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– So, wil jy leer hoe om ´n beter skrywer te word?

– Wil jy beter punte vir jou skoolopstelle kry?

– Is jy sommer net lus vir ´n lekker kreatiewe skryfuitdaging – 
om woorde soos Znottenzlym uit te dink, byvoorbeeld?

– Of wil jy leer hoe om allerhande ONMOONTLIKE GOED reg  
te kry?

Regtig?  
Onmoontlike goed?  

Soos om jou elmboog  
te lek?

Nou waarvoor wag jy nog? Gryp ʼn potlood en blaai om, 
dit gaan pret wees …

“Maar natuurlik,” sê Zackie. Hy hou die kosblik na 

Vincent toe uit.

Vincent haal ’n lang pienk wurm uit. Hy laat die wurm 

dramaties in die lug wriemel. Dan prop hy dit vinnig in 

sy mond.

’n Rilling trek deur die groep kinders. 

Vincent kou en sluk. “Njam!” sê hy en vee sy mond 

met die agterkant van sy hand af. “Kan ek asseblief 

nog een kry, Zackie?”

Zackie skud sy kop. “Nee, wag! Dit is nou eers my 

beurt!” Hy haal ’n wurm uit. “Moet ek eers die kop afbyt 

of moet ek by die stert begin?” vra hy vir Vincent.

132

'n Boek wat  
jou leer hoe om  
jou elmboog te  

lek? Cool!
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Storie-idees
(en vreemde dinge wat mens in  

jou naeltjie kan ontdek)
Watter vraag hoor ek as skrywer die heel meeste?

Wanneer gaan jy  
jou kantoormure 'n  
ander kleur verf?

Wel, nee, Vincent. Nie daardie een nie. Ek bedoel ʼn ander vraag. Een 
wat ek AMPER net so baie hoor …

Kan 'n mens  
regtig jou  

elmboog lek?Wag ʼn bietjie, Zackie, ons kom later  
by daardie vraag. 
Die vraag waarvan ek praat, is …

Waar kry jy jou idees vir  
stories en rympies?

Dis nie ʼn maklike vraag om te beantwoord nie. Idees vir stories en rympies is ʼn bietjie soos 
daardie vreemde, wollerige goed wat mens partykeer in jou naeltjie ontdek. Jy’s nie heeltemal 
seker waar dit in die eerste plek vandaan kom nie – of wat om daarmee te doen nie.

Maar as jy ʼn bietjie moeite doen, is dit glad nie so moeilik om met idees vorendag te kom 
nie. En dis boonop HENGSE groot pret. Amper soveel pret soos om vreemde, wollerige 
goed uit jou naeltjie te grawe. 
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Het jy geweet daardie  
vreemde, wollerige goed in jou 

naeltjie word “naeltjiepluis” genoem? 
Dit is al wetenskaplik bestudeer.

Ideefabriek #1

Word 'n storiespeurder
Kyk om jou rond. Het jy pousetyd iets vreemds op die speelgrond 

gesien? Het jy verby iemand gestap wat besig was met ʼn eienaardige 
selfoongesprek? Was daar vanoggend ʼn opskrif op ʼn koerantplakkaat teen ʼn 
lamppaal wat jou laat frons of laat lag het? 

Dít is dikwels waar stories begin!
Voorbeeld: My sussie het op skool ʼn Tamagotchi gehad – ʼn elektroniese 
troeteldiertjie wat jy kamstig moes skoonmaak, kosgee en laat slaap om hom 
aan die lewe te hou. Een middag het ek haar Tamagotchi hoor piep en ek het 
gaan kyk wat aangaan. Die prentjie op die skerm het gewys die diertjie moet 
dringend skoongemaak word. Toe ek dit optel, het ek ontdek daar lek sulke 
taai blougroen goed agter by die batterykompartement uit. Op die skerm 
het gestaan die elektroniese diertjie moet skoongemaak word EN DIE 
SPEELDING WAS REGTIG VUIL! Dit het my dadelik die idee gegee vir ʼn 
grillerige storie – my heel eerste boek, Troetelgedrog.

SKOOL- 
HOOF  
BYT  
HOND

Uh … baie dankie, professor Fungus. 
Reg, hier’s ʼn paar maniere om idees vir jou stories en rympies te kry.


