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het begin van je boek moet … duidelijk maken wat er op het spel staat
het begin van je boek moet … de plot in gang zetten
het begin van je boek moet … een vraag stellen of oproepen
welke vraag stelt de opening van je boek? Schrijf die op.
het begin van je boek moet … duidelijk maken waar het verhaal zich
afspeelt
het begin van je boek moet … duidelijk maken wanneer het verhaal zich
afspeelt
het begin van je boek moet … niet meteen met backstory beginnen
het begin van je boek moet … zo laat mogelijk in het verhaal plaatsvinden
Heb je een personage dat gemist kan worden? Laat hem overlijden. Donald
Maass.
Werk net zo lang aan je laatste regel tot hij geestig is, poëtisch, of
vreedzaam. Donald Maass
Welke drie dingen maken de setting van dit verhaal volstrekt uniek?
Beteugel je huilende zigeunerjongetjes.
Denk erom dat je het weer in dat verdomde boek stopt, het weer is heel
belangrijk. Hemingway in een brief aan John Dos Passos , 1932
De fictionele droom moet bij alles wat je schrijft voorop staan.
Wat wil je hoofdpersoon?
http://www.justaboutwrite.com/A_Archive_QuickCharacterMotivation.html
geen enkele zin die je opschrijft als je werkt aan een verhaal (kort verhaal,
roman of alles daar tussenin) is verspild
schrijfboek Silences http://heldenreis.nl/wpcontent/uploads/2013/05/Heldenreis-Nieuwsbrief-april-2010.pdf
hét schrijfverenschrijfboek! http://heldenreis.nl/wpcontent/uploads/2013/05/Heldenreis-Nieuwsbrief-mei-2010.pdf
meditaties over schrijven van Erwin Mortier http://heldenreis.nl/wpcontent/uploads/2013/05/Heldenreis-Nieuwsbrief-juni-2010.pdf
niet kopen: Het Naakte Schrijven http://heldenreis.nl/wpcontent/uploads/2013/05/Heldenreis-Nieuwsbrief-juli-2010.pdf
Becoming a Writer, zo! http://heldenreis.nl/wpcontent/uploads/2013/05/Heldenreis-Nieuwsbrief-augustus-2010.pdf
schrijven voor je plezier? Nou nee. http://heldenreis.nl/wpcontent/uploads/2013/05/Heldenreis-Nieuwsbrief-september-2010.pdf
A Voice of her Own - een prachtig boek over dagboekschrijven
http://heldenreis.nl/wp-content/uploads/2013/05/Heldenreis-Nieuwsbriefdec-2010.pdf
Hoe meer je weglaat, hoe meer nadruk op wat er wel staat. Henry Green
Gebruik korte zinnen en een korte eerste alinea. Ernest Hemingway
#schrijfveer
https://www.facebook.com/Heldenreis/posts/931545690190773
Wees onvoorspelbaar. Oscar Wilde
Ik bewonder iedereen die de moed heeft om überhaupt iets te schrijven.
E.B. White
Leer kritiek te accepteren en holle loftuitingen af te wijzen. Ray Bradbury
Onthoud dat schrijven altijd gaat over communicatie. Toni Morrison
De rol van een schrijver is niet om te zeggen wat we allemaal kunnen
zeggen, maar juist wat we niet kunnen zeggen. Anaïs Nin
Ik geloof meer in de schaar dan in het potlood. Truman Capote
Ik heb al mijn werk altijd eerst op mijn honden uitgeprobeerd. John
Steinbeck
Ik ben niet bang dat mijn boek controversieel is, ik ben juist bang dat het
dat niet is. Flannery O'Connor
Kijk naar een serie die je normaal nooit kijkt. Zet het geluid uit. Schrijf zelf
de dialoog.
Schrijf elke alinea op een nieuwe bladzij. Don deLillo
Schrijf een interview met je hoofdpersoon.
Schrijf een interview met je antagonist.
Lees een bundel met korte verhalen in het genre dat je wilt schrijven.
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Idee voor de ochtend: je mag pas plassen als je een bladzij geschreven
hebt. (Charles Willeford)
Denk aan iemand aan wie je de pest hebt. Schrijf wat jullie tegen elkaar
zeggen als de lift kapot gaat.
Schrijf een verhaal in de vorm van een lang, politiek excuus.
Schrijf een verhaal gebaseerd op een tv-reclamespot.
Schrijf een verhaal naar aanleiding van een gedicht – een paar regels, de
titel, of het hele gedicht. Zoals bv http://heldenreis.nl/2014/06/tears-idletears.html
Schrijf over schrijven nav een schrijfcitaat. (Er staan er heel veel op de
Heldenreis Facebookpagina.) https://www.facebook.com/pages/Heldenreisvoor-Leven-en-Schrijven/418471188164895
Luister niet naar schrijvers die over zichzelf of over schrijven praten. Lillian
Hellman
Je moet een groot deel van je persoonlijk leven opgeven om schrijver te
zijn. Doris Lessing
Je leest om uit te vinden wie je werkelijk bent.
Als je niet van lezen houdt, waarom denk je dan dat anderen jouw boek
zouden willen lezen?
Als je aan een roman werkt, is het soms beter om non-fictie te lezen.
Houd een droomdagboek bij.
Het woordenboek van jouw persoonlijke ervaring is meer waard dan de
dure woorden van anderen.
Perfectionisme kan ertoe leiden dat je verstijft in het licht van je eigen hoge
verwachtingen.
Beschrijf de eerste keer dat je in gevaar was.
Voetbal is net als schrijven: de eerste helft kan vaak gewoon weg.
Van welke schrijvers houd je? Wat zegt dat over je eigen werk? Schrijf
daarover.
Van welke kinderboeken hield je? Wat zegt dat over je eigen werk? Schrijf
daarover.
Schrijven leer je door te schrijven, niet door er handleidingen over te lezen.
Rooster een vast schrijftijdstip in. Elke dag 1 uur.
Kies een bekende titel en maak er een eigen verhaal bij.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Belangrijkste_boeken_uit_de_wereldliteratuur
schrijf een verhaal dat door een van deze beroemde schilderijen
gellustreerd wordt. http://www.onlinegalerij.nl/2013/04/01/de-top-10beroemdste-schilderijen-aller-tijden/
Kies een monument uit de werelderfgoedlijst en laat je personage erheen
gaan. http://nl.wikipedia.org/wiki/Werelderfgoedlijst
google "beroemdste foto's" en schrijf over een ervan een verhaal
http://bit.ly/14PQ4tz
Leg niet te veel uit. Je lezers zijn niet achterlijk.
Benoem nooit emoties.
Probeer te schrijven in de stijl van je favoriete schilder.
Kies uit deze lijst 2 heel verschillende karaktertrekken. http://bit.ly/Y7FFYM
Creëer een personage dat beide trekken in zich verenigt.
Welke verslaving staat jouw schrijverschap in de weg? Schrijf daarover.
Welke gewoonte voedt jouw schrijverschap? Schrijf daarover.
Doe mee met het 30 day journal project! http://www.lisasonora.com/30day-journal-project/ de vertaling van alle opdrachten vind je terug in de
Heldenreis Nieuwsbrief van september 2014.
Een te lange ontknoping laat de climax doodbloeden.
Waar ben je bang voor? Schrijf daarover.
Wat is de zin van schrijven? Schrijf daarover.
Het probleem is niet het schrijven, het probleem is schrijven wat je bedoelt.
RL Stevenson
Geef jaloezie toe aan jezelf. Schrijf daarover.
Na de extase, de was.
Een dichter moet het onnoembare noemen, bedriegers ontmaskeren, partij
kiezen, discussies in gang zetten, de wereld vormen en ervoor zorgen dat
de wereld niet in slaap valt. Salman Rushdie
Neem een dagboek mee op vakantie en beschrijf de locaties met alle
zintuigen.
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Herken en honoreer ideeën wanneer ze komen, anders ontmoedig je je
muze!
Poëzie komt dichter bij levende waarheden dan geschiedenis. Plato
Er zit geen geld in poëzie, maar er zit ook geen poëzie in geld. Robert
Graves
Een zin schrijven is altijd moeilijk. Net zo moeilijk voor een recept als voor
Moby Dick. Dus kun je net zo goed Moby Dick schrijven. Annie Dillard
Je kunt niet wachten op inspiratie, je moet er met een knuppel achteraan!
Jack London.
Het beste moment om je boek uit te denken is tijdens de afwas. Agatha
Christie
Schrijf iets dat het waard is om te lezen, of leef iets dat het waard is om
over te schrijven. Benjamin Franklin
Writer's Block? Schrijf een zin van 100 woorden. Aimée Bender.
Writer's Block? Schrijf een verhaaltje waarbij elke zin begint met de
volgende letter van het alfabet. Aimée Bender
Schrijf elke dag dat waar je zin in hebt om te schrijven, en wat je schrijft
wordt nooit saai. Phil Hay
Writer's Block? Wees blij dat je tijd hebt om te schrijven! Saladin Achmed
(vader van een tweeling van 3 jaar)
Schrijfidee nodig? Open een dik boek met gedichten en schrijf over dat
gedicht.
Iemand vertelt een verhaal en zegt: het leek wel een film! Bedenk een goed
einde en schrijf het scenario.
Beschrijf een bekend gerecht voor iemand die daar nog nooit van gehoord
heeft.
Beschouw en behandel je schrijverij als een baan. Saladin Achmed
Writer's Block? Lees iets goeds door wat jij geschreven hebt, en je gelooft
er weer in. Mitchell Zuckoff
Sta je verhaal niet in de weg. Met andere woorden: hou eens op met
opscheppen. Mitchell Zuckoff
Writer's Block? Probeer altijd midden in een alinea, midden in een zin te
stoppen. Annamaria Alfieri
Maak een playlist terwijl je onderzoek doet voor je boek. Als je later die
muziek opzet, zit je er meteen weer helemaal in. Annamaria Alfieri
Writer's Block? Doe even iets heel anders en scheld jezelf flink uit. David
Yoo
Maak lijstjes van 50 (bv droevigste momenten, belangrijkste mensen).
Zoveel, want dan moet je in alle uithoeken zoeken. David Yoo
Schrijf je eerste versie zo snel mogelijk, zodat je het enthousiasme voor je
verhaal niet verliest. David Yoo
Writer's Block ontstaat als je onderbewuste en je bewustzijn samen op 1
plek willen zijn. Roberta Allen
Writer's Block? Zet de wekker en schrijf iets in 5 minuten. Dan focus je, en
schakel je de censor uit. Roberta Allen
Schrijf over een leugen. Roberta Allen.
Schrijf over een hoest. Roberta Allen.
Beste advies: hou die billen op die stoel! Will Allison
Schrijf over een verbroken belofte. Roberta Allen
in oktober: tips om alvast de plot voor je #NaNoWriMo-boek uit te werken,
met extra materiaal op http://heldenreis.nl/
Gebruik de citaten op de #Heldenreis Facebookpagina om uit te vinden hoe
jij over schrijven denkt.
Schrijf een verhaal met een "alarm clock opening" – de wekker loopt af en
je hoofdpersoon ontdekt …
Writer's Block? Bij mij helpt een deadline het beste. Simon Winchester
Beste advies: verlies nooit je gevoel van verwondering. Simon Winchester
Writer's Block? Ik lees dan altijd een paar bladzijden in een boek dat ik al
ken. Zo kom ik weer in het ritme van de taal. Will Allison
Verrukkelijke #schrijfveren: de adviezen van Beatrijs Ritsema
http://www.beatrijs.com/cat/advies/
Vertel een verhaal in de vorm van een gebed.
Schrijf een horror-verhaal, en houd het zo subtiel mogelijk.
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Schrijf een scène waarin iemand zich aankleedt. Laat de kleding duidelijk
maken wie hij/zij is.
Kijk films over Writer's Block: http://www.entertainmentfuse.com/top-10movies-about-writers-block/
Luister conversaties af en maak aantekeningen.
Schrijf een verhaal waarin je bewust twee genres mengt. Een vampier op
de boerderij. De detective is een marsmannetje.
Haal een verhaalidee uit een buitenlandse krant.
Schrijf een verhaal met als titel een computer error message.

VANAF HIER NANOWRIMO
in oktober 31 tips om je plot uit te werken met behulp van de Heldenreis
in november 30 uitgebreide tips om de eerste versie van je boek te schrijven
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Schrijf meerdere boeken tegelijk. Als je writer's block hebt voor 't ene, kun
je verder met het andere.
Welke muziek hoort bij je verhaal? Het werkt inspirerend om die te
beluisteren tijdens het schrijven.
Herschrijf een klassieke roman vanuit het perspectief van een ander,
minder belangrijk, personage.
Schrijf een gedicht over iets dat je problemen bezorgt in de roman waar je
aan werkt.
Probeer overál te schrijven, niet alleen op je speciale schrijfplek, met je
speciale schrijfpen, in je speciale schrijfboek.
Spreek met jezelf af dat je schrijven en redigeren op verschillende dagen
doet.
Als je de setting van je verhaal veranderde, zou je hele verhaal dan moeten
veranderen?
Lees 10x zoveel als je schrijft (Stephen Barnes)
Writer's Block? Vraag je af waarom je dit verhaal belangrijk vindt. Schrijf
daarover.
Niemand anders kan jouw verhaal vertellen!
Schrijf een verhaal waarin elke zin met de volgende letter uit het alfabet
begint.
Worden alle personages in je verhaal door de gebeurtenissen beïnvloed?
Schrijf een verhaal met daarin een zin van precies 100 woorden.
Schrijf elke dag waar je op dat moment zin in hebt, zodat het nooit
plichtmatig wordt. (Phil Hay)
Schrijf één scène per dag, compleet met begin, midden, einde. (Raymond
Benson)
Google "waargebeurde misdaden" als je zonder thriller-ideeën zit.
Writer's Block? Heb je je personages wel voldoende uitgewerkt, ken je ze
door en door?
Hebben metselaars metselblock? Hebben chefkoks kookblock? Schrijf
gewoon, en is het niks, begin je opnieuw.
Ga naar een museum en schrijf over een kusntwerk dat je aanspreekt.
Lees het eind van een verhaal in een verhalenbundel en schrijf zelf een
verhaal naar dat einde toe.

