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Stel jezelf voor.
 Ik ben Idris Akgönül. Ik ben 18 jaar 

oud en ik kom uit België. (Het betere 
Nederland, voor degene die dat nog 
niet wisten). 

Wat is je commissie? 
 Ontwikkelingssamenwerking.
Wat is je leukste MEP herinnering?
 Doorgaan naar internationaal.
Wat is je beste versiertruc?
 Met mijn haren in de wind zwaaien.
Zou je liever willen wonen in 

Rolduc of het Gouvernement in 
Maastricht?

 In Rolduc, dan kan ik leuk pater 
worden. 

Wat is je guilty pleasure?
 Verhalen schrijven. 

CV: Idris
Ken je

  Ik kan me nog goed herinneren 
hoe ik me voelde toen ik achter 
de katheder stond. Tot 3 uur ‘s 
nachts had ik samen met mijn 
kamergenote aan mijn speech 
gewerkt en toen was het zover. Ik 
had knikkende knieën en moest 
mijn best doen om mijn ademhaling 
onder controle te krijgen. De hele 
zaal keek me vragend aan of er 
ooit nog een woord uit mijn mond 
zou komen. Na een diepe zucht, 

 
 net iets te dichtbij de microfoon, 

begon ik maar en het voelde alsof 
de woorden vanzelf kwamen. Mijn 
zenuwen verdwenen als sneeuw 
voor de zon en voor ik het wist 
was het alweer voorbij. Hoe gaaf 
was dit? Ik had gewoon gesproken 
voor een groep van 150 man 
in de raadzaal van Maastricht.

 Vandaag en morgen zullen 
jullie allemaal je resolutie 
verdedigen tijdens het plenair 
debat. Het is algemeen bekend 
dat dit erg spannend is dus 
hierbij nog een paar laatste tips:

 • Kwaliteit boven kwantiteit. Maak 
je vragen en antwoorden niet te 
langdradig, maar probeer ze in een 
paar kernzinnen weer te geven.

 • Zoals commissievoorzitter Jesse al 
zei “Spreek niet om te spreken.”

 • Houd je hoofd erbij, gedurende 
alle resoluties. Misschien vind jij wel 
de fout die de hele resolutie omver 
blaast.

 • Probeer de spreekbeurten eerlijk te 
verdelen over je delegatie. Stel geen 
vervolgvraag wanneer dit niet nodig 
is, want zo verspil je jullie beurt.

 • Geniet ervan, want het is voorbij 
voor je het weet.

    Programma donderdag 16 mei

Vanaf 07:00 
Ontbijtbuffet

09:00 - 11:30
Persconferentie

 13:00 - 14:00
Lunch

 
14:00 -14:15

Opening plenair debat

14:15 - 15:05
Behandeling Resolutie 1

15:05 - 15:55
Behandeling resolutie 2

15:55 - 16:25
Koffiepauze

16:25 - 17:15
Behandeling Resolutie 3

18:10 - 20:00
Diner

21:00 - 00:00
Lobbysessie

Het weer van 
17 mei

                  Half bewolkt
                   17°C | °F



  Als pers, kon ik geen rustig plekje vinden 
om mijn column te typen, want jullie 
waren overal. Jullie waren te vinden op de 
begane grond, op de eerste verdieping, 
op de gang, op de trap en zelfs op het 
toilet.

 Er was geen moment waarop jullie elkaar 
niet vertelden hoe goed de resoluties 
waren en waarom deze een stem vóór 
waard waren. De resolutieboeken zijn 
honderd keer doorgenomen en de eerste 
gekleurde bladen werden ingevuld.

Ben jij al overtuigd?

 
 Wat is je volledige naam? 
 Jan Bram van Soest.
Wat wil je later worden?
 Minister-president. Dat komt wel goed!
Als je één wens mocht laten vervullen, 

wat zou je wensen?
 Ik zou wel willen kunnen vliegen. 
Wat is je guilty pleasure? 
 De serie Friends, die heb ik echt al 3 keer 

gezien. 
In je spijkerbroek naar MEP komen of in 

een rokkostuum? 
 In een rokkostuum, is lachen!
Wie is je grootste voorbeeld?
 Mijn broer denk ik, ik weet niet, hij is 

gewoon een topper!

CV: Jan
Ken je

 “Hoeveel handtekeningen moest 
ik ook alweer verzamelen?” en 
“Wie had het amendement tegen 
onze resolutie geschreven?” heb ik 
meerdere malen voorbij horen komen.

  
 Hebben jullie de gestelde doelen 

bereikt? En zijn de eerste plannen 
voor het plenair debat al in werking 
gezet? De verwachtingen voor plenair 
zijn hoog, alle amendementsbladen 
waren zo snel weg! Dit belooft een 
spectaculair plenair debat te worden. 
Weet jij al wie er de show gaat stelen?
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 We hebben dit jaar natuurlijk 
superleuke commissievoorzitters 
in ons midden, ook al lijken ze 
soms een beetje streng . Als jullie 
de “Ken je CV” rubriekjes gelezen 
hebben, weten jullie al het een en 
ander over hen. Maar met welke 
CV kom jij het meest overeen? Test 
het hier!

Wat is je favoriete MEP kledingstuk?
 A. Happy Socks
 B. Hoodies
 C. Tasje
 D. De broek van het pak: net een 

pyjama

Wat vind je de allerleukste hobby?
 A. Klimmen
 B. Voetbal
 C. Hockey
 D. Uitgaan 

Welk drankje drink je graag?
 A. Cassis
 B. L’eau
 C. Sprite
 D. Bier

Wat was je favoriete MEP activiteit?
 A. Amendement indienen
 B. Informele avonden 

 C. Commissievergaderingen 
 D. Lobbyen

Wie vind jij de leukste 
beroemdheid?

 A. Zeppe
 B. Beyoncé
 C. Adele
 D. Johny Depp

Test: Op welke CV lijk jij?

De uitslag:
Tel de antwoorden en kijk welke letter jij 

het vaakst omcirkeld hebt. Met deze CV 
kom jij het meest overeen!

Heb jij de meeste:

 A: Je past het best bij FLORES.
 B: Je past het best bij YARA.
 C: Je past het best bij CHARLOTTE.
 D: Je past het best bij JAN


