
 
 

Boost Your Business XXXL Pitch Battle  
 

17 november – Training, Oefenen en Feedback 
10.00-11.00: Zorg ervoor dat jullie je pitch voor de 17e november hebben voorbereid (zie 
instructies hieronder). 17 november krijgen jullie een online pitch training op Zoom van David 
Beckett. David Beckett is een wereldwijde grootheid op het gebied van pitch trainingen. Hij is 
de maker van de Best3Minutes Pitch methodologie, een TEDx-spraakcoach en auteur van 
het boek Pitch To Win. 
 
11.30-12.30: Groep 1 houdt na de training van David Beckett op 17 november hun pitch in 
één van de vier breakout rooms op Zoom voor een pitch coach samen met ongeveer 10 
mede studenten-startups. Jullie krijgen zowel van de pitch coach als jullie mede 
ondernemers feedback. Jullie verbeteren waar nodig jullie pitch voor de 18e november.  
 
12.30-13.30: Groep 2 houdt hun pitch in één van de vier breakout rooms op Zoom voor een 
pitch coach samen met ongeveer 10 mede studenten-startups inclusief feedback. 
 
18 november –  Pitch Battle, Grote Finale en Winnen? 
Deze dag strijden jullie verdeeld in twee rondes, verdeeld in twee groepen, met in totaal circa 
90 studenten-startups om de titel ‘Best Pitch BYBXXXL 2020’ en een 1.000 euro cheque 
beschikbaar gesteld door Visma Software.  
 
11.00-12.00: Voorronde 1, groep 1: 45 pitches  
12.00-12.30: Eerste halve finale: 10 halvefinalisten  
 
13.30-14.30: Voorronde 2, groep 2: 45 pitches 
14.30-15.00: Tweede halve finale: 10 halvefinalisten 
 
15.15-16.30: De grote finale: 4 finalisten pitchen nogmaals voor een vakjury en deze 
bepalen de winnaar van de BYBXXXL Pitch Battle! 
 
De 1 Minuut Pitch –  Instructies 

• Korte introductie van jullie startup 
• Een heldere beschrijving/demonstratie van het product en/of dienst en de 

bijbehorende doelgroep. 
• Een duidelijke call-to-action: hoe zou jij als je wint de 1.000 euro van Visma 

gebruiken voor groei/ontwikkeling/opschalen van de startup, oftewel wat is jullie 
toekomstvisie? 

• Andere mogelijke onderdelen: Verdienmodel (hoe gaan jullie omzet maken?), Tractie 
(wat al gedaan, wat al bereikt?), Validatie (bewijs dat potentiële klanten jullie product 
willen kopen). 

 
Let op! Het is een korte pitch, oftewel ga voor kwaliteit boven kwantiteit; leg de nadruk op 
onderdelen waarmee jullie goed kunnen scoren. Bereid de pitch tot in de kleine details voor. 
Als jullie visuals gaan gebruiken, zorg er dan voor dat alles op het moment suprême optimaal 
werkt. Creëer ook een aantrekkelijke pitch omgeving.  


