
Het Boekschrijfboek 
 
 
 
Een e-book (pdf) dat je in staat stelt om volkomen op de 

automatische piloot de eerste versie van je boek te 
schrijven.  
 
Omdat ik zelf zoveel baat heb gehad bij én de Heldenreis 
én de Schrijfveren bij het schrijven van mijn roman 
Brandsporen, leek het me een vruchtbaar idee om een 
en ander te combineren. Ik heb een jaarkalender vol 

schrijfveren gemaakt die aansluiten bij de 12 etappes 
van de Heldenreis. 
 

Als je 12 maanden schrijfveren hebt gedaan, 
leg je het resultaat langs de Heldenreis om 
de plot in elkaar te vlechten. Tenslotte voer 
je nog de kritische revisie uit, en je boek is 

klaar. 
 
Als je al een idee hebt voor een verhaal en de 
deelnemende personages, dan kun je meteen 
met schrijven beginnen. Aan de hand van een 
jaar lang schrijfveren, neem je je personages 

mee op avontuur. Na een jaar is je boek af. 
 
Heb je nog geen idee? Dan biedt dit boek je 
een schat aan inspiratie om erachter te 
komen wat voor verhaal je wilt schrijven, en 
hoe je uiteenlopende personages ontwikkelt. 

Deze fase gaat vooraf aan de schrijfveren. 

Reken er 1-3 maanden voor.  
 
Iedereen kan met dit boek in 2 jaar een complete roman schrijven, waarbij je uitgaat van 5 uur 
schrijven per week. Zeg dus niet langer: ooit, als ik tijd heb, ga ik een boek schrijven. Nee, begin 
gewoon. NU! 
 
inhoudsopgave 

• inleiding 
• kort overzicht Heldenreis 
• hoe werkt verzinnen 
• handleiding schrijfveren 
• praktische handleiding over hoe met dit boek te werken 
- schrijvers zonder idee gaan hier door naar hoofdstuk I 

- schrijvers met idee beginnen meteen met de schrijfveren (of gaan eerst naar hoofdstuk II ev) 

• I waarover schrijf je  
• II personages verzinnen  
• III personages uitwerken 
• IV plot  
- hier begin je met de schrijfveren 
• 12 maanden schrijfveren 

- en als je ze afhebt ga je door met Hoofdstuk V 
• V Heldenreis uitgebreide beschrijving van de etappes met inspirerende vragen 
• VI revisie (spelling, grammatica, stijl, plot) 
 


