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SCHRIJFOEFENING 8A

Wat is het grootste verlangen van je hoofdpersonage? Gelukkig worden? Rijk
worden? Gezond worden? Een probleem oplossen? Nooit meer bang zijn? Wat
meer avontuur in het leven? Welke concrete vorm heeft dat verlangen voor jouw
hoofdpersonage? Dat ene huis met een tuin op het zuiden? In een rode Maserati
rijden? Van eczeem genezen? Die lekkage in de wc verhelpen? De zwarte band bij
karate halen? Een slippertje maken?
Als je hoofdpersonage nog geen concreet streven heeft, bedenk dat dan nu. Kijk ook
of je een geloofwaardige tijdslimiet kunt vinden.

SCHRIJFOEFENING 8B

Ga in gedachten na welke romans en verhalen je hebt gelezen. Kies er drie uit.
Welke zoektocht lag er ten grondslag aan elk verhaal? Vat in één zin samen: wat
is het verlangen van het hoofdpersonage? En in welk concreet streven wordt dat
verlangen uitgedrukt?

Roman:
Verlangen:

Roman:
Verlangen:

Roman:
Verlangen:
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SCHRIJFOEFENING 8C

Lees de fragmenten van je verhaal of roman door in de volgorde die je nu in
gedachten hebt. (Misschien staan ze al in een bepaalde volgorde op papier.
Misschien in chronologische volgorde. Of misschien spring je heen en weer
in de tijd.) Gebruik onderstaande checklist en geef antwoord op de vragen.
CHECKLIST SPANNING
BINDINGSKRACHT VAN JE PERSONAGE

Kan de lezer zich voldoende met je hoofdpersonage vereenzelvigen?

Is je personage interessant genoeg voor je lezer?

Heeft hij de juiste combinatie van herkenbare kenmerken aan de ene kant en
gedroomde kwaliteiten aan de andere kant. Met andere woorden, kan je lezer
zichzelf herkennen in je personage en is er daarnaast genoeg voor je lezer te
beleven dat hem uit de sleur van het dagelijkse leven haalt?

Beschikt hij daarnaast over eigenschappen, omstandigheden en verlangens die
hem dwingen tot ongebruikelijke stappen? Tot het leveren van strijd?

Is het geloofwaardig wat hij doet?

Misschien heb je je personage nog niet voldoende uitgediept. Als dat zo is,
keer dan terug naar Stap 3: personage bedenken, of Stap 4: personage tot
leven brengen.

PLOT

Heeft je hoofdpersonage, naast een algemeen verlangen, ook een concreet streven?

Is er sprake van een goede, eenduidige plot?

Komt die plot vanzelfsprekend voort uit je hoofdpersonage en zijn
omstandigheden?
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Kun je die plot voor jezelf in twee zinnen verwoorden?

Heb je de tegenwerkende krachten voor jezelf duidelijk gemaakt?

Het kan zijn dat je de plot van je verhaal nog niet helder genoeg hebt geformuleerd.
In dat geval kun je beter terugkeren naar Stap 5: verhaallijn creëren.

SPANNINGSBOOG

Verstrijkt er genoeg tijd voor je hoofdpersonage zijn einddoel heeft bereikt?

Vinden er in de loop van de tijd verschillende confrontaties plaats?

Is er een logische samenhang tussen de opeenvolgende confrontaties?

Is er sprake van een oplopende spanning in de opeenvolgende fragmenten?

Zijn je hoofdpersonage en zijn tegenkrachten of tegenstanders aan elkaar gewaagd?

Is er voldoende dynamiek in je verhaal? Met andere woorden, beweegt je verhaal
heen en weer tussen hoop en wanhoop op een goede afloop?

Is er voldoende afwisseling tussen spanning en rust?

Blijft de afloop tot het einde toe voorspelbaar?

Op de vragen over spanningsboog komen we later uitgebreid terug.
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SCHRIJFOPDRACHTEN STAP 8: SPANNING AANBRENGEN
INLEVEREN SCHRIJFOPDRACHT

• Heb je een schrijfcursus met feedback van een schrijfcoach? Dan kun je de
schrijfopdracht inleveren via www.cursusschrijven.nl/inleveren
Daar vind je ook de inleverinstructies.
• Heb je gekozen voor een schrijfcursus zonder feedback, maar wil je liever toch
feedback en schrijftips van een schrijfcoach? Ga naar www.cursusschrijven.nl/coach
• Twijfel je of je een schrijfcursus met of zonder feedback hebt? Neem contact op via
www.cursusschrijven.nl/contact
DIT IS WAAR JE SCHRIJFCOACH FEEDBACK OP GEEFT:

• Is er sprake van een stevige plot en een geleidelijke, geloofwaardige ontwikkeling?
• Wordt de ontwikkeling van het personage goed zichtbaar in de drie fragmenten?
• Is de confrontatie spannend? Door welke elementen komt er spanning tot stand?
SCHRIJFOPDRACHT 1

Maak een spanningsboog. We hebben er een aantal in dit werkboek gezet om te
oefenen (zie volgende pagina’s). Maar voel je vrij om zelf nieuwe tijdlijnen op een
liggend vel A3 papier te tekenen.
Vat de begintoestand van je personage in één of twee zinnen samen en zet dat aan
het begin van de lijn. Voeg plaats en tijdstip toe.
Vat de mogelijke afloop samen in één of twee zinnen en zet dat aan het eind van de
lijn. Voeg plaats en tijdstip toe. Kijk geregeld naar je tijdlijn.
SCHRIJFOPDRACHT 2

Welke scènes of confrontaties moeten er nog plaatsvinden om je hoofdpersonage
van A naar Z te krijgen? Kies of bedenk minstens drie confrontaties die oplopen in
heftigheid en geef ze een voorlopige plaats op de tijdlijn van je verhaal.
SCHRIJFOPDRACHT 3

Hoe zien die confrontaties eruit? Neem de vragen door onder Laag 4: levendige
confrontaties en bedenk welke factoren een rol spelen in je scène. Neem hier de tijd
voor en laat je ideeën tussendoor rijpen.
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Begintoestand:

Plaats:
Tijdstip:
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Tijdstip:
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Mogelijke afloop:

Mogelijke afloop:

Mogelijke afloop:
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SCHRIJFOPDRACHT 4

Schrijf drie scènes. Plaats ze in het geheel van je verhaal, zodat er een oplopende
spanning ontstaat.
Scène 1
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Scène 2
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Scène 3
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SCHRIJFOPDRACHT 5

Op welk moment in je boek kan je hoofdpersonage nog maar één kant op? Wat is er
op dat moment aan de hand? Wat is daar allemaal aan vooraf gegaan? Beschrijf de
confrontatie die daar direct aan vooraf is gegaan. Plaats die scène op de tijdlijn van
je verhaal.
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