De zeven magische ingrediënten

1.

2.

3.

van een Tiny Tale

De held van jouw verhaal

Kies een hoofdpersoon voor jouw verhaal. In dit geval een dier. Bijvoorbeeld de vos. Geef
jouw hoofdpersoon kenmerken en karaktertrekken die herkenbaar zijn. Laat bijvoorbeeld
de vos reageren zoals je zelf zou doen, of juist niet. Jouw vos is als jong vosje
bijvoorbeeld heel erg dapper, omdat hij ondanks zijn angst toch zijn veilige
nest verlaat. Of misschien is jouw vos wel heel erg verdrietig omdat hij het
voedsel dat vossen meestal eten helemaal niet lekker vindt. Het werkt goed
als er ook iets niet klopt aan jouw held. Liever een held die een beetje
bang of verlegen is dan een superheld die alles kan. De lezer kan dan een
beetje van jouw held gaan houden, zodat hij graag verder wil lezen om te
ontdekken hoe het verder gaat. Heeft jouw held misschien ook vijanden die
hem of haar in de weg zitten? Of juist vrienden die hem of haar helpen?

De kunst van het niet alles vertellen

Maak jouw verhaal spannend door ook dingen weg te laten. Het is leuk voor de lezer als
hij of zij zelf dingen moet bedenken en nadenken over hoe het verder gaat. Als je een
verhaal leest wil je kunnen puzzelen. Als jij als schrijver ervoor zorgt dat jouw lezer blijft
nadenken over het verhaal, dan schrijf je een goed verhaal. Vertel ook maar één verhaal
en niet verschillende verhalen door elkaar héén.

Je verhaal gaat ergens over

Je verhaal kan grappig zijn, romantisch, spannend of juist heel serieus. Misschien moet
de lezer er om lachen of misschien wel een beetje huilen…. Stiekem geef je de lezer een
boodschap mee. Bijvoorbeeld over ‘vriendschap’, ‘angst overwinnen’ of ‘goed voor elkaar
zorgen’. Welke boodschap wil jij overbrengen met je verhaal? Zo zorg je dat de lezer
door jouw verhaal iets kan leren of ontdekken. Jouw verhaal kan de lezer ook uitnodigen
tot een actie. Hoe mooi zou het zijn als door jouw verhaal lezers beter voor de natuur
gaan zorgen?! Misschien door bomen te planten of nestkasten voor vogels te maken.
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Je verhaal opbouwen in drie aktes

Bouw je verhaal op in drie delen – die delen noemen we aktes.

Akte 1. Het begin van je verhaal. Je schrijft over jouw held in het verhaal. De lezer leert in deze
akte jouw hoofdpersoon kennen. Hoe en waar die leeft of wat die eet. Hoe ziet hij of
zij eruit, wie zijn z’n vriendjes of vijanden? Welke dromen of verlangens heeft jouw
hoofdpersoon? Denk na over wat jij belangrijk vindt om te vertellen en wat de lezer
moet weten.

In deze akte komt er ook een oproep tot avontuur of een uitdaging waardoor jouw
hoofdpersoon in beweging komt. Jouw hoofdpersoon wordt uitgedaagd om iets
te doen wat die anders nooit zou doen. De vos vindt het normale vosseneten, zoals
muizen, konijnen en vogeleieren helemaal niet lekker en moet op zoek gaan naar een ander
soort eten om niet te verhongeren.

Akte 2. In deze akte zit de echte actie van jouw verhaal. Er gebeuren verrassende dingen. Er

is bijvoorbeeld een probleem. De vos wil geen vlees meer eten maar alle andere vossen
lachen hem uit en zeggen dat hij dat helemaal niet kan. Hij gaat toch op zoek en verlaat
zijn familie. En dan krijgt hij heel erg honger omdat veel andere dieren hem verkeerde of
gemene adviezen geven en hem dus niet helpen. Zo probeert hij brandnetels te eten en
zelfs giftige planten. Gelukkig komt hij ook vrienden tegen, zoals de eekhoorn die hem laat
proeven aan smakelijke eikels, beukennootjes en paddenstoelen.

Akte 3. Jouw verhaal eindigt met een oplossing: de plot. Er is een les geleerd. Er is

een schat gevonden. In het verhaal over de vos kan de vos geleerd hebben dat
hij helemaal geen vlees nodig heeft en dus verder gaat als vegetarische vos. Hij
wordt uiteindelijk beroemd onder alle vossen over de hele wereld met zijn kookboek
“Vegetarisch VossenVoer”!

5.

Gebruik in je verhaal alle zintuigen

Jij wilt de lezer helemaal je verhaal inzuigen. Het helpt dan goed als je vertelt wat jouw
hoofdpersoon proeft, ruikt, hoort, ziet en voelt. Kruip dus in de huid van jouw dier. In het
voorbeeld van de Vegetarische Vos kun je de lezer vertellen hoe de vos zich voelt als hij voor het
eerst een citroen eet: “De vos heeft zo’n honger dat hij ook in vuilnisbakken op zoek ging naar eten.
Hij ziet een prachtige gele vrucht die ook nog lekker smakelijk ruikt. Hij neemt er een flinke hap van en
…..oeiiii wat zuur is dat. Heel zijn bek trekt naar binnen en de tranen springen in zijn ogen, zo zuur.”

6.

Jouw persoonlijk verhaal

7.

Wees origineel

Het helpt als je jouw verhaal persoonlijk maakt. Vertel de belevenis alsof je hem zelf beleeft.
Door het verhaal te lezen leert de lezer jou ook een beetje kennen. Wat zou jij graag aan anderen
willen vertellen? Wat vind jij belangrijk om door te geven? Gebruik eigen woorden zoals jij ze zelf
kent en gebruikt. Om de lezer echt mee te nemen in een beleving schrijf je het verhaal in het nu
(tegenwoordige tijd) en niet in iets wat vroeger gebeurde.

Je mag de voorbeelden gebruiken, maar het leukste is natuurlijk als het jouw eigen verhaal is. Kijk
goed om je heen: welke dieren zie je? Wat voor te gekke dingen kunnen ze meemaken?
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