7 GOUDEN TIPS VOOR JE
LEVENSECHTE VERHAAL

blabla

Loop je al jaren rond met het
idee om je boek te schrijven?
Stel je het telkens uit,
of loop je vast? Zonde!
Laat het je niet meer gebeuren.
Lees deze 7 tips!
Inspiratie gegarandeerd!
Meer weten? Ga naar
schrijfweken in Andalusië.
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#1
Behapbaar

Een boek schrijven is groots en
veelomvattend, maar een verhaal
van 500 woorden niet. Maak daarom
met jezelf de afspraak dat je
bijvoorbeeld elke dag 500 woorden
schrijft, of dat je elke dag 30
minuutjes werkt aan je boek. Zo’n

dagelijkse taak is behapbaar,
en dat maakt het schrijven prettig.

#2
Al het andere UIT

#3
Zintuigen

Niets zo verleidelijk als al die
andere dingen die jouw aandacht
opeisen. Facebook, e-mail, de
telefoon: zet het allemaal uit.
Lichtelijk verslaafd aan sociale
media? Je bent niet de enige.
Gebruik een programma zoals deze
[klik hier]

Als je jouw waargebeurde verhaal
schrijft, zorg er dan voor dat de
lezer erbij mag zijn. Doordat je
gevoel op papier staat. Maar ook
dat wat je ruikt, ziet, proeft, voelt
en ziet. Zintuigen maken je verhaal
levendig. Zo raak je je lezer.
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#4
Structuur

Structuur is het allermoeilijkste aan
het schrijven van een boek. Heb je
een serieuze schrijfwens. Laat je
begeleiden door iemand die vaker
met dit bijltje heeft gehakt en er
zelfs een methodiek voor
ontwikkelde (©ES, Eerst Structuur),
ga naar
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#5
Bepaal richting

#6&7
Ingevingen

Schrijf als eerste de achterflap van
je boek. Meen je dat? Ja! Want het
geeft je verhaal namelijk richting.
Print het uit en hang het boven je
bureau. Zo houd je focus.
Met de achterflap bepaal je niet
alleen waar je over schrijft, maar
ook wat je lezer kan verwachten als
je boek af is. Handig!

Zorg dat je een klein notitieboekje
bij je hebt voor ingevingen. Helaas
komen die meestal als je geen pen
en papier bij je hebt. Daarom direct
tip #7: WhatsApp! Die typt
namelijk uit wat je zegt. Zo kun je
je ingevingen gemakkelijk naar
jezelf app’en (wel je nummer in je
telefoon zetten).
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MEER SCHRIJFTIPS?
Er zijn nog veel meer tips die wij met je willen delen. Heb jij er eentje waarvan jij vindt dat die
gedeeld moet worden met andere schrijvers? Stuur ons een mailtje (info@100jaarnavandaag.nl)!

©ES
ONZE METHODIEK: ©ES
Stel: je zit bij de kapper.
Ze vraagt je welk model je wilt
zodat ze weet
wat er gedaan moet worden.
De kapper bereidt zich voor,
legt de spullen klaar,
wast je haar,
doet je een doek voor
en gaat aan de slag.
De kapper weet wat ze doet
maar voor jou lijkt het één grote chaos.
De kapper heeft een lijn uitgezet.
Langzaam verschijnt
wat jij wilt.

©ES is de naam van onze methode
tijdens de schrijfweken in Spanje
EERST STRUCTUUR
want als je je goed voorbereidt
en weet voor wíe en waarover
je wilt schrijven,
- en ook waarover niet ontstaat er een helder verhaal.
En dát is wat je wilt.
Tijdens de schrijfweken in Spanje
werk je onder begeleiding
van een schrijfcoach
volgens de ©ES methode.
We werken aan je rode draad
en de verhaallijnen
zodat jouw boek er ook écht komt.
Je hebt geen schrijfervaring nodig,
iedereen kan meedoen.

Meer weten?
Bel of app gerust: 0031 6 43 11 70 19

(info@100jaarnavandaag.nl)
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