
‘De Groenten’ tweede op Open Zaans Debattoernooi 
 

 
De Groenten 

 

‘De Groenten’, toen de naam werd opgenoemd was er gegrinnik in de zaal, maar achter deze 

komische naamkeuze gaat een debatteam met veel talent schuil. Hala Albayati, Mariska Frelier, 

Chimène Breuring en Lara Verbree zijn tweede geworden op het Open Zaans Debattoernooi. 

 

Het toernooi werd georganiseerd door en op het Zaanlands Lyceum. Er deden tien teams mee: 

één team van het Saenredam, drie teams van het Bertrand Russell, vijf teams van het Zaanlands 

en één gemengd team. Alle teams speelden drie wedstrijden tegen een willekeurige tegenstander 

in de voorronde. Een jury zou iedere wedstrijd met punten beoordelen en de maximale score was 

100 punten. Winnen of verliezen was dus minder belangrijk, het ging erom dat een team over drie 

wedstrijden zo hoog mogelijk presteerde op het gebied van argumentatie en presentatie. De twee 

teams met de hoogste score zouden in de finale komen.  

 

De Groenten verloren wel is waar twee van hun drie wedstrijden net aan, maar waren alle drie de 

wedstrijden zo sterk dat zij toch in de finale kwamen. De tegenstander was een derde klas 

gymnasium team van het Zaanlands. Na een lang juryberaad kwam een uitslag waarbij de jury 

moest toegeven dat er nauwelijks een verschil was. Op basis van details in de argumentatie werd 

de winst uiteindelijk gegeven aan de tegenstander. 

 

Het meest ondergewaardeerde team van de dag was ons eigen Ganadores (overwinnaars). Dit 

team deed zijn naam eer aan door alle drie de voorrondes te winnen. Echter binnen het 

puntensysteem kwamen zij niet bovendrijven voor de finale. Saillant detail: bij de drie 

overwinningen zat ook een nipte overwinning op het team dat er uiteindelijk met de eerste prijs 

vandoor ging. De Ganadores zijn: Bente Ferwerda, Nihal Boussallami, Deborah Dekker en 

Louise Hogervorst. 

 



 
De Genadores 

 

Het tweede Bertrand Russell team dat uit derde klassers bestond was het team ‘Debatding’. Het 

was een onervaren team met ook leerlingen erin die hooguit drie keer eerder een oefendebat op 

school hadden meegemaakt. Onder aanvoering van Noa Hage, die in de keuzeles al de nodige 

ervaring had opgedaan, heeft het team dapper gestreden en het tegenstanders met bizarre 

strategische zetten heel moeilijk gemaakt. Een mooi voorbeeld was de list die zij uithaalde bij de 

stelling: docenten moeten betaald worden naar prestatie’. Waar bijna iedere voorstander dit plan 

ging onderbouwen met de gemiddelde cijfers van een klas, koos Debatding voor de invalshoek 

dat docenten meer betaald moesten krijgen als leerlingen hun huiswerk af hadden. Hun 

tegenstanders konden hun voorbereiding van twintig minuten hiermee direct door de wc spoelen. 

Debatding bestaat uit: Mika Vels, Zoë Penner, Salomé Poulain en Noa Hage. 

 

In het gemengde team zaten namens het Bertrand Russell: Rasjell van Straten en Kearan 

Zuurdonk. Gecombineerd met twee goede leerlingen van het Zaanlands was dit een sterk team 

dat BRC1 werd genoemd. Vooral op het gebied van presentatie kwam dit team erg sterk voor de 

dag. Toen ze elkaar beter hadden leren kennen kwam ook de argumentatie goed genoeg over om 

twee van de drie wedstrijden te winnen. Heel sterk was dat dit team iedere keer de gaten in de 

argumentatie van de tegenstander wist te ontdekken en daar vol op in ging. 

 

 
De groenten, Debatding en BRC 1. 


