
 

Max Havelaar toesprakentoernooi 2018Max Havelaar toesprakentoernooi 2018  

Toekomstige Havelaars, wij groeten u! 

In dit verslag zullen wij, Fieke en Nora van het Minkema College in Woerden, winnaars van 

het toernooi in 2018, jullie álles vertellen over onze dag op het Max Havelaartoernooi en we 

zullen jullie ook wat slimme tips geven om het toernooi misschien zelf wel te winnen. 

In den beginne…In den beginne…  

Het was zaterdag 29 september, en vol goede moed vertrokken wij met de trein naar Leiden 

voor het Max Havelaartoesprakentoernooi. We hadden eigenlijk geen idee wat we moesten 

verwachten, omdat dit de eerste keer was dat onze school meedeed aan het toernooi. We 

hadden ons natuurlijk wel een beetje ingelezen met de verslagen van vorige winnaars, (zoals 

jullie nu ook doen) maar we hadden nou niet ongelooflijk veel voorbereid. 

Het is niet dat we volkomen onervaren waren op het gebied van toespraken houden; Fieke 

heeft eind 2017 het toesprakentoernooi op onze school gewonnen (wat Nora natuurlijk 

toejuichte) en Nora heeft een toesprakentoernooi in Woerden gewonnen (waar ook Fieke 

erg blij mee was). Dit was wel onze eerste keer dat we als duo opereerden en daar keken we 

erg naar uit. We hadden sowieso uitgekeken naar deze dag, niet omdat we verwachtten dat 

we konden winnen (dat dachten we namelijk niet), maar gewoon omdat we beiden 

speechen erg leuk vinden. 

 

De ochtendDe ochtend  

Al direct bij aankomst was duidelijk waar deze dag van in het teken stond: de retorica! We 

konden ons daar inschrijven voor drie workshops, wat we erg moeilijk vonden aangezien we 

ze allemaal wel wilden doen! 

Fieke heeft de workshops over inleiding en argumentatie gevolgd, en Nora over het vleien 

van de luisteraar en het verwerken van de Max Havelaar in je speech; we hebben beiden de 

workshop over het gebruik van metaforen in je speech gevolgd. Of het verstandiger is om 

drie verschillende workshops of juist dezelfde te volgen met je duo weten we niet. Ons 

advies is om gewoon te kiezen wat jou leuk lijkt. In ieder geval hebben we erg genoten van 

de workshops. 

Waar we ook van hebben genoten en wat ook zeker het vermelden waard is, is het plenair 

college van professor De Jong in de ochtend en de speech van de winnaars van vorig jaar. 

Beiden waren erg inspirerend! 

 

 



 

Het middagprogrammaHet middagprogramma  

Na de lunch kregen we dan eindelijk de middagopdracht te horen: het onderwijs. Ook al leek 

de opdracht ons eerst wat breed, na wat brainstormen kwamen we erachter dat we er wel 

degelijk iets mee konden. Onze brainstorm-schrijfverdeling had echter wel iets beter kunnen 

zijn; je hebt maar anderhalf uur (geloof ons, dit is echt een stuk korter dan het lijkt), wat wij 

hadden verdeeld in drie kwartier brainstormen, drie kwartier schrijven. Hierdoor waren onze 

argumenten erg goed onderbouwd, maar hadden we onze speech, bestaande uit een 

inleiding voor Nora en een middenstuk en slot voor Fieke, wel echt nét op het nippertje af. 

Maar goed, hij was af en vol enthousiasme vertrokken wij naar ons lokaal voor de 

voorrondes. Daar hielden we in groepen van ongeveer zes of zeven speeches onze speeches 

voor elkaar, en daarna gaven we elkaar feedback. Er zit natuurlijk altijd wel iemand tussen 

die eigenlijk iets té kritisch is, maar daar moet je je niet zo veel van aantrekken. Het is in 

ieder geval erg leuk om feedback te ontvangen en zo elkaar te helpen. 

Daarna kwamen we weer met iedereen samen in de grote zaal, terwijl de jury’s overlegden: 

het wachten begint… Na een tijdje in spanning te hebben gewacht, kwam dan toch het 

geweldige (en niet totaal verwachte, het niveau lag erg hoog) resultaat: We waren door naar 

de finale! 

La grande finaleLa grande finale  

Terwijl de rest een entr’acte kreeg van de Franca Treur, trokken wij ons terug om met onze 

juryleden/coaches Sjaak en Matthijs onze speech bij te schaven. Het was erg verfrissend om 

samen met hen naar onze speech te kijken, en na een paar dingen veranderd te hebben 

waren we het er allemaal over eens: niets meer aan doen, het is goed zo. 

Na ongeveer een halfuurtje keerden wij weer terug in de grote zaal om onze speech voor het 

grote publiek voor te dragen. We hadden er allebei ongelofelijk veel zin in, en waren 

eigenlijk al apetrots dat we de finale überhaupt gehaald hadden. 

Nadat alle zeven toespraken waren gehouden, trok de jury zich terug voor beraad. Wij waren 

al gelukkig; we hadden het idee dat onze speech weer net zo goed was gegaan als in de 

voorrondes, en hadden ook genoten van de andere speeches. Ondertussen werd er nog 

gestemd over de publieksprijs; die hadden wij niet gewonnen, maar we waren het wel eens 

met de keuze van het publiek. 

Het eindresultaatHet eindresultaat  

Toen de juryleden na een tijdje weer terugkwamen, gingen ze eerst nog wat positiefs 

vertellen over elk duo. Om de spanning nog wat extra op te bouwen, zullen we maar zeggen. 

Wij werden daar al bijna overgeslagen, dus we verwachtten het eigenlijk niet echt toen de 

winnaar bekend werd gemaakt. Halverwege drong het echter al tot ons door, en wat een 

vreugde! 

Springen, juichen, high-fiven: we waren buiten zinnen van blijdschap! 



 

Daarna ging alles als een roes voorbij: een interview, een prachtige beker, een uitje met de 

hele klas, een abonnement op Onze Taal, een boek, nog een boek: het hield niet op!  

We hebben een geweldige dag gehad, en we raden het je zeker aan. Het is heel leerzaam, 

maar vooral: heel leuk. Geniet ervan! 

 

Tips  van de “experts”Tips  van de “experts”  

● Let goed op de opdracht: om een goede speech te schrijven, moet je eerst goed 

helder hebben wat er nou eigenlijk van je gevraagd wordt. 

● Zorg ervoor dat je achter de boodschap van je speech staat: het is zoveel makkelijker 

om mensen te overtuigen van iets waar je het zelf mee eens bent. 

● Probeer het publiek mee te nemen in je verhaal; zorg er bijvoorbeeld voor dat je niet 

te veel staat voor te lezen maar ook wat improviseert. 

● Je hebt die dag ook beschikking over een kennisbron: je docent is er om je te helpen, 

maak er gebruik van! 

● Maak slim gebruik van bepaalde stijlfiguren en beeldspraak; zo is je speech een stuk 

interessanter om naar te luisteren en houd je de aandacht van het publiek ook vast. 

● Zorg dat je argumenten sterk en goed onderbouwd zijn. Je kan je speech wel 

volgooien met beeldspraak, maar uiteindelijk is een sterk skelet het belangrijkst. 

● En het allerbelangrijkste: Geniet!En het allerbelangrijkste: Geniet!  
Dit is een geweldige dag, waar je zoveel leuke nieuwe dingen kan leren. Geniet er ten 

volle van, en focus je niet veel op het winnen, maar let ook op de leuke andere 

dingen. 
 


