
 

 

Schrijfoefeningen bij Afgewend 

 

Je leest het gedicht hier 

 

1. Opening 

 

Welk woord of welk zinsdeel in dit gedicht raakt iets in je aan? Schrijf dit woord of zinsdeel over 

en vul het aan met 3 eigen regels. Die hoeven niets met het gedicht te maken te hebben. 

 

 

2. Onder het dekbed 

 

Onder het dekbed met de kraanvogels 

leerden we vliegen, de nek volledig uitgestrekt 

 

• Wat staat er op jouw favoriete dekbedovertrek of op het dekbedovertrek dat nu op je bed 

ligt? Vertel waar de print of kleur je in de nacht brengt:  

Onder het dekbed met …………………………. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

 

• Kijk of je er nog tekst aan wilt toevoegen.  

 

 

3. We voegden naar elkaars vorm 

 

We voegden naar elkaars vorm 

en vroegen niets, gaven ruggengraat. 

 

• Waar denk je aan bij het woord ruggengraat? Schrijf het woord in het midden van een 

woordspin. Zet daaromheen woorden die in je opkomen. 

https://www.monicaboschman.nl/zeerslag/afgewend/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Schrijf nu het woord ruggengraat op van boven naar beneden, op het midden van je papier, 

zodat er links en rechts ongeveer even veel ruimte is om te schrijven. Dit is jouw 

ruggengraat en de ruggengraat van jouw tekst.  

 

• Voeg je tekst naar de ruggengraat zodat alle letters van dit woord gebruikt worden. Laat je 

inspireren door je woordspin. 

 

 

4. Voorbij het broedseizoen 

 

Nu zoeken we raakvlakken voorbij  

het broedseizoen. 

 

• Welke eieren heb je in je leven uitgebroed? Kijk of je een doosje met zes eieren kunt vullen.  

 

• Wat is het grootste ei waarop je op dit moment broedt? Wat heeft dit nodig om het uit te 

laten komen? Beschrijf dit als een uitbroed-recept.  

 

 

5. Van waarde 

 

Welke teksten hebben deze oefeningen jou gebracht? Kijk er nog eens naar. Welk woord of welk 

zinsdeel is het meest waardevol of het meest verrassend? Schrijf dit woord of zinsdeel over en 

vul het aan met 3 regels tekst.  

 

 

 

 



 

 

Gebruik en bronvermelding 

 

Met dit materiaal laat ik zien dat poëzie uitnodigt tot lezen én tot schrijven. Ik wens je veel plezier met 

de oefeningen. Gebruik je de gedichten en oefeningen in workshops of lessen, zorg dan voor 

vermelding van de bron. Wil je gedichten of oefeningen overnemen op websites of in gedrukt 

materiaal, neem dan contact met me op.  
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