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Belgische delegatie verslaat studenten uit hele wereld op WK in Taiwan

Studenten verlengen
wereldtitel Diplomatie
b
Antwerpen, Taipei
Voor het tweede jaar op rij
hebben Belgische studenten
de wereldtitel Diplomatie
in de wacht gesleept. Niet
zo vanzelfsprekend, want
alle topuniversiteiten van de
wereld namen deel.
0 Het wereldkampioenschap

Diplomatie heet officieel World
Model of United Nations, en wordt
georganiseerd door de befaamde Amerikaanse Harvard-universiteit.
Het principe is vrij eenvoudig:
alle teams vertegenwoordigen een
land op hettornooi. De deelnemers
worden onder meer beoordeeld op
hun speeches, hun debatcapaciteiten en hun onderhandelingstechnieken. Vooraf worden de thema’s
bekendgemaakt die tijdens de wedstrijd aan bod zullen komen.
“In de maanden die voorafgaan aan een wedstrijd, trainen
we minstens twee keer per week
op die technieken”, vertelt Elisabeth Bos, studente Politieke Wetenschappen aan de Universiteit
Antwerpen. “Die voorbereiding is
echt noodzakelijk. Dankzij de hulp
van onze sponsors kunnen we toptrainers uit binnen- en buitenland
aantrekken.”
Op het wereldkampioenschap in
de Taiwanese hoofdstad Taipei verdedigde het Belgische team de belangen van Rusland. Bos: “Vooraf
hadden we een ontmoeting met de
Russische ambassadeur in België.
Die reageerde enthousiast op het
initiatief.”
Kashmir
De delegatie beleefde een geweldige tijd in Azië. Er stond zelfs een
ontmoeting met de Taiwanese president Ma Ying-Jeou op de agenda. Na de dagelijkse vergaderingen babbelden de studenten met
collega’s uit India en Pakistan over
het conﬂict in Kashmir, en met een
Amerikaanse student over de oor-

Pieter-Augustijn Van Malleghem, student Rechten en Beleidseconomie aan de KULeuven, is een van
de Belgische studenten die in Taipei prestigieuze universiteiten als Oxford en Princeton het nakijken
gaven. FOTO MUN SOCIETY BELGIUM

Divers gezelschap

1.800
M M Aan het wereldkampioen-

schap Diplomatie namen 1.800
studenten uit meer dan zeventig landen deel. De vermaarde
universiteit van Harvard organiseert het tornooi.

log in Irak.
In 2009 wist de Belgische afvaardiging, samengesteld uit studenten
van de verschillende Belgische uni-

versiteiten, voor de eerste maal de
wereldtitel in de wacht te slepen.
“Toen konden we ons nog verschuilen achter onze rol van underdog”,
zegt delegatieleider Ian De Bode,
student Burgerlijk Ingenieur aan de
KU Leuven. “Maar nu wist iedereen dat wij de favorieten waren om
opnieuw te winnen. Dat maakte de
competitie voor ons nog een stuk
moeilijker.“
Geen eendagsvliegen
Maar de Belgen wisten hun favorietenrol waar te maken. De MUN
Society Belgium werd uitgeroepen
tot beste delegatie. Grote namen als
Oxford en Princeton kregen daarbij
het nakijken. Een geldprijs hangt er

niet aan de wereldtitel ast, alle deelnemers doen het voor de eer en voor
de unieke ervaring.
De sleutel tot het succes ligt volgens voorzitter Sebastiaan De Boe,
die dit jaar niet deelnam aan het wereldkampioenschap, bij het feit dat
de Belgische studenten dossierkennis weten te combineren met een mix
van meertaligheid, leergierigheid en
tomeloze inzet.
“Met deze overwinning bewijzen
we dat we geen eendagsvliegen zijn
en dat Belgische studenten over talenten beschikken waar de hele wereld jaloers op mag zijn.”
PETER DE MEYER
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