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Deel 1 - Inleiding  

1.1 Het format van het debat  

1.1.1 Het debat wordt gevoerd door twee teams. 

1.1.2 De teams bestaan uit twee personen. 

1.1.3 De leden zullen in de volgende volgorde spreken: (1) eerste spreker van de propositie; (2) 

eerste spreker van de oppositie; (3) tweede spreker van de propositie; (4) tweede spreker van de 

oppositie (5) eerste spreker van de oppositie (samenvattende beurt); (6) eerste spreker van de 

propositie (samenvattende beurt). 

1.1.4 Spreektijd zal 5 minuten bedragen voor de onder 1.1.3 bepaalde beurten 1 t/m 4 (opbouwende 

beurten) en 3 minuten voor beurten 5 en 6 (samenvattende beurten). 

 

1.2 De Motie  

1.2.1 De motie moet ondubbelzinnig worden verwoord. 

1.2.2 De sprekers moeten het debat voeren in de geest van de motie. 

 

1.3 Voorbereiding 

1.3.1 Het debat begint 15 minuten nadat de motie is aangekondigd . 

1.3.2 Het voorbereiden is alleen toegestaan met de andere spreker van het team. 

1.3.3 Het is de sprekers toegestaan om gedrukt of geschreven materiaal tijdens voorbereiding en 

tijdens het debat te gebruiken. Het gedrukte materiaal omvat boeken, dagboeken, kranten en andere 

gelijkaardige materialen. Het gebruik van elektronisch materiaal is ten strengste verboden. 

 

1.4 Punten van Informatie  

1.4.1 Punten van Informatie zijn toegestaan na de eerste minuut en voor de laatste minuut van de 

speech van de spreker gedurende de onder 1.1.3 bepaalde beurten 1 t/m 4 (opbouwende beurten). 

Bij de beurten 5 en 6 (samenvattende beurten) zijn er geen Punten van Informatie toegestaan. 

1.4.2 Een Punt van Informatie kan worden aangevraagd door op te staan en de woorden Punt van 

Informatie of soortgelijke strekking uit te spreken. Het aankondigen van het daadwerkelijke argument 

is verboden. 

1.4.3 De spreker bepaalt of een Punt van Informatie wordt geaccepteerd of afgewezen. 

1.4.4 De maximale duur van een Punt van Informatie bedraagt 15 seconden. 

1.4.5 De spreker kan de persoon van wie een Punt van Informatie is geaccepteerd verzoeken te gaan 

zitten indien hij een redelijke kans heeft gehad zijn punt uiteen te zetten en de spreker het begrijpt. 

1.4.6 De spreker moet er naar streven tenminste een Punt van Informatie aan te nemen. 

 

1.5 Timing speech  

1.5.1 Het einde van de maximale spreektijd wordt door een lid van het jurypanel aangegeven met 

twee opeenvolgende signalen (klop op tafel, bel, etc.). 

1.5.2 De spreker heeft het recht op 10 additionele seconden om de zin af te maken. Daarna zal een 

lid van het jurypanel middels twee opeenvolgende signalen (klop op tafel, bel, etc.) aangeven dat de 

spreker dient terug te keren naar zijn plaats. 

 



Deel 2 – Definities 
2.1 De definitie  

2.1.1 De definitie moet de bepalingen uit de motie die verdere opheldering vereisen neerzetten.  

2.1.2 De eerste spreker van de propositie geeft de definitie gedurende zijn of haar speech. 

2.1.3 De definitie moet: (a) een duidelijke en logische verbinding met de motie te hebben - dit 

betekent dat een gemiddelde redelijke persoon de verbinding goedkeuren zou die door de spreker 

tussen de motie en de definitie wordt gemaakt (als er geen dergelijke verbinding is wordt de definitie 

een “squirrel”); (b) geen truism zijn. Truisms zijn bepalingen waar redelijkerwijs geen tegenbewijs 

voor te brengen is (gras is groen) (c) in de huidige tijd afspelen - dit betekent dat het debat in het 

heden moet plaatsvinden en dat de definitie het debat niet in het verleden of de toekomst kan 

plaatsen. 

 

2.2 Het tegenspreken van de definitie 

2.2.1 De eerste spreker van de oppositie kan de definitie tegenspreken als het clausule 2.1.3 van deze 

regels overtreedt. De eerste spreker van de oppositie moet duidelijk verklaren dat hij of zij de definitie 

tegenspreekt. 

 

2.3 De beoordeling van het tegenspreken van de definitie  

2.3.1 Het jurypanel bepaalt of clausule 2.1.3 van deze regels door de eerste spreker van de propositie 

overtreden is. 

2.3.2 De verantwoordelijkheid om vast te stellen dat de definitie onredelijk is kan alleen geschieden 

als de sprekers dit hebben aangegeven. 

Deel 3- De jurering  
3.1.1 Het debat wordt door tenminste een persoon gejureerd. Waar mogelijk zullen er meerdere 

juryleden aanwezig zijn.  

3.1.2 De voorzitter van het jurypanel heeft een beslissende stem in de vaststelling van de uitslag.  

3.1.3 De uitslag dient binnen 10 minuten bepaald te zijn. 

3.1.4 Voor de feedback heeft het juryteam 10 minuten.  

3.1.5 Het verstrekken van de toegekende sprekerspunten aan de individuele leden van de teams is 

verboden. 

3.1.6 De voorzitter van het jurypanel moet: (a) Overleggen en het debat met de juryleden bespreken; 

(b) Het onderlinge resultaat van de teams bepalen; (c) De sprekerspunten bepalen; (d) Mondelinge 

feedback verstrekken en (e) zorg dragen voor de invulling van juryformulieren. 

3.1.7 De juryleden moeten altijd trachten consensus te bereiken. Lukt dit niet binnen de in 3.1.3 

gestelde tijd, dan geldt de stemming als bepaald in 3.1.2 

3.1.8 De winnaar van het debat ontvangt 1 punt. De verliezer van het debat ontvangt 0 punten. De 

voorzitter van het jurypanel dient op het juryformulier echter alleen het onderlinge resultaat weer te 

geven. 

3.1.9 Een spreker die de ander op basis van godsdienst, geslacht, ras, kleur, nationaliteit of seksuele 

voorkeur beledigt wordt automatisch laatste in het debat, ongeacht de prestaties.  


