TIPS & TRICKS
VOOR DEELNEMERS

TEAMSPIRIT

Moedig elkaar aan & geef elkaar tips! Geef elkaar vertrouwen en hulp.

GELOOF IN JEZELF

Voorbereiding is goed maar durf ook vertrouwen op je kennis, gevoel en intuïtie.

VOORBEREIDING

Bereid je goed voor. Als je weet waarover je spreekt, kan het niet fout gaan!

EIGEN WERKMETHODE

Ieder bereidt zich voor op z’n eigen manier. Zoek wat het beste bij jou past!

OEFENEN

Hoe meer je je betoog oefent, hoe zekerder je wordt! Spreken, argumenteren, luisteren,
overtuigen,...

BELUISTER JEZELF

Neem je betoog op en beluister het kritisch. Hier leer je veel verbeterpunten uit!

HUMOR

Een beetje humor kan werken.Het trekt aandacht van de jury en het publiek. Past humor

niet zozeer bij je? Een mooie stem, duidelijk betoog of zelfzekere houding trekken evenwel
aandacht!

BLIJF ADEMEN

Iedereen is zenuwachtig! Adem rustig in en uit, hierdoor word je rustiger en moet je niet
snakken naar adem.

VERMIJD ALGEMEENHEDEN

Let op met uitspraken als “ieder verstandig persoon weet dat...”.
Deze worden snel doorprikt!

INHOUD

Val je tegenstander niet persoonlijk aan!

Drogredenen doorziet de jury snel en je riskeert dat de tegenstander punten scoort.

VERDUIDELIJK

Zorg dat je punt duidelijk overkomt!

Spreek in korte en krachtige zinnen, zodat iedereen weet wat je bedoelt.

KALMTE KAN JE REDDEN

Probeer rustig te blijven, ook al gieren de zenuwen door je lichaam!

Hierdoor zal je nóg overtuigender overkomen. Blijf ook kalm indien je tegenstander
probeert het bloed van onder je nagels te halen.

HERHALEN

Het eenmalig herhalen van argumenten is niet altijd voldoende voor de jury of de

toehoorders om het argument te begrijpen of onthouden. Probeer je sterkste argumenten
en conclusies eventueel anders te bewoorden.

STEM ALS WAPEN

Pauzes op het juiste moment, variatie in toonhoogte, volume en spreeksnelheid zijn goede
middelen om nadruk te leggen!

MAAK AFSPRAKEN

Spreek op voorhand met je team af hoe je met elkaar gaat communiceren tijdens het
debat! Een blik aan je partner om over te nemen of een tikje op de knie. Zo vermijd je
paniek en misverstanden!

STRUCTUREER JE BETOOG

Zorg dat je betoog logisch is opgebouwd, zodat toehoorders ook goed kunnen volgen.
Zij weten misschien niet wat jij wél weet.

KRACHTIG BEGIN-CONCLUSIE

De start en het slot blijven het langste hangen, zorg dat je sterk begint én eindigt!

“Wij zijn voor de stelling om 3 redenen, namelijk...” is een goede zin om aandacht te

trekken. “en om al die redenen zijn wij tegen de stelling” is een goede zin om mee te
eindigen.

LEES KRITISCH

Zeker tijdens je voorbereiding bij het lezen en bestuderen van informatie.

Maar ook tijdens het debat (drogredenen van tegenstanders herkennen!)

DE BELANGRIJKSTE TIP...
Have fun!

Uiteindelijk doe je het nog altijd voor je plezier, dus zorg dat je er ook van geniet!

