Amsterdam, 22 april 2013.
LUCIËN DE BRUIN EN DANIËL SCHUT WINNEN NEDERLANDS
KAMPIOENEN DEBATTEREN 2013
Is het beter om na een militaire interventie, waarbij een dictatuur omver wordt geworpen,
een zo goed mogelijke nieuwe dictator te installeren? Over deze vraag moesten de
finalisten van het NK Debatteren de verbale strijd met elkaar aangaan. Het publiek,
bestaande uit zowel deelnemers als andere genodigden, waaronder pers en fotografen,
kreeg een debat van zeer hoge kwaliteit te zien.
Na een zinderende finale mogen de Bruin, tevens beste individuele spreker van het
toernooi, en Schut zich een jaar lang Nederlands Kampioen debatteren noemen. Zij
kwamen uit voor debatverenigingen Erasmus Debating Society (Rotterdam) en asdv
Bonaparte (Amsterdam). In de finale stonden zij tegen debaters Senna Matoug en Devin
van den Berg (Leiden). Lennart van Laake werd de beste novice (beginnende) debater
van het toernooi.
Tijdens het NK debatteren, gaat het om belangrijke maatschappelijke vraagstukken en
thema’s die vertaald worden naar prikkelende stellingen. In de kwalificatierondes
kwamen onder andere de Noord-Korea, de Griekse staatschuld en de wenselijkheid van
schoonheidswedstrijden voorbij.
Op het toernooi strijden teams van twee debaters volgens de regels van het Amerikaans
parlementair debat om de gunst van de jury. Slechts vijftien minuten voor het debat
krijgen de teams te horen wat de stelling is en welke positie zij moeten verdedigen, voor
of tegen de stelling. Elk team krijgt vervolgens de kans om in twee speeches de eigen
zaak te bepleiten en de argumentatie van de tegenstanders onderuit te halen.
De Amsterdamse debatvereniging asdv Bonaparte organiseerde deze zestiende editie van
het NK. Hoofd van de organisatie Nathalie Notermans: “bijna ieder lid van Bonaparte
was aanwezig om bij te dragen aan de organisatie van dit evenement, dat zegt iets over de
mentaliteit van onze debaters". Er waren ruim honderd deelnemers en bijna evenveel
juryleden en organisatie aanwezig. Dit NK onderscheidde zich van voorgaande jaren
omdat dit het eerste debattoernooi is in Nederland die er naar streeft om de ecologische
impact van het toernooi te minimaliseren. Lid van de organisatie Marloes Boere: “we
kunnen niet pleiten voor moraliteit en dan zelf er met de pet naar gooien”.
Zie voor meer informatie http://www.nkdebatteren.nl. Voor het sfeerverslag en
toernooiresultaten zie http://www.debatbond.nl/seventwenty.
Meer informatie? Hulp bij een artikel over het debat?
Wij helpen u graag! Neem gerust contact op met: Veroniek van Praag, bestuurslid
Nederlandse Debatbond: veroniek.vanpraag@debatbond.nl en 0681908249.

Over de Nederlandse Debatbond
De Nederlandse Debatbond is het overkoepelende orgaan van debatverenigingen en –
organisatie 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 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
1000 leden.

