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V onken vangen,  zo noem ik wat ik doe. Ik vang bijna dagelijkse wel een 
vonkje, een vonkje wat uiteindelijk tot een verhaal leidt dat ik of voor 
mijzelf bewaar of deel zodat anderen kunnen meegenieten van mijn 
ervaringen en ontdekkingen.

Want elk ontdekt vonkje leidt ooit tot iets wat ik aan het papier toevertrouw. Vaak niet 
direct, vaak moet het vonkje nog tot wasdom komen en heeft het tijd nodig om het 
vuur te laten ontbranden. Soms is één vonkje al wel genoeg om direct het vuur aan te 
wakkeren en te laten ontbranden.

Graag wil ik andere mensen meenemen in de kunst van het ‘Vonken Vangen’. Omdat 
het leuk is en tot verrassende verhalen kan leiden. Alleen niet iedereen vindt het even 
makkelijk om die vonken te ontdekken en ze te laten ontbranden.

Deze illustratie staat symbool voor ‘Vonken Vangen’. Overal om ons heen zijn vonkjes 
te ontdekken, die ons iets willen vertellen. Tijdens het wandelen, in boeken, onder de 
douche, in de prullenbak, in de auto terwijl je naar iets luistert, soms krijg je het als 
cadeautje, of ligt het al een tijdje in een la te pinkelen. Kortom als je alle zintuigen wijd 
openzet, kom je de vonkjes vanzelf tegen. 

Met deze publicatie neem ik jullie mee hoe ik mijn vonken vang en hoe je er mooie 
verhalen van kan maken. Verhalen die het verdienen om verteld te worden. Die jou 
gaan helpen om anderen te laten zien wij jij bent en waar jij voor staat. 

Misschien wil je ze alleen maar gebruiken om verhalen voor jezelf te 
schrijven, dat is ook fantastisch. 

Veel leesplezier!

Manon Vonk
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Tip 1

Aan de wandel

E lke ochtend loop ik al vroeg buiten met onze labrador.  
Weer of geen weer, we gaan erop uit. Wandelen zorgt ervoor  
dat ik kan uitwaaien, mijn hoofd leeg kan maken en als dat lukt,  
komt ook de inspiratie.

Nu zijn er meerdere soorten wandelaars. In mij zitten ook meerdere wandelaars. 
Soms ben ik de ‘afgesloten wandelaar’. Dan ben ik zo in gedachten verzonken, dat 
ik nauwelijks iets waarneem van wat er om mij heen gebeurt. Als je mij tegenkomt, 
herken je mij aan de naar beneden gerichte blik. Ik heb geen oog voor mijn omgeving. 
In mijn ‘afgesloten wandelaar’ type, sta ik niet open voor mijn omgeving, laat staan dat 
ik daar inspiratie door krijg.

Gelukkig ben ik vaker de wandelaar met de naar voren gerichte blik. Ik kan dan nog 
steeds in gedachten verzonken zijn, maar dan broeit er waarschijnlijk wel iets van 
inspiratie. Het vonkje is zeg maar gaan branden, maar moet nog tot wasdom komen. Ik 
neem mijn omgeving waar, maar ben nog wel naar binnen gericht. Dit noem ik de ‘open 
wandelaar’. Je kijkt om je heen, maar nog wel in gedachten verzonken.

En dan heb je de ‘open en aanwezige wandelaar’. Dat is het type wandelaar die met een 
open en aanwezige blik de omgeving in zich opneemt. Open staat voor alle 

‘vonkjes’ om ontdekt te worden. Dat type wandelaar ben ik de meeste tijd.

Dan zie en hoor ik hoe de waterhoentjes over het water racen en dat 
geluid en beeld levert mij een verhaaltje op. Of ik geniet van het 

licht en schaduw spel wat de zon maakt op de rietkragen langs 
het Tjeukemeer. Dat beeld komt uiteindelijk dan ook in een 
verhaaltje terecht. Of ik zie een visser in zijn motorbootje de 
netten ophalen.

Noteer al die vonkjes. Heb je geen pen en  
papier bij de hand, doe het dan op je telefoon die  

je wellicht wel altijd bij je draagt. Je hebt handige appjes om dat 
te doen. Ik gebruik vaak de app  KEEP om deze gedachten en 
waarnemingen op te schrijven. Maak eventueel een foto van wat 
je ziet, om het beeld nog beter vast te houden. Sla die foto ook op 
bij je notitie.

Kijk eens in de zoveel tijd eens door je opgeschreven gedachten 
en waarnemingen en kijk of het vonkje nog steeds overslaat en of 
het al een verhaal in zich draagt.

https://www.vonkelendeverhalen.nl
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.keep&hl=nl&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.keep&hl=nl&gl=US
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Tip 2

Luisteren, echt luisteren

Z o dit klinkt echt als een open deur. Ik hoor het je bijna denken. Maar luisteren, 
echt luisteren is een kunst apart. Ik denk van mijzelf dat ik goed kan luisteren 
en toch betrap ik mij erop dat ik dat niet altijd goed doe. Goed luisteren 
vraagt oefening, vraagt om stiltes zodat de ander de tijd krijgt zijn of haar 

gedachten te ordenen. Dan hebben we het over de gesprekken die we voeren. Luisteren 
terwijl je aan de wandel bent, is ook een kunst. 

Julia Cameron onderscheidt in haar boek  ‘De weg van  
het luisteren’ zes niveaus van luisteren. Als je daarin 
geïnteresseerd bent, ga dat boek dan zeker lezen. In zes weken 
tijd, leer je ervaring opdoen met deze zes niveaus van luisteren.

Een van haar tips is om naar buiten te gaan en deze keer een 
ander rondje te lopen dan je altijd doet. En dan te luisteren, echt 
te luisteren naar alle geluiden die je om je heen hoort. Ook die 
geluiden waar je misschien iets meer moeite voor moet doen. 
Ga op een bankje zitten en schrijf al die geluiden eens op. De 
verschillende vogels die fluiten, de wind die het riet laat ruisen, 

verkeer in de verte, het klotsen van het water tegen de 
basaltblokken. Welke geluiden roepen bepaalde 

gevoelens op of brengen je terug in de tijd? 
Misschien zit er wel een geluid tussen wat je 

aan vroeger doet denken. Misschien levert 
het wel een ‘vonkje’ op voor een nieuw 

verhaal. Schrijf die herinnering dan 
ook alvast op.

https://www.vonkelendeverhalen.nl
https://www.youtube.com/watch?v=OuZPz9qiTPo
https://www.youtube.com/watch?v=OuZPz9qiTPo
https://www.youtube.com/watch?v=OuZPz9qiTPo
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Tip 3

My quilty pleasure

M ijn quilty pleasure is keihard meezingen met liedjes als ik alleen in de 
auto zit.  Dat laatste is wel een voorwaarde want mijn zangkunsten 
zijn niet om aan te horen.

En hoe leidt dat dan tot een vonkje? Als ik in de auto zit, zijn het vaak langere  
stukken omdat wij in Friesland wonen. Dus ik heb echt de tijd om goed naar radio, 
podcasts of muziek te luisteren. Muziek is wel favoriet vanwege het meezingen…;-) 
Vaak zitten er in die songteksten pareltjes van zinnen, die in mijn hoofd blijven  
hangen. Die er niet meer uit gaan, die loskomen van het liedje en in mijn hoofd een 
eigen leven gaan leiden. 
 
Die zinnen waar ik het over heb, die noteer ik dus ook. Vaak gaat er wel wat tijd 
overheen, voordat die zinnen dan tot een verhaal leiden. Het zijn in dit geval vaak 
zinnen, die bij mij leiden tot het vertellen van een persoonlijk verhaal.

Om een paar voorbeelden te geven van zinnen die zijn blijven hangen en die ik 
genoteerd heb:

Ken je mij, wie ken je dan, weet jij mij beter dan ik
Angst is maar voor even, spijt is voor altijd
Het leven is wat je gebeurt, terwijl je andere plannen maakt
When my soul was in the lost and found

De eerste twee voorbeelden die ik hier noem, hebben geleid tot meer 
persoonlijke verhalen die ik op een aantal kanalen geplaatst heb.

Doe net als ik als je in de auto zit of  
gewoon op de bank mag natuurlijk ook.  

Luister eens echt goed naar de teksten. Zijn  
er dan zinnen die blijven hangen, die je aanspreken,  

waarbij je de vonk voelt overspringen? Schrijf die zinnen 
ergens op en blader daar na verloop van tijd ook weer eens 

doorheen. Doet het al wat met je? Komt er een verhaal boven 
wat je wilt opschrijven en misschien zelfs wilt delen met de 

buitenwereld? Wat voor muziek geldt, geldt misschien ook wel voor 
podcasts waar je naar luistert of een interessant radioprogramma 
waar iets gezegd wordt dat aanzet tot nadenken. Schrijf het op, laat je 
gedachten erop los en wie weet rolt er een mooi verhaal uit je pen of 
toetsenbord.

Misschien vind je het lastig of zelfs eng om een meer persoonlijk 
verhaal met de buitenwereld te delen. Weet dat het niet hoeft, weet 
ook dat als je het wel doet, de reacties veelal positief zullen zijn. 
Mensen willen graag meer weten over de mens achter de mens of de 
professional.

https://www.vonkelendeverhalen.nl
https://www.youtube.com/watch?v=RfkXFVIr8kM
https://www.youtube.com/watch?v=Yh8CVVWAOHo
https://www.youtube.com/watch?v=qTABwTNLmAs
https://www.youtube.com/watch?v=qP4g_05_Sd0
https://www.youtube.com/watch?v=RfkXFVIr8kM
https://www.youtube.com/watch?v=Yh8CVVWAOHo
https://www.youtube.com/watch?v=qTABwTNLmAs
https://www.youtube.com/watch?v=qP4g_05_Sd0
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Tip 4

Onder de motorkap

I k ben een veelvraat als het om boeken gaat. Dat heb ik al van jongs af aan. 
Dan zat ik in de leren draaistoel thuis, met mijn rug naar de woonkamer, 
voeten op de verwarming, boek in mijn handen en je kon een kanon 
afschieten. Ik hoorde niets. Zo zat ik ‘in’ het verhaal. Boeken zijn een bron van 

inspiratie voor mij.

Ik kan heel erg genieten hoe auteurs mij meenemen in het verhaal. Prachtige 
beschrijvingen geven waardoor ik bijna letterlijk ruik en voel wat zij beschrijven.  
Dat ik mijzelf in die omgeving waan. Als een boek dat met mij doet, ben ik verkocht.

Boeken kunnen bij mij dus echt de vonk doen overslaan en als dat gebeurt, wil ik 
anderen daar graag deelgenoot van maken. Dan vertel ik graag waarom het boek 

de moeite waard is om te lezen. Wat ik er zelf van geleerd heb, waarom ik 
het zo mooi vond. Vaak is het complete boek dan de vonk waar ik iets 

mee doe, soms kan het ook een bepaalde uitspraak of zinsnede zijn die 
bij het vonkje doet overspringen.

Dan komt zo’n zin of uitspraak weer in mijn notities terecht om 
daar op een later moment misschien weer iets mee te doen.

Pak weer eens een boek uit de kast dat je  
raakte. Probeer terug te halen wat je raakte in  

het boek. Vroeger op school moest je boeken bespreken. 
Analyseren waar het boek precies over ging, wat de 

hoofdpersoon dacht, waarom die dat dacht. Vond dat altijd 
maar lastig. Want eigenlijk moet je dan in het hoofd van de 
schrijver kruipen. Wat heeft die ons willen vertellen? Mooi om 
dan vervolgens in een boek van Renate Dorrestein te lezen, 
dat zij zich ook altijd verbaasde wat mensen allemaal uit haar 
boeken haalde. Dingen die zij er nooit in gestopt had. Als het je 
interesseert lees dan vooral haar boek  ‘Onder de motorkap van 
het schrijverschap’. Zeer de moeite waard.

Wat ik wil zeggen, is dat het vooral gaat om wat het boek met jou 
doet. Waarom het jou raakt. Misschien slaat dat vonkje wel op ons 
over als jij ons daarover vertelt.

https://www.vonkelendeverhalen.nl
https://boekenoverboeken.com/renate-dorrestein-onder-de-motorkap-van-het-schrijverschap/
https://boekenoverboeken.com/renate-dorrestein-onder-de-motorkap-van-het-schrijverschap/
https://boekenoverboeken.com/renate-dorrestein-onder-de-motorkap-van-het-schrijverschap/
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Tip 5

The Matrix… echt niet

W at voor boeken geldt, geldt natuurlijk ook voor films. Vroeger keek ik naar 
films en dan vond ik de film goed of niet goed. Of mijn favoriet acteur 
of actrice speelde mee en dan vond ik de film alleen daarom al goed. Ze 
waren op dat moment niet een bron van inspiratie voor mij. Ik verdiepte 

mij niet echt in het verhaal, moet ik eerlijk bekennen.

Dat veranderde toen ik de opleiding tot Chief Storyteller volgde en scenes uit films 
voorgeschoteld kreeg die als voorbeeld dienden voor de reis van de held. Dat was het 
moment dat ik niet meer met dezelfde ogen naar films keek. Sindsdien zijn ook films 
voor mij een bron van inspiratie. Zijn er scenes die ik onthoud en uitspraken die ik niet 
meer vergeet.

Zo had ik nog nooit naar  The Matrix gekeken. Dat was een genre wat mij niet 
aansprak, totdat ik met de ogen van de verhalenverteller keek. Met de ogen van de Reis 
van de held. Het moment dat Neo de keuze krijgt tussen de rode of de blauwe pil. Een 
keuze die allesbepalend is. Sindsdien is dat verhaal voor mij gaan leven en keek ik er 
met heel andere ogen naar. 

Laat ook films je inspireren om er met andere  
ogen naar te kijken. Ervaar welke vonk bij welke film  
overspringt. Een scene die jou om wat voor reden dan  
ook raakt en waar jij wellicht vanuit jouw leven een verhaal bij 
te vertellen hebt. Of een scene die iets zegt over jouw werk en 
waarover jij een verhaal kan delen, met de film als voorbeeld.

https://www.vonkelendeverhalen.nl
https://nl.wikipedia.org/wiki/The_Matrix
https://nl.wikipedia.org/wiki/The_Matrix
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Tip 6

Koffer vol met spullen

A ls je door je huis loopt, zijn er vast ‘spullen’ met een verhaal. Het 
cassettebandje waarmee je de Top 40 opnam van de radio. Waarom 
deed je dat? Welk verhaal kan jij daarover vertellen. Ik heb een koffer 
met allerlei spulletjes verzameld. Tijdens een workshop ‘Verhalen 

vertellen’ neem ik die mee en vraag mensen daar tegelijkertijd allemaal een item  
uit te pakken. Iets wat een verhaal vertegenwoordigt of tot de verbeelding spreekt of 
juist helemaal niet.

Geloof het of niet, maar de mooiste en leukste verhalen komen daarbij los.

Loop eens met andere ogen door je huis. Kijk naar de  
voorwerpen die je hebt staan. Waarom staan die daar?  
Welke betekenis hebben ze voor jou? Welk verhaal zit  
erachter? Is dat een verhaal wat de moeite waard is om op te 

schrijven en te vertellen? Waar heb je het bijvoorbeeld 
gekocht? Hangt daar nog een leuke anekdote aan? Al 

die voorwerpen kunnen vonkjes zijn, die opnieuw 
overspringen en waar jij een mooi verhaal over 

kunt schrijven of vertellen. Wedden dat anderen 
dat ook leuk vinden om te lezen.

https://www.vonkelendeverhalen.nl


10 tips om vonken te vangen           www.vonkelendeverhalen.nl 10

Tip 7

Onder de douche

D e een zingt onder de douche, een ander krijgt onder de douche inspiratie. 
Opeens is de titel voor een artikel helder, of duikt een geweldige passage 
op die je wilt gebruiken tijdens een speciale gelegenheid. Kennelijk doet 
stromend water dat met ons. Vooral als het warm water is en het als een 

soort regenbui over ons heen valt.

Nu heb je onder de douche natuurlijk geen pen en papier bij de hand, 
maar je doet er goed aan die inval direct daarna op te schrijven of in 

te spreken. Raak hem niet kwijt, hou hem vast. Onder de douche 
ontstaan de mooiste dingen.

Gebruik geen pen en papier onder de  
douche. Ook je smartphone is geen goed idee.  

Nu komt het erop aan je gedachte even vast te  
houden en als je onder de douche vandaan bent, zo snel 

mogelijk ergens vast te leggen. Vaak is inspreken in je 
telefoon een hele snelle manier. Er zijn ook appjes die jouw 

spraakbericht als tekstbericht via de mail naar je versturen. Eén 
daarvan is  Braintoss. Weet niet hoe het bij jou is, maar bij mij 
komen mooie invallen of zinnen ook wel ’s nachts op. Niet handig, 
want eigenlijk behoor ik te slapen. Een oude tip is om naast 
je bed ook een notitieboekje neer te leggen en je nachtelijke 
ingevingen daarin op te schrijven.

https://www.vonkelendeverhalen.nl
https://braintoss.com/
https://braintoss.com/
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Tip 8

Verstopte pareltjes

G eloof het of niet, maar veel vonkjes staan als verstopte pareltjes op je PC.  
Bij mij in ieder geval wel. Met enige regelmaat download ik een e-book, 
omdat ik mijn kennis wil verbreden of verdiepen. En ja, ik lees ze zeker niet 
altijd meteen. Ik sla ze op en kijk er vaak op een veel later tijdstip pas naar. 

Om dan tot de ontdekking te komen dat ik bovenop verstopte pareltjes zit. Herkenbaar?

Ik durf te wedden dat er op jouw PC ook van deze verstopte pareltjes staan. Allemaal 
mogelijke vonkjes die een verhaal kunnen opleveren. En ja ook persoonlijke verhalen. 
Overigens hoeft niet elk vonkje tot een persoonlijk verhaal te leiden, het helpt wel als 
je het verhaal op een persoonlijke manier weet te brengen. 
Ook dat is vonken vangen!

Ga eens op zoek naar al die  
verborgen pareltjes op je 
PC en kijk of er een vonk 
overspringt. Een gedachte 
waar je al langer mee 
rondliep en die nu opeens  
voet aan de grond krijgt. 

Het blog dat al lang in je 
pen zat, maar er nog niet 

uitkwam. Nu misschien wel.

https://www.vonkelendeverhalen.nl
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Tip 9

Soms krijg je een cadeautje

H eb je het cadeautje op de tekening al gevonden. Het staat een beetje 
verstopt, maar is er wel degelijk. Soms ontvang je iets, hoor je iets en  
je wordt er acuut heel blij van. Het voelt als een cadeautje.

Een cadeautje dat een vonkje oplevert. En zo’n cadeautje kan natuurlijk van alles 
zijn en op allerlei manieren op je pad komen. Misschien voelt het in eerste 

instantie niet eens als een cadeautje en wordt het pas een cadeautje  
als je er wat langer over nadenkt of het even laat liggen. Het kan  

een fysiek cadeautje zijn, maar ook iets wat iemand je vertelt.  
Of misschien wel de eerste bollen die op komen in je tuin…

Eigenlijk wil ik hier alleen maar zeggen  
dat je ervoor open kan staan om iets een  

cadeautje te laten zijn. Soms zijn het die hele  
kleine dingen, waar we in de waan van de dag vaak  

geen aandacht voor hebben.

Sta dan eens stil en denk… wat een cadeautje. En misschien is dat 
cadeautje dan wel de vonk waar een mooi verhaal uit ontstaat.

https://www.vonkelendeverhalen.nl
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Tip 10

In de prullenbak

J e ziet weleens films waarbij een schrijver achter zijn typemachine gebogen  
zit en het ene vel na het andere vel verfrommeld in de prullenbak terecht 
komt. Het papier blijft akelig wit en leeg, de cursor flikkert op een leeg 
scherm. Er komt geen woord op… Laat staan een Vonkelend Verhaal.

Duik dan nog eens in je prullenbak. Dat kan letterlijk zijn, maar ook in 
gedachten. Haal die velletjes papier eruit met die paar woorden of 

die kaart die je ontvangen hebt en na lezing in de prullenbak hebt 
gegooid of die nog ergens achter in je hoofd zit. Misschien komt  

er dan nog wel een pareltje boven drijven. Slaat die vonk nu  
wel over als je het verfrommelde stuk papier gladstrijkt en er 
opeens wel een verhaal opkomt wat je wil schrijven?

Als je het echt niet meer weet. Er op geen  
enkele manier vonken gevangen willen worden,  

dan is er nog een laatste redmiddel als je toch wat  
wilt schrijven.

Sla een boek open of een krant of een tijdschrift, doe je ogen 
dicht en zet je vinger ergens op de bladzijde. Schrijf het 
zelfstandig naamwoord op wat het dichtst bij je vinger zit op  
een blaadje. Herhaal die actie nog een keer en schrijf een  
tweede zelfstandig naamwoord op het briefje.

Maak van deze twee zelfstandige naamwoorden een mooi 
Vonkelend Verhaal.

https://www.vonkelendeverhalen.nl
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En nu??

T oen ik net als journalist begon, dacht ik dat ik kon schrijven. Dat bleek 
een misvatting… Mijn hoofdredacteur hanteerde genadeloos het rode 
potlood en menigmaal dacht ik dat ik het echt nooit zou leren.

Ik schreef niet journalistiek genoeg. Dat vraagt namelijk om een andere aanpak. 
Het nieuws moet al in het intro staan, de kop moet uitnodigen tot verder lezen 
en er moet een antwoord komen op de vragen: Wie, wat, waar, wanneer, waarom 
en hoe? Het einde van het artikel moet ‘oprolbaar’ zijn. Die uitdrukking komt uit 
de krantenwereld. Als er niet genoeg ruimte is, wordt van onderaf aan het artikel 
ingekort. Daar mag dus geen nieuws meer staan.

Een verhaal schrijven, een verhaal dat boeit en de lezers meeneemt is ook een 
kunst. 

Maar dat is voor een volgende keer…

Succes en heb je vragen? Stel ze!

Manon Vonk
06 50504461

manon@vonkelendeverhalen.nl
www.vonkelendeverhalen.nl

© 2022 • Vonkelende verhalen

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag  
worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of 
op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door foto- 
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https://www.vonkelendeverhalen.nl
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