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BESTE	  NEDERLANDSE	  DEBATERS	  
STRIJDEN	  OM	  PRESTIGIEUZE	  TITEL	  

De	  allerbeste	  Nederlandse	  debaters	  strijden	  op	  zaterdag	  16	  oktober	  in	  een	  zinderende	  strijd	  om	  de	  
prestigieuze	  “masters”-‐titel	  tijdens	  de	  Nederlandse	  Debatmasters.	  Het	  toernooi	  wordt	  jaarlijks	  
georganiseerd	  door	  de	  Nederlandse	  Debatbond,	  dit	  jaar	  samen	  met	  Nyenrode	  Business	  
Universiteit.	  Het	  toernooi	  kenmerkt	  zich	  door	  de	  strenge	  selectie	  die	  alleen	  de	  acht	  beste	  
debatteams	  uit	  Nederland	  toelaat.	  	  

Lange	  voorkwalificatie,	  alleen	  topdebatten	  

Een	  jaar	  lang	  hebben	  alle	  debaters	  in	  Nederland	  de	  kans	  gehad	  om	  zich	  via	  de	  Nederlandstalige	  
Debatranglijst	  te	  kwalificeren	  voor	  het	  prestigieuze	  toernooi.	  Alleen	  de	  acht	  teams	  met	  de	  meeste	  
punten	  worden	  jaarlijks	  toegelaten	  om	  deel	  te	  nemen	  aan	  het	  toernooi	  dat	  in	  parlementaire	  stijl	  
gehouden	  zal	  worden.	  Hierdoor	  is	  elk	  debat	  een	  topdebat	  en	  gaan	  oud	  Nederlands-‐	  Europees-‐	  en	  
wereldkampioenen	  de	  strijd	  aan.	  

Onderwerpen	  die	  er	  toe	  doen	  
Tijdens	  het	  toernooi	  gaat	  het	  om	  belangrijke	  maatschappelijke	  vraagstukken	  en	  thema’s	  die	  vertaald	  
worden	  naar	  prikkelende	  stellingen.	  De	  debaters	  krijgen	  deze	  stellingen	  kort	  van	  te	  voren	  te	  horen.	  
Vervolgens	  moeten	  de	  debaters	  in	  teams	  van	  twee	  die	  stelling	  verdedigen	  dan	  wel	  aanvallen.	  De	  
winnaars	  van	  het	  toernooi	  mogen	  zich	  een	  jaar	  lang	  Nederlandse	  Debatmasters	  noemen.	  

De	  dag	  zal	  op	  16	  oktober	  plaatsvinden	  op	  de	  campus	  van	  de	  Nyenrode	  Business	  Universiteit.	  Inloop	  is	  
om	  11:00,	  en	  de	  dag	  is	  openbaar	  te	  bezoeken	  voor	  iedereen.	  Meer	  informatie	  is	  beschikbaar	  op	  
www.debatbond.nl/masters	  	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  NOOT	  VOOR	  DE	  REDACTIE	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

Meer	  informatie?	  De	  dag	  bijwonen?	  Hulp	  bij	  een	  artikel	  over	  het	  debat?	  

Wij	  helpen	  u	  graag!	  Neem	  gerust	  contact	  op	  met:	  

Tomas	  Beerthuis,	  bestuurslid	  Nederlandse	  Debatbond	  
06-‐48797276,	  Tomas.Beerthuis@debatbond.nl	  

Over	  de	  Nederlandse	  Debatbond	  

De	  Nederlandse	  Debatbond	  is	  het	  overkoepelende	  orgaan	  van	  debatverenigingen	  en	  –organisaties	  in	  
Nederland.	  De	  Bond	  is	  opgericht	  in	  2008	  met	  als	  doel	  om	  het	  wedstrijddebat	  te	  bevorderen.	  Het	  
wedstrijddebat	  bevordert	  cruciale	  presentatie-‐	  en	  argumentatievaardigheden	  en	  dwingt	  je	  kritisch	  na	  
te	  denken	  over	  maatschappelijke	  vraagstukken.	  Tot	  de	  kerntaken	  van	  de	  Bond	  behoren	  het	  
bevorderen	  van	  samenwerking	  tussen	  beoefenaars	  en	  het	  gezamenlijk	  naar	  buiten	  treden.	  De	  
organisatie	  heeft	  ongeveer	  700	  leden.	  

	  


