
NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP 2020  

ONLINE DEBATTEREN 

 
Van maandag 26 oktober t/m vrijdag 30 oktober 2020 

HOE ZIET DE TOERNOOIWEEK ER PRECIES UIT?  
Als je je aanmeldt voor het NK Online Debatteren 2020, kun je op het aanmeldformulier aangeven op welke 

avonden jij beschikbaar bent en op welke avonden je absoluut verhinderd bent. Je ontvangt voorafgaand aan 

het toernooi van ons een bericht met het Timeslot waarop jij bent ingedeeld. Dat zal dus tussen 26 t/m 29 

oktober zijn. De timeslots zijn: 19-20 uur, 20-21 uur, 21-22 uur. 

Echter… op vrijdagavond 30 oktober MOET je wel onvoorwaardelijk beschikbaar zijn vanaf 19.00 uur.  

Want, op die avond vinden de finales plaats van het NK Online Debatteren.  

 

Tijdschema 18 – 30 oktober: 
UITERLIJK zondag 18 oktober 2020 – 

19.30 uur 

Op dit tijdstip SLUIT de mogelijkheid om in te schrijven voor het 

NK Online Debatteren. We hebben t.a.v. het aantal deelnemers 

een maximum capaciteit; de kans is aanwezig dat de sluiting 

eerder is. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst 

behandeld. 

 

In de week voorafgaand aan het NK 

Online Debatteren – uiterlijk 

donderdag 22 oktober: 

Je ontvangt per mail het TIMESLOT waarop je bent ingedeeld om 

te debatteren. Dat TIMESLOT bestaat uit een datum en een 

tijdstip. Je ontvangt tevens een link die je kunt activeren op dat 

genoemde tijdstip. Je sluit op dat moment dus aan bij het NK. 

 



GEDURENDE DE TOERNOOIWEEK! 

(26-29 oktober 2020) 

Een uur vóór aanvang van het aan jou 

toebedeelde TIMESLOT: 

Je ontvangt per e-mail van ons DE STELLING waar je over gaat 

debatteren. Je leest ook in deze e-mail of je VOORSTANDER of 

TEGENSTANDER bent op die stelling. Dat wordt bepaald door 

loting. Je hebt dus een uur de tijd om de stelling en het debat 

voor te bereiden. 

 

GEDURENDE HET TIMESLOT Op het moment dat jij bent ingelogd – en jouw debatopponent 

dus ook – met wie je dan uiteraard kennismaakt, zie je ook de 

juryleden in deze sessie. En dan ga je debatteren. Lees ook het 

document ‘Hoe verloopt een debat?’ 

 

NA HET DEBAT Je bent dan nog niet klaar. Er ligt nog een tweede uitdaging voor 

je klaar. Je zult van ons – ter plekke, in de online sessie, een 

STELLING ontvangen en METEEN (je hebt dus geen 

voorbereidingstijd) houd je online een vlammende en 

overtuigende speech over deze stelling. Je mag zelf bepalen of 

je het eens of oneens bent met de stelling. 

 

NA AFLOOP VAN JOUW SPEECH Als je hebt gedebatteerd én als je jouw 2-Minute-Pitch hebt 

gehouden, dan is het al klaar voor jou. We bedanken je voor je 

deelname, de jury gaat achter de schermen aan de slag met het 

verdelen van de punten die geautomatiseerd aan de voorzitter 

van de jury wordt verzonden. 

 

DE FINALEDAG! 

 

VRIJDAG 30 OKTOBER OM 09.00 UUR 

IN DE OCHTEND 

We hebben de hele week – van 26 t/m 29 oktober – vele debatten 

gevoerd en gezien. Maar ja, wie mogen er vrijdag andermaal 

aantreden? Wel, dat zijn de 4 debaters met de hoogste 

gemiddelde eindcijfers. Zij ontvangen per mail bericht van ons. 

 

VRIJDAG 30 OKTOBER OM 09.30 UUR 

IN DE OCHTEND 

Alle deelnemers van het NK (met uitzondering van de nummers 

1 t/m 4) ontvangen per e-mail bericht dat ze zich helaas niet 

hebben gekwalificeerd voor de finale-avond. Ze zien in dat 

mailbericht in ieder geval wel op welke positie ze zijn geëindigd. 

 

FINALES NK 
 

VRIJDAG 30 OKTOBER OM 19.30 UUR 

IN DE AVOND 

De nummers 3 en 4 uit de week debatteren op vrijdagavond 30 

oktober tegen elkaar om de derde en vierde plaats van dit 

eerste NK Online Debatteren. 

 

Aansluitend debatteren de nummers 1 en 2 uit de week om het 

Nederlands Kampioenschap. 

 

VRIJDAG 30 OKTOBER ROND CIRCA 

21.00 UUR 

De jury weet wie Nederlands Kampioen debatteren is geworden 

en zal dit officieel bekend gaan maken tijdens een nieuwe online 

sessie. 

 

Alle deelnemers aan het NK worden uitgenodigd om online 

aanwezig te zijn bij dit historische moment! 

 

IN DE WEEK NÁ HET NK Natuurlijk ontvangen de nummers 1, 2 en 3 van het NK hun 

beker.  

De nummer 1 ontvangt een wisselbeker en we hopen uiteraard 

dat de kampioen in 2021 zijn titel zal verdedigen bij het 2e NK 

Online Debatteren. 

 



BINNEN TWEE WEKEN NA HET NK Alle deelnemers ontvangen van ons hun persoonlijk juryrapport 

met alle cijfers die voor de verschillende beoordelingscriteria 

zijn gegeven. Ook hebben we ongetwijfeld vele Tips en Tops voor 

jou beschreven. 

 

UITERLIJK 31 DECEMBER 2021 Dé Nederlandse Debatclub zal uiterlijk vóór Oudejaarsdag de 

verschuldigde bedragen aan de Goede Doelen overmaken. De 

deelnemers zijn wel zelf verantwoordelijk voor het op tijd en 

correct aanleveren van alle (bank)gegevens van de betreffende 

goede doelen. 

 

ERGENS IN 2021 Natuurlijk zullen ook wij dit eerste NK goed gaan evalueren, 

maar eigenlijk weten we nu al dat in 2021 dit NK Online 

Debatteren opnieuw op de agenda komt te staan. We hopen dat 

je dán ook weer deelneemt! 

 

   

 

 

 


