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SCHRIJFCHALLENGE CREATIEF SCHRIJVEN – TOEVAL GEZOCHT 

Volgens Einstein bestaat toeval niet en is alles oorzaak en gevolg. Toch blijkt ‘toeval’ een bijzonder 

inspirerende bron te zijn om tot verrassende teksten te komen. Menig schrijver verwerkt  

‘toevallig’ opgevangen dialogen, gebeurtenissen of observaties in een roman. In deze creatieve 

schrijfopdracht ga je zelf ontdekken hoe inspirerend eenvoudige toevalligheden kunnen werken bij 

het schrijven. 

Leg voor je gaat schrijven alvast het volgende klaar: een krant of tijdschrift en een dobbelsteen.  

Stap 1: rol met de dobbelsteen en schrijf het getal op. Herhaal dit en vermenigvuldig de twee 

gedobbelde getallen met elkaar. Schrijf dit getal (je ‘kernwoord’) in het midden van een leeg vel en 

maak er een associatiespin omheen. Dit doe je door alles wat er in je opkomt in steekwoorden 

rondom dit kernwoord op te schrijven, net zolang tot je een spin hebt aan associaties. 

Stap 2: pak het tijdschrift of de krant en blader blind naar een pagina. Doe je ogen open en schrijf 

de kop/titel op waar je oog toevallig op valt.  

Stap 3: pak een willekeurig voorwerp dat binnen handbereik staat of ligt. Schrijf dit als kernwoord 

in het midden van een leeg vel en maak hier weer een associatiespin van, net als bij stap 1. 

Stap 4: kies zin A of B en schrijf deze zin over. A = ‘zo is het altijd gegaan’ en B = ‘het was een 

wonder’. Dit is je slotzin. 

Lees het verzamelde materiaal nog even door en begin daarna vanuit de losse pols met schrijven 

vanuit de kop/titel die je uit de krant/tijdschrift haalde. Laat het getal en het voorwerp waarop je 

geassocieerd hebt een rol spelen in je verhaal en sluit af met je gekozen slotzin A of B.  

Door niet meteen perfect te willen schrijven geef je jezelf de gelegenheid om je creatieve brein 

open te zetten. Schrijven vanuit de ‘losse pols’ is daarom een prima manier om je innerlijke criticus 

even buiten schot te plaatsen. Je schrijft vrijer en dus origineler; dit brengt je teksten op een hoger 

plan. 

Stap 5: lees je tekst nog eens door en bewerk waar je dit nodig vindt.  

 

Deze schrijfopdracht krijg je van MARJAN LEUNISSEN 

En extra extra extra … een schrijfkado om lekker door te schrijven 

 

https://www.schrijfcreaties.nl/Home

