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Je eerste schrijfopdracht!
T of en moedig dat je je inschreef voor deze challenge. De komende 50 weken
krijg je van mij elke week een idee voor een verhaal of gedicht. En aangezien je
duidelijk super veel zin hebt om de komende tijd heel vaak te gaan schrijven, is
hier meteen je eerste opdracht.
Enjoy!
Oh, en laat me tussendoor gerust weten wat je ervan vindt en of het vlot met
de opdrachten.

Geef iemand zijn/haar verdiende loon
Creëer eens een personage dat door en door slecht is, of dat in elk geval iets
heel gemeen doet. En geef hem vervolgens zijn verdiende loon.
Genre: man schopt een poedel die in het park op hem afrent en trapt even
later in een dikke drol. Hierdoor komt hij - voor de zoveelste keer - te laat op het
werk en wordt ontslagen, waarop zijn vrouw hem verlaat. Hij kan de lening niet
op zijn eentje betalen van zijn werkloosheidsuitkering en komt op straat terecht.
Daar steelt een andere dakloze zijn schoenen, waardoor zijn tenen bevriezen en
hij de grote teen van zijn linkervoet moet laten amputeren. Helaas voor hem is
het een stagiair die de operatie uitvoert, en vergist die zich van voet.
Of: jonge vrouw duwt een oud vrouwtje opzij om de laatste broccoli uit het rek
te nemen, maar blijkt allergisch te zijn. Haar hoofd zwelt op tot twee keer de
normale proporties, ze wordt aanzien voor een monster en achternagezeten
door een woedende menigte, compleet met hooivorken en brandende
toortsen.
Oké, het hoeft niet zo absurd en over the top te zijn, maar hou je vooral niet in.

Snelle schrijf tip
Wanneer je een personage creëert, is het belangrijk dat je ervoor
zorgt dat de lezer hem of haar sympathiek vindt. Waarom? Omdat
het je lezer anders totaal niet kan schelen wat er met je personage

gebeurt. Kortom: dan zit jij je voor niets uit te sloven.
Als je lezer met je personage mee kan voelen, wil hij dat hem of
haar enkel maar goede dingen overkomen, dat hij de hindernis
waarmee het verhaal begint overwint, de vijand verslaat, etc.
In deze schrijfopdracht maak je gebruik van het omgekeerde
effect, dat even waar is: we geven hier een personage vorm dat zo
evil is, dat je lezer zal willen dat hem/haar slechte dingen
overkomen.
En jij gaat er voor zorgen dat die ook zullen gebeuren. Bad karma
coming!
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