrmatie over dee winst en deb
batteren is te vinden
v
op ww
ww.debatbond.nl
------ NOOT VOOR DE
E REDACTIE -----formatie? Hulp
lp bij een artik
kel over het ddebat?
Meer info
Wij helpeen u graag! Neem
Ne gerust co
ontact op met:
Veroniek van Praag, bestuurslid Ned
derlandse Debbatbond 0681
1908249, veroniek.vanpraagg@debatbond
d.nl
Nederlandse Debatbond
D
Over de N
De Nederrlandse Debattbond is het ovverkoepelendee orgaan van debatverenigiingen en –orga
ganisatie in Neederland.
De Bond is opgericht in
i 2008 met alls doel om hett wedstrijddeb
bat te bevorderren. Het wedsstrijddebat bevvordert
n te denken over
o maatschaappelijke vraa
agstukken.
cruciale ppresentatie- enn argumentatiievaardighedeen en dwingt na
Tot de kerntaken van de
d Bond behorren het bevordderen van sam
menwerking tusssen beoefenaaars en het gezzamenlijk
naar buitten treden. Dee organisatie heeft
h
ongeveerr 1000 leden.

