
Model European Press
12 april | 2016

Langzaamaan kwamen jullie 
binnenstromen op het station van 
Maastricht. Zoekende naar je 
commissie en mensen die je misschien 
herkende. De commissievoorzitters 
stonden al helemaal klaar om jullie op 
te vangen. De commissie Buitenlandse 
Zaken was al gauw compleet. 
Andere commissies volgden snel. 
De kennismaking kon beginnen!

Het welbekende MEP-telsysteem 
werd al snel bij alle commissies 
gestart. “Zo raken we zeker 
niemand kwijt”, vertelden de 
commissievoorzitters. Nadat iedereen 
zichzelf geteld en voorgesteld had, 
ging de fotospeurtocht van start. In 
welk jaar is het station gebouwd? 
Wat stelt dit standbeeld voor? Hoe 
heet deze brug? Het kwam allemaal 
voorbij. Tussendoor was er ook 
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  Speurneuzen in actie in Maastricht!
dat?

Wist je

• De commissievoorzitters en 
journalisten al om half 7 klaar 
moesten staan om naar Maastricht 
te vertrekken?

• Het telspel niet zo goed werkte bij 
Commissie Buitenlandse Zaken: 
Veiligheid en Defensie?

• De commissie Buitenlandse 
Zaken: Veiligheid en Defensie ook 
nog eens de weg kwijtraakte?

• Commissievoorzitter Bart vandaag 
jarig is?

• Originele felicitaties van harte 
gewaardeerd worden? Zijn 
commissie heeft al voor hem 
gezongen!

• Jarige Bart ijsjes heeft aangeboden 
aan de brandweer in Maastricht?

• De commissievoorzitters 
van Commissie 
Ontwikkelingssamenwerking 
hun commissieleden scherp 
houden door middel van 
geheugenspelletjes?

• De commissie Industrie, 
Onderzoek en Energie zelfs tijd 
over had tijdens de speurtocht om 
te frisbeeën en daarmee elkaars 
namen leerden kennen?

• De dames vanavond hun platte 
schoenen zeker niet moeten 
vergeten? 

een vragenvuur naar elkaar toe, 
“Van welke school kom jij?”, “Heb 
je broertjes of zusjes?”, “Ben jij 
ook zo zenuwachtig?”. Beetje bij 
beetje, werd de stemming steeds 
gezelliger en kwamen jullie, de ene 
commissie wat later dan de andere, 
ook steeds dichter bij het eindpunt. 
Namelijk het Gouvernement van 
Maastricht, een plek waar jullie 
nog belangrijke gebeurtenissen  
gaan meemaken deze week!

Maar wie heeft deze fotospeurtocht 
gewonnen? De commissie 
Ontwikkelingssamenwerking ging 
in ieder geval vol voor de winst. Of 
het geholpen heeft? Dat zien we 
in één van de volgende krantjes. 
Eerst is het tijd voor een heerlijke 
Rolduclunch gevolgd door jullie 
eerste commissievergaderingen!

Model European Parliament
Postbus 5140 
NL-6202 WG MAASTRICHT 
www.meplimburg.nl 
info@meplimburg.nl 



Model European Press

Op de uitslag van de fotospeurtocht zullen 
jullie echt nog even moeten wachten, 
wel  kunnen we al met jullie delen wie 
jullie dachten dat deze wedstrijd zouden 
winnen. Via de MEP-app hebben jullie je 
stem kunnen uitbrengen deze ochtend. De 
uitslag? Die zie je hier.  Heb jij de MEP-
app nog niet? Download die dan snel 
met de constructies die te vinden zijn in 
krantje 2 en mis geen enkele poll  meer.

Met 9  stemmen wint 
Commissie Industrie, 
Onderzoek en Energie deze poll!

Een  tweede plek gaat met 7 stemmen 
naar Commissie Buitenlandse 
Zaken - Veiligheid en Defensie!
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KSDiest is er klaar voor!Volgens de MEP-
app gaat de 

fotospeurtocht 
gewonnen worden 

door...

Omdat de kandidaten zo aan elkaar 
gewaagd waren, werd er tussen 
de beste 8 leerlingen nog een 
extra finale-debat georganiseerd. 
Er werd vurig gedebatteerd over 
het al dan niet afschaffen van de 
Euro. Elke kandidaat liet zich van 
zijn beste kant zien en overviel de 
tegenpartij met sterke argumenten. 

Na een laatste overleg tussen de 
juryleden werden dan eindelijk zes 
leerlingen geselecteerd. Afgelopen 
weken zijn zij klaargestoomd. 
Oefendebatten en uitleg sessies 
werden er georganiseerd. Dit alles 
met als doel op de aanstaande 
MEP-Conferentie de tegenstanders 
het vuur na de schenen te leggen. 
KSDiest is er klaar voor en wij 
wensen de deelnemers veel succes. 
Maastricht, stad van het Vrijthof 
en André Rieu. Maar ook van 
Onno Hoes, het Gouvernement 
én de nieuwe gezichten van 
jullie commissieleden, want daar 
draaide het toch om vandaag. 

 Volgens traditie gingen de oud-
deelnemers van de MEP-conferentie 
2015 ook dit jaar weer de klassen 
langs om voorlichting te geven over 
de organisatie. Na een recente fusie is 
KSDiest weer gegroeid, dus er waren 
heel wat leerlingen die warm gemaakt 
moesten worden. 400 leerlingen 
werden er bereikt en een 20-tal namen 
deel aan de voorrondes. Om een goede 
selectie te kunnen maken werden 
er drie debatten georganiseerd. 

Onder toezicht van een jury, 
bestaande uit MEP-deelnemers van 
vorig jaar en twee begeleidende 
leerkrachten, begonnen de kandidaten 
zenuwachtig aan hun debat. 

De eerste minuten van elk debat 
verliepen stroef: de zenuwen namen 
de overhand. Na een tijdje kwam 
het debat dan toch volledig op gang 
en werd er heftig gediscussieerd 
over de vluchtelingenproblematiek, 
een terugkeer naar de Drachme 
in Griekenland en de mogelijke 
toelating van Turkije tot Europa. 
Daarna was het tijd voor de jury om 
de definitieve deelnemers te kiezen. Weerbericht 

 Al laat het weerbericht ons wat wolkjes 
zien, wij weten natuurlijk beter. Want 
wat was het blauw en zonnig deze 
ochtend in Maastricht. Daarom ook een 
8 voor vandaag. Met een 7 beloofd het 
ook morgen een mooie dag te worden!
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Wat is je beste 
openingszin?

’’ Mijn kompas is kapot, 
maar volgens mij kan het 
alle richtingen uit.’’

Wat is je beste MEP-
herinnering? 

’’ Toen ik doorging naar 
nationaal samen met mijn 
commissievoorzitter en 
we elkaar een handdruk 
gaven.’’

Ken je CV: Bart Jilesen
Wat is je volledige 

naam?
Bart Johannes Martinus 

Jilesen 
wat is je grootste MEP-

blunder?
’’Tijdens de eerste lunch 

wilde ik een broodje 
met mes en vork eten 
omdat ik beleefd wilde 
zijn, maar dat zag er 
uiteindelijk niet zo heel 
handig uit.’’


