
 

 

 

 

 

 

 

Reglement NDR 
Dit is het officiële reglement van de Nederlandstalige Debatranglijst zoals dat is vastgesteld door 
de Bondsraad op 9 oktober 2009 met wijzigingen van 10 december 2010. 

A.  Definities 

1.  De Nederlandstalige Debat Ranglijst is bedoeld om prestaties van individuele 
Nederlandse debaters op Nederlandstalige debattoernooien beter te kunnen vergelijken. 

2.  Onder debattoernooi wordt verstaan een evenement zoals onder C7 beschreven. 

3.  Onder debatseizoen wordt verstaan de periode die begint op het moment waarop het 
eerste debattoernooi in de maanden september/oktober/november begint en eindigt op 
het moment dat het laatste debattoernooi in de periode mei/juni/juli/augustus eindigt. 

4. Onder debater wordt verstaan een persoon die in de periode waar de eerstvolgende 
Nederlandstalige Debat Ranglijst op gebaseerd is aan een of meerdere debattoernooien 
heeft deelgenomen. 

B.  Wie er in aanmerking komen voor punten 

5. De Nederlandstalige Debat Ranglijst is bedoeld voor iedereen die meedoet aan een 
debattoernooi dat invloed heeft op de ranglijst. 

6. Alle deelnemers aan debattoernooien krijgen automatisch de door hen behaalde punten 
toegekend. Een debater kan bij het bestuur van de Debatbond aangeven niet te willen 
worden opgenomen in de ranglijst. Het bestuur zal voldoen aan dit verzoek. 

C.  Toernooien 

7. De debattoernooien die meetellen voor de Nederlandstalige Debat Ranglijst worden voor 
het begin van het debatseizoen door het bestuur van de Nederlandse Debatbond bekend 
gemaakt in een ranglijstkalender. Hierin staat ook aangegeven in welke categorie elk 
toernooi valt qua puntentoekenning.  
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8. Na het begin van het debatseizoen kunnen voor dat seizoen geen nieuwe 
debattoernooien tussentijds aan de ranglijstkalender toegevoegd worden. 

9. De Nederlandse Debatbond heeft de mogelijkheid, wanneer het onzeker is of een 
bepaald debattoernooi georganiseerd gaat worden, het toernooi onder voorbehoud op te 
nemen in de ranglijstkalender. Hierbij dienen in ieder geval plaats en organiserende 
vereniging genoemd te worden. 

10. Toernooien worden in 5 categorieën ingedeeld: 

• Categorie 1: het Nederlands Kampioenschap Parlementair Debatteren 

• Categorie 2: de traditionele grote Nederlandstalige verenigingstoernooien 

• Categorie 3: de iets kleinere Nederlandstalige verenigingstoernooien 

• Categorie 4: overige Nederlandstalige debattoernooien 

• Categorie 5: De Debatbond Masters 

 

11. Welke debattoernooien in categorie 2, 3 en 4 vallen is ter beoordeling aan de 
Nederlandse Debatbond, waarbij de Debatbond de volgende criteria gebruikt ter 
beoordeling: 

 - Categorie 2:  

a) Het toernooi wordt georganiseerd door een bij de Debatbond aangesloten 
vereniging.  

b) Het toernooi is reeds twee keer georganiseerd. 

c) Het toernooi heeft laten zien van inhoudelijk hoge kwaliteit te zijn. 

d) Het toernooi is in de afgelopen paar jaar structureel in staat gebleken ten 
minste 30 teams aan te trekken. 

e) Afgezien van bepalingen met betrekking tot de organiserende vereniging, is 
het toernooi algemeen toegankelijk. 

 - Categorie 3: 

a) Het toernooi wordt georganiseerd door een bij de Debatbond aangesloten 
vereniging. 

b) Het toernooi is ofwel in de afgelopen paar jaar in staat gebleken ten minste 20 
teams aan te trekken ofwel de bondsraad spreekt de verwachting uit dat er deze 
editie ten minste 20 teams aangetrokken zullen worden. 

c) Afgezien van bepalingen met betrekking tot de organiserende vereniging, is 
het toernooi algemeen toegankelijk 

 - Categorie 4: 

a) Er zijn duidelijke regels aangekondigd over de debatvorm en de jurering. 

b) Afgezien van bepalingen met betrekking tot de organiserende vereniging, is 
het toernooi algemeen toegankelijk 



Pagina 3 van 5 | Nederlandse Debatbond | Buizenwerf 172, 3063 AZ Rotterdam  |  www.debatbond.nl 

12. Nadat het debatseizoen begonnen is kan de ranglijstkalender van dat seizoen niet meer 
worden gewijzigd, anders dan door het verwijderen van debattoernooien die dit reglement 
overtreden. Uitzondering hierop is de mogelijke situatie waarin tijdens het seizoen 
besloten wordt een ander debattoernooi dan voorzien was de status van Nederlands 
Kampioenschap Parlementair Debatteren toe te kennen. In dat geval verandert de 
categorie van het debattoernooi dat deze status eerst zou krijgen in 2, 3 of 4 en de 
categorie van het debattoernooi dat deze status overneemt in 1. 

D.  Puntentelling 

13. De Nederlandstalige Debat Ranglijst meet prestaties van debaters over de laatste 24 
maanden. 

14. De punten voor een debattoernooi gaan in op de dag na de finale van het debattoernooi. 

15. De punten voor een debattoernooi vervallen 24 maanden na de onder D14 beschreven 
datum. 

16. De puntentelling voor debattoernooien in categorie 1 tot en met 4 is als volgt: 

 Cat 1 Cat 2 Cat 3 Cat 4 

1e 1000 500 350 150 

2e 700 350 240 100 

3e 520 290 180 80 

4e 380 210 140 60 

5e 300 150 100 50 

6e 260 130 80 40 

7e 230 110 70 30 

8e 210 90 60 25 

9e 190 80 50 f(pos) 

10e 170 70 40 f(pos) 

11e 160 60 30 f(pos) 

12e 150 50 25 f(pos) 

13e 140 40 f(pos) f(pos) 

14e 130 30 f(pos) f(pos) 

15e 120 25 f(pos) f(pos) 

16e 110 f(pos) f(pos) f(pos) 

17e 100 f(pos) f(pos) f(pos) 
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18e 90 f(pos) f(pos) f(pos) 

19e 80 f(pos) f(pos) f(pos) 

20e 70 f(pos) f(pos) f(pos) 

21e 60 f(pos) f(pos) f(pos) 

22e 50 f(pos) f(pos) f(pos) 

23e 40 f(pos) f(pos) f(pos) 

24e 30 f(pos) f(pos) f(pos) 

25e 25 f(pos) f(pos) f(pos) 

… f(pos) f(pos) f(pos) f(pos) 

Laatst 0 0 0 0 

 

  De functie f(pos) wordt gebruikt om teams in de staart van het klassement punten toe te 
kennen. Het aantal punten voor deze teams is afhankelijk van het aantal teams dat zij 
onder zich gehouden hebben op de tab. Tussen het eerste team dat punten volgens deze 
formule krijgt en het laatste team lopen de punten lineair af van 25 tot 0. De functie f(pos) 
wordt gedefinieerd als:  

f(pos) =  (1-(pos-posCO))/(posLA – posCO) * 25 

 Hierin staat pos, voor de positie van het team in kwestie, posCO voor de positie van het 
team dat 25 punten krijgt en posLA voor de positie van het laatste team.   

17. Indien twee of meer teams op gelijke posities eindigen, krijgen ze allen het gemiddelde 
aantal punten van de ingenomen posities, afgerond op hele punten. In het bijzonder zal 
dit gelden voor de verliezend finalisten in een BP finale en de teams die in de halve 
finales van een AP of BP toernooi uitgeschakeld worden. Hier gelden dus de volgende 
scores. 

 Cat 1 Cat 2 Cat 3 Cat 4 

Winnaar 1000 500 350 150 

AP finalist 700 350 240 100 

AP halve finalist 450 250 160 70 

BP finalist 533 283 187 80 

BP halve finalist 250 120 78 36 

 

18. De puntentelling voor de Masters (categorie 5) geschiedt als volgt: 100 punten voor 
iedere overwinning in de poule en 250 punten voor een overwinning in de finale. 
Deelnemers die geen overwinning boeken, krijgen 1 punt. 
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19. Slechts teams die volledig aan een debattoernooi deelnemen, en het hele toernooi 
dezelfde samenstelling hebben, komen in aanmerking voor punten. Debaters die een of 
meerdere ronden waaraan zij geacht worden deel te nemen missen (bijvoorbeeld door 
weg te lopen of te laat te komen) worden voor de Nederlandstalige Debat Ranglijst 
geacht niet aan dat debattoernooi deelgenomen te hebben. 

20. Een door de organisatie als dummyteam aangeduid team krijgt, wanneer het het hele 
debattoernooi in dezelfde samenstelling heeft gedebatteerd, gewoon punten toegekend 
zoals ieder ander team. Een dummyteam dat hier niet aan voldoet wordt uit de 
rangschikking verwijderd, zodat de teams eronder een plaats in het klassement 
opschuiven. Een dummyteam dat zich kwalificeert voor de finalerondes, maar door de 
organisatie hiervan uitgesloten wordt, komt in de eindrangschikking achter de teams die 
de finalerondes gehaald hebben te staan, maar voor alle overige teams die de 
finalerondes niet haalden. 

21. Voor de notering van een debater op de ranglijst tellen de punten van de 8 
debattoernooien waar de debater het meeste punten behaald heeft, mee. 

22. Wanneer voor de ranglijst twee of meer debaters evenveel punten hebben, eindigt de 
debater die aan het minste aantal debattoernooien heeft deelgenomen in de periode waar 
de ranglijst over gaat op de hoogste positie. Als ook dat gelijk is, staan de debaters in de 
ranglijst op dezelfde positie. 

E.  Publicatie 

23. De Nederlandstalige Debatranglijst wordt gepubliceerd zo spoedig mogelijk nadat er 
wijzigingen zijn opgetreden via de website van de Nederlandse Debatbond. In de 
gepubliceerde ranglijst worden slechts debaters met 1 of meer behaalde punten 
opgenomen. 

24. De verantwoordelijkheid voor het aanleveren van de uitslagen van een debattoernooi ligt 
primair bij de organisatie van desbetreffend debattoernooi. Wanneer de organisatie van 
een debattoernooi niet in staat blijkt de resultaten binnen een week na het toernooi aan te 
leveren, kan de Nederlandse Debatbond besluiten de punten van het toernooi later in te 
laten gaan dan uit D14 volgt (dit heeft geen effect op de datum die uit D15 volgt) of 
helemaal niet toe te kennen. 

F.  Slotbepalingen 

25. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Nederlandse Debatbond. 

26. Wijzigingen in dit reglement kunnen alleen plaatsvinden tussen twee debatseizoenen in. 
Tussentijdse wijzigingen kunnen slechts plaatsvinden wanneer dit vanuit de redelijkheid 
hoogst noodzakelijk is. Dit laatste is ter beoordeling aan de Nederlandse Debatbond. 


