
NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP 2020  

ONLINE DEBATTEREN 

 
Van maandag 26 oktober t/m vrijdag 30 oktober 2020 

ALGEMENE REGLEMENTEN EN DEELNAMEVOORWAARDEN  

 

1. Het is NIET toegestaan voor de deelnemers om toeschouwers ‘mee te nemen’ tijdens de online sessie. 

De links die jou verbinden met het TIMESLOT van de avond zijn uitsluitend voor de deelnemers van 

de avond beschikbaar.    

 

2. (In navolging op punt 1)  

Natuurlijk begrijpen we dat je wellicht huisgenoten hebt. Die kun je uiteraard niet wegsturen, maar 

we raden je wel aan om het debat ‘in afzondering’ te voeren en zo min mogelijk afleiding – ook uit 

respect voor jouw debatopponent – te creëren.  

 

3. Het is elke deelnemer toegestaan om zelf – vanaf eigen laptop of device – op video het debat op te 

nemen en zelf later terug te kijken (ter eigen lering en ter vermaak). Het is echter TEN STRENGSTE 

VERBODEN om dat debat online te delen of op andere wijze publiekelijk ter beschikking te stellen. 

Immers, de deelnemers verdedigen of bestrijden tijdens het NK Online Debatteren een stelling waar 

ze in het echte leven wellicht geheel anders over denken → het is daarom uitgesloten en zéér 

ongewenst dat deze debatten online komen te staan.  

 

4. Als een debat toch ongeoorloofd online wordt geplaatst, dan wordt aan de verspreider daarvan een 

boete opgelegd van 1.000 euro. Dat is een hoog bedrag maar ook de online sessies van het NK Online 

Debatteren behoren sessies te zijn waar iedereen zich veilig voelt!  

 



5. Natuurlijk probeert Dé Nederlandse Debatclub ook veel promotie te maken voor dit NK Online 

Debatteren – zowel vooraf, tijdens als achteraf. Zo sturen we persberichten en nieuwsberichten de 

ether in. Als je deelnemer bent, dan ga je akkoord met deze publicaties waarin mogelijkerwijze dus 

ook jouw naam kan voorkomen, als zijnde deelnemer aan dit NK. Zo zullen we zeker ook de regionale 

en lokale pers benaderen van jouw woonplaats als jij Nederlands Kampioen wordt.   

 

6. Omdat het een online event is, kunnen we uiteraard niet ‘ter plekke’ de bekers uitreiken. Deze komen 

wij persoonlijk bij jou langsbrengen en natuurlijk zetten we je dan op de foto! Deze foto(‘s) gebruiken 

wij uiteraard ook ter promotie en voor de verdere verslaglegging. Als deelnemers worden gevraagd 

door (lokale, regionale of landelijke) media t.b.v. een interview o.i.d, dan stellen we het zeer op prijs 

als deelnemers op dat verzoek ingaan!   

 

7. Alle deelnemers ontvangen uiteraard na afloop van het NK Online Debatteren de totale einduitslag. 

Echter, de organisatie van Dé Nederlandse Debatclub publiceert in media en in nieuwsberichten – 

alsook in publicaties op de eigen site – slechts de TOP 7 van het EVENT.    

 

8. Wij verlangen van alle deelnemers tijdens  de online sessies respect voor de juryleden en de opponent.  

 

9. Mocht dit reglement niet volledig zijn of mochten er zich voorvallen voordoen, waar dit reglement 

niet in voorziet, dan beslist de toernooileiding in overleg met de jury. Dit besluit wordt uiteraard 

genomen op basis van billijkheid en redelijkheid.  

 

Klachtenprocedure? 

Mocht je zelf een klacht willen indienen n.a.v. dit Nederlands Kampioenschap Online Debatteren t.a.v. zaken 

die respect en fatsoenlijk gedrag betreffen, dan nodigen we je uit (we motiveren je zelfs!) om dit ons te laten 

weten via info@denederlandsedebatclub.nl of via telefoonnummer 020-6597424.  

Klachten worden vertrouwelijk behandeld. Dé Nederlandse Debatclub is een veilige omgeving waar we met 

z’n allen op respectvolle wijze werken aan het optimaliseren van onze persoonlijke vaardigheden. Dit alles 

geldt dus ook voor het NK Online Debatteren. 

 

 

• Organisatie: Dé Nederlandse Debatclub  

 

• Algehele toernooileiding: Jerry Helmers  

 

• Voorzitter van de jury: Marja Smits  

 

• Design cartoons en beeldmateriaal: Studio Stephan Timmers / Berkel en Rodenrijs  

 

• Hoofdsponsor: Communicatiebureau Crown Media 
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