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Ik, Nigel Bensch, ben één van de 10 finalisten van de Telenet BBC Public Speaking awards. Ter ere van 

deze gelegenheid kregen alle 10 finalisten 3 coachingsessies met de acteur Karel Deruwe. De eerste 

sessie was op woensdag 28 maart 2012 in Mechelen. Omdat alle finalisten elkaar nog niet echt goed 

kenden, stelden we onszelf eerst voor (in het Engels natuurlijk). Daarna kregen we wel een zeer 

specifieke opdracht: we moesten een wapenschild tekenen en op dat wapenschild tekenden we 4 

karaktereigenschappen. Met mijn ongeloofelijk slechte tekenkunsten lag ik natuurlijk bijna heel de 

tijd in een deuk. Uiteindelijk bleek dat we het wapenschild nog eens moesten tekenen, maar dit dan 

terwijl we uitlegden waarom we de tekeningen hadden gemaakt. We sloten af met een slagzin die 

ons beschreef. De rest van de dag hebben we dan onze volledige speech gebracht terwijl Karel ons 

tips gaf qua uitspraak en intonatie. In de tussentijd leerde je al je medekandidaten ook kennen.  

De tweede sessie was op woensdag 19 april. Doorheen heel de dag was het thema: Impromptu 

speeches. Dit betekent dat je een totaal nieuw onderwerp krijgt en je op zeer korte tijd een speech 

moet maken. Dit was nieuw voor alle medefinalisten, inclusief mezelf. De eerste keer was dan ook 

grandioos gefaald, maar ik trok het me niet echt aan. Verder kregen we ook nog een redelijk 

theoretisch gedeelte met wat de jury exact zoekt in zo’n speech en waarop we zeker moesten letten. 

Daarna kregen we allemaal eenzelfde onderwerp waar we vijf minuten voor kregen om het voor te 

bereiden (Fitting in or standing out?). Dit onderwerp lag me wel dus het ging ook zeer vlotjes, ik had 

de indruk dat ik de speech volledig onder de knie had. Later op de dag deden we zoals het op de 

finale van zaterdag ook zal gebeuren. We kregen drie onderwerpen waaruit we er één mochten 

kiezen en moesten voorbereiden. Hiervoor kregen we vijftien minuten om een speech van ongeveer 

drie minuten te maken. Dit onderwerp lag me minder goed dus ik deed het dan ook minder dan de 

rest van de kandidaten.  

De laatste coachingsessie was op donderdag 19 april. Dit was een speciale dag omdat we opdracht 

hadden gekregen om sportkleren mee te nemen. We gingen fitnessen terwijl we onze speech 

voorbrachten. Je mocht rustig wandelen en je speech voorzeggen, maar zodra je een deel kwijt was 

moest je voor dertig seconden op dubbele snelheid lopen. Eens de dertig seconden gedaan waren 

mocht je terug rustig wandelen. Gelukkig kan ik me zeer goed concentreren op dit soort dingen dus 

ik had hier minder problemen bij. In de namiddag gingen we in een grote zaal zitten waar we onze 

voorbereide speech brachten. Doorheen de andere coachingsessie had Karel en andere 

medekandidaten me veel hulp gegeven en die heb ik allemaal gebruikt om mijn speech nog beter te 

laten klinken. Maar spijtig genoeg ben ik een beetje een perfectionist dus zelf ben ik nog niet volledig 

blij.  

In de laatste week werden alle finalisten eveneens uitgenodig op de Britse ambassade in Brussel voor 

een tea-party met de Britse ambassadeur Jonathan Brenton. Hij was zeer vriendelijk voor iedereen 

en heeft met iedereen een praatje gemaakt. Hij heeft ook gezegd dat hij zaterdag aanwezig zal zijn 

en de prijsuitreiking zal doen. 

 

 



 

De finale is op zaterdag 21 april, de dag voor heel het zesde jaar naar Italië vertrekt. Doorheen alle 

coachingsessie ben ik mischien wel een beetje veranderd, ik heb gemerkt dat ik heel de tijd met een 

glimlach op mijn gezicht zit omdat ik het zo leuk vind. Aan iedereen die nog twijfelt om volgend jaar 

mee te doen heb ik maar één boodschap: “Just Do It”. Deze hele ervaring is iets dat je maar één keer 

in je leven kan meemaken, dus grijp ze met beide handen. Voor mezelf ben ik al blij dat ik in de finale 

zit, maar winnen zou natuurlijk een leuk extraatje en een hele eer zijn. Een andere finalist heeft me 

echt geïnspireerd met het volgende te zeggen:  “Alle feedback dat de jury doorheen de wedstrijd 

heeft gegeven maakt op de finale niet meer uit. Bewijs dat je beter bent dan de jury denkt dat je 

bent. Geef je 200% zaterdag ‘and prove the jury wrong’. 
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