
DÉ NEDERLANDSE ONLINE DEBATCLUB 

 
Dé Nederlandse Online Debatclub is een onderdeel van Dé Nederlandse Debatclub, die al sinds 2013 bestaat en in 2019 in 

Amsterdam werd gekozen tot Club van het Jaar door NOC*NSF en de Rabobank. Dé ONLINE tak is opgericht in maart 2021 

PROGRAMMA SEIZOEN 2021 – 2022: 
De online bijeenkomsten (met maximaal 6 – 8 personen) noemen we CLUBAVONDEN en deze 

worden georganiseerd op de maandag-, woensdag- en donderdagavonden. De agenda zie je  altijd 

op onze site staan. Deze staat gemiddeld genomen voor een periode van 3 maanden vooruit 

gepubliceerd. 

 

Onze doelstellingen per (online) clubavond: 

• We openen traditioneel altijd met een 90-Seconds-Of-Fame; dat is een mini spreekbeurt van 

anderhalve minuut. Een van de leden doet deze mini-spreekbeurt waarbij er een volledig vrije 

onderwerpkeuze is. De spreker mag zijn eigen punt maken. Het is dus meteen een mooie oefening om 

je punt te kunnen maken binnen anderhalve minuut. En, te overtuigen.  De leden kunnen zichzelf van 

te voren aanmelden als ze een 90-Seconds-Of-Fame willen doen. 

• Het is altijd onze ambitie om de deelnemers per online sessie 2 oefeningen te laten doen! 

• Het is ons streven om een online clubavond niet langer dan anderhalf uur te laten duren. 

• Het is ons streven om met een online clubavond altijd te inspireren op basis van steeds weer 

verschillende aandachtspunten. 

 

 



DÉ NEDERLANDSE ONLINE DEBATCLUB 

 
Wat doen we allemaal tijdens de online avonden? 

We behandelen tijdens de online clubavonden een variëteit aan debat-, pitch- en speechoefeningen 

die elke keer weer een nieuwe dynamiek genereren en andere Lessons Learned opleveren. 

Zoals: 

• Clubavonden 1-tegen-1 debatteren   

Met een groep van maximaal 6 personen gaan we 1-tegen-1 debatteren. Wij bepalen of je 

voor- of tegenstander bent van de stelling. Je bereidt de stelling voor en conform het 

spreektijdenformat voer je dan online het debat. Natuurlijk na afloop professionele 

feedback en een analyse van het door jou gevoerd debat.  

 

• Clubavonden Amerikaans Parlementair Debatteren  

Amerikaans Parlementair debatteren is een debatvorm waarbij je in teams van 3 of 4 

personen tegen een ander team debatteert, conform een spreektijdenformat. Natuurlijk 

volgt na afloop van het debat een professionele 

analyse met deskundige feedback om van te leren!  

 

• Clubavonden Brits Parlementair Debatteren  

Deze Britse vorm van debatteren is een uitdagende. Er 

zijn 4 teams van elk 2 personen die een eigen 

standpunt innemen op basis van de stelling. In 

principe zijn 2 teams voorstander en 2 teams zijn 

tegenstander, maar men weet onderling niet van elkaar wat de insteek van de argumenten 

is. En tóch moet het in het debat aanvullend op elkaar zijn.   

 

• Clubavonden ‘Kettingdebatteren’ (ook wel: Estafettedebat!)   

Bij deze debatvorm weet je van te voren niet of je voor- of tegenstander bent in een stelling. 

 



Dat hoor je pas op het moment dat jouw spreektijd is aangebroken. Je zult dus in de 

voorbereiding twee strategieën moeten hebben. Maar ja, welke kant ‘moet’ je verdedigen?

  

• Clubavonden ‘Challenge-Debatteren’   

Bij deze debatvorm ga je debatteren maar… je weet de stelling pas op het moment dat jouw 

spreektijd van start gaat. Dit vereist dus veel creativiteit. Maar toch kun je zo een debat 

strategisch aanvliegen en er dus altijd wat van 

maken! 

 

• Workshop ‘Argumenten Labelen’  

In deze workshop gaan we structuur aanbrengen 

in jouw argumenten. We leggen een stukje theorie 

uit en dan ga je zelf van start met een aantal 

standpunten. Je zult merken dat jouw verhaal – 

jouw betoog – veel steviger wordt!  

 

• Workshop ‘De Speech van Je Leven’   

Zeker weten dat dit jou een keer overkomt… je hebt maar één kans om het goed te doen. Je 

moet speechen! Je moet een aantal mensen  - of misschien wel een hele zaal – meenemen 

in jouw verhaal en als het even kan wil jij een gedragsverandering bij de toehoorders op gang 

brengen. Het is de Speech Van Je Leven. Maar, hoe doe je dat?  

 

• Workshop ‘Pitch Like A Bitch!’  

Kun jij kort en bondig – en efficiënt – je punt maken terwijl je misschien ook nog regelmatig 

in het betoog wordt onderbroken? Kortom, kun jij jouw plek claimen in een discussie, debat 

of aan tafel tijdens een vergadering?  Deze 

workshop inspireert je en laat je zien hoe je de 

regie kunt nemen als het er in een pitch of speech 

écht even om gaat!  

 

• Workshop ‘Ruttiaans Debatteren’   

We behandelen in deze workshop minstens 7 trucs 

om op Ruttiaanse wijze (vernoemd naar 

minister-president Mark Rutte) de waarheid te 

omzeilen en toch het debat te winnen. Het zijn 

trucjes die je in het dagelijkse leven – in elk debat 

of iedere discussie – zou kunnen toepassen. 

Misschien moreel verwerpelijk maar… omgekeerd werkt het ook: jij herkent het beter als 

jouw (debat)opponent plots Ruttiaanse trucjes uit de kast haalt.  

 

• Workshop ‘Horizontaal Argumenteren’   

Er is niets zo vervelends voor jou om in een debat of discussie te constateren dat anderen 

helemaal niet reageren op jouw argumenten. Maar, doe je dit zelf wel? Daarom een inzicht 

in horizontaal argumenteren om jouw kans te vergroten om gelijk te krijgen!  

 

 

 



• Workshop ‘De Persoonlijke Aanval’ – Wat te doen?   

Het is uiteraard ‘not done’ om een ander op de persoon aan te vallen en daarmee van de 

inhoud af te wijken. Omdat in Het Echte Leven eigenlijk alles is toegestaan (…), is het des te 

handiger om ook de verschillende vormen van Persoonlijke Aanvallen te herkennen. 

Daardoor weet je beter hoe je moet reageren in een debat of discussie!    

 

• Workshop ‘Interviewtechnieken!’  

Eigenlijk kun je een debat ook als een scherp 

interview beschouwen. Je stelt kritische vragen. 

Maar, wat voor soort vragen stel je nu eigenlijk en 

hoe slaag je er in om een goed gesprek – of zo men 

wil, een interview – naar het hoogste niveau te 

brengen zodat de toehoorders ook echt 

toegevoegde waarde gaan zien!   

 

Deze workshop is met name interessant voor al diegenen die wel eens een vergadering 

moeten voorzitten of zelfs dagvoorzitter / debatleider zijn op allerlei bijeenkomsten.  

 

• Workshop ‘Jureren’  

Als je debatteert dan zul je uiteindelijk ook zelf gaan jureren. Dus, je gaat feedback geven op 

de debatten die je bekijkt waarbij je onderbouwd zult moeten aangeven waar de Tips en 

Tops zitten. Ontdek jij de aandachtspunten bij een debat van een ander? Van jureren kun je 

leren. Want, het is ook een impuls voor jouw eigen debatten! 

 

 

 

 

 

 



Als we pitchen… 
Na afloop van het debatgedeelte tijdens de clubavonden, 

gunnen we iedereen nog een korte pitchoefening. De 

essentie is eenvoudig: kun je in 1 minuut jouw verhaal op 

een dusdanige wijze presenteren waardoor je de 

toehoorders enthousiasmeert én overtuigt! 

We hebben veel verschillende soorten pitches! Met al deze pitches trainen we je om met 

creativiteit en bluf een flinke dosis overtuigingskracht te hebben. Deze oefeningen laten je snel 

schakelen en trainen de competentie om sneller, alerter en adrem-mer te worden! Best handig 

voor Het Echte Leven! 

De klassieke 1 – minute - pitch Je krijgt een stelling te zien op het scherm. Je bepaalt zelf of 

je het EENS of ONEENS bent en dan houd je METEEN een pitch 

van 1 minuut om de aanwezigen te overtuigen van jouw gelijk. 
En, als het even kan met minstens 2 gelabelde argumenten. 
 

De Associatie Speech (2) Je krijgt twee willekeurige woorden op het scherm te zien. 

Aan jou de uitdaging om deze twee woorden RELEVANT aan 
elkaar te koppelen en daar dan dus een RELEVANTE speech 
van te maken, in 1 minuut! 

 

De  Associatie Speech (3) Je krijgt drie willekeurige woorden op het scherm te zien. Aan 

jou de uitdaging om deze drie woorden RELEVANT aan elkaar 
te koppelen en daar dan dus een RELEVANTE speech van te 

maken, in 1 minuut! 
 

De Associatie Speech (4) Je krijgt vier willekeurige woorden op het scherm te zien. Aan 
jou de uitdaging om deze vier woorden RELEVANT aan elkaar 

te koppelen en daar dan dus een RELEVANTE speech van te 

maken, in 1 minuut!  → voor de geoefende debaters!       

 

De Krav Maga Pitch Geheel onverwacht, op een moment dat je het niet verwacht, 

het kan op elk moment tijdens een clubavond, krijg jij een 

vraag voorgeschoteld. En deze zul je meteen overtuigend in 1 
minuut moeten antwoorden! Ben jij weerbaar tegen de druk? 

 

De PhotoPitch Je krijgt op het scherm een foto te zien. Na enkele seconden 
verdwijnt deze waarna jouw tijd gaat lopen. Je bedenkt zelf 

een stelling die relevant is bij de foto en je houdt een betoog 
van 1 minuut. Waarbij je de toehoorders overtuigt! 
 

De Definitie Speech Je krijgt op het scherm één woord te zien en aan jou is de 
uitdaging om uit te leggen wat dit woord betekent ervan 

uitgaande dat jouw toehoorders NIET weten wat dit woord 

betekent. Deze definitiespeech is eigenlijk een wezenlijk 
onderdeel van het concretiseren van begrippen die je in een 
stelling kunt tegenkomen. 

 



De Ode Aan… Dit is de ware eloquentia-oefening. Je krijgt op het scherm 
een naam te zien, of een begrip, of een ding. In ieder geval iets. 

En aan jou is het dan de uitdaging om een ware LOFZANG in 
1 minuut uit te spreken, waarna iedereen eigenlijk helemaal 
‘verliefd’ is op het begrip of het ding waarover jij de Ode Aan 

moest uitspreken. Een geweldige oefening om jouw 
geloofwaardigheid in een betoog te toetsen en te oefenen! 

 

 

Als jij lid bent van Dé Nederlandse ONLINE Debatclub… 

 

…. dan doe je uiteraard ook mee aan het Nederlands Kampioenschap Online Debatteren! 

Wij hebben dit event voor de eerste keer in het najaar van 2020 georganiseerd. Het was een groot 

succes. Dus, we gaan deze in het najaar van 2021 andermaal op de agenda zetten. (waarschijnlijk 

november of december). Natuurlijk hopen we dat de ONLINE leden van de club ook zullen meedoen. 

Het principe is heel simpel: 

1. Het event vindt plaats van maandag t/m vrijdag. Je wordt op één van deze avonden in een 

timeslot van 1 uur ingedeeld. Binnen dat timeslot debatteer je met een opponent van elders 

uit het land. Binnen dat timeslot doe je ook nog een 1-Minute-Pitch. Er is professionele 

jurering hoewel je de feedback pas ontvangt in een juryrapport in de week na het NK. 

2. De debaters die de hoogste puntenscores halen in het online debat zullen elkaar op de 

vrijdagavond van deze NK-week nog een keer treffen en dan weten we aan het eind van die 

avond wie Nederlands Kampioen Online Debatteren is. 

 

 


