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Leertraject of ‘stil talent’? 
Michel Hollander 

Voetbal is mijn passie. Ik heb zelf altijd een aardig balletje getrapt, totdat een vervelende blessure 
roet in het eten gooide. Ik vind het leuk om over amateur en profvoetbal te praten. Mijn visie te 
geven en die van anderen te horen. Stiekem droomde ik van een eigen website over voetbal of wie 
weet ooit zelf een boek erover te schrijven… 

Maar hoe pak ik zoiets aan? Is het wel realistisch? Kan ik het wel? Waar begin ik? 
In de zomer van 2015 schreef ik mijn eerste blog voor Rijnconsult. Dat ging me goed af en het smaak-
te naar meer. De complimenten van mijn collega’s moedigden me aan en ik trok de stoute schoenen 
aan: ik legde eind 2015 contact met een schrijfcoach en we maakten een begin aan mijn droom.

Schrijven is te leren
Een leuke blog schrijven is natuurlijk wel iets anders dan het schrijven van een boek. Schrijven leer 
je op school, maar hoe leer je creatief schrijven? Hoe verplaats je je in je lezer? Hoe geef je je boek 
een goede structuur? Hoe verleid je de lezer om je verhaal, of in dit geval, mijn boek te lezen? Ik 
heb ervaren dat het creëren van een stevig fundament, het raamwerk, érg belangrijk is om dit te 
bewerkstelligen. Wat is je boodschap? Wie is je doelgroep, wie zit er te wachten op jouw boek? Wat 
is de rode draad? Als je die elementen voor jezelf scherp hebt, kun je pas beginnen met schrijven. 

Freewriting
Nadat ik de blauwdruk voor mijn boek had gemaakt, moest er natuurlijk nog wel geschreven wor-
den. Vergelijk het met een gebouw: als architect heb je op een gegeven moment het ontwerp klaar, 
maar dan moet er getimmerd en gemetseld worden. En ook nog op een goede manier, anders stort 
de boel in. Ik gebruikte daarbij de ‘5-minuutjes-techniek’. Met deze techniek leerde ik in vijf minu-
ten korte verhalen te schrijven, op basis van drie volstrekt willekeurige woorden. Dit wordt ook wel 
freewriting genoemd. Met deze techniek onder de arm kon ik gaan schrijven. 

Voor mijn voetbalboek ‘Bijna buitenspel’ heb ik ex-internationals, bestuurders en opinieleiders 
geïnterviewd, over onder meer de toekomst van het Nederlandse profvoetbal en Oranje. Voor mij 
natuurlijk fantastisch om te doen: zo sprak ik onder meer met Adri van Tiggelen, Berry van Aerle, 
Hans van Breukelen, Arno Vermeulen en oud-topscheidsrechter Mario van der Ende. 
De ‘5-minuutjes-techniek’ heeft me vervolgens ontzettend geholpen om het boek leesbaar te ma-
ken voor de lezer. Ondertussen gebruikte ik mijn verworven schrijftalent ook om blogs en teksten 
op mijn kersverse website https://profvoetbalpraat.nl te plaatsen. Dus ineens was ik de auteur van 
een prachtig boek en de trotse man achter profvoetbalpraat.nl! 

Een boek schrijven is niet voor iedereen weggelegd, al wordt dat soms wel gedacht. Bij het schrijven 
van een boek komt ‘stil talent’, oftewel aanleg om de hoek kijken, maar zeker ook techniek en door-
zettingsvermogen. Wat dat betreft is schrijven net voetbal…
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