TIPS bij het editen van jouw boek!

1) Gebruik de spelling- en grammatica controle in word om –dt en schrijffouten te vinden en
te deleten
2) Delete overbodige bijwoorden
a. Zij wandelde traag -> zij slenterde
b. Hij sprak zacht -> hij fluisterde
c. Hij riep woedend -> hij schreeuwde
3) Vermijd volgende bijwoorden: (In plaats van te versterken, verzwakken ze jouw verhaal)
a. Erg -> zij was erg verdrietig
b. Zeer -> zij is zeer tevreden
c. Helemaal -> zij is er helemaal ondersteboven van
4) Vermijd volgende bijwoorden: ( Ze zeggen niet veel)
a. Eigenlijk
b. Ongeveer
c. In principe
d. Bijna
e. Meestal
5) Gebruik bijvoeglijke naamwoorden die iets te betekenen hebben
a. De meeste mensen -> 70% van de vrouwen zijn niet tevreden over hun gewicht
b. De meeste mensen -> Mensen
c. Idem bij: sommige, enkele
6) Vermijd tussenzinnen met ´die´en ´dat´
a. Vrouwen die voor het huishouden zorgen -> Huisvrouwen…
b. Die reis, die wonderbaarlijk is, ga ik boeken -> Die wonderbaarlijke reis…
7) Vermijd verkleinwoorden
a. Ik ondernam een pogingkje -> Ik ondernam een poging
8) Gebruik van volgende woorden
a. Wanneer -> als
b. Juiste keuze ´hen/hun´ (zakelijker) of ´ze´ (persoonlijker – minder afstand)
i. Ik vertel hen het verhaal
ii. Ik vertel ze het verhaal
c. Iets/niets/dat -> wat
d. Kan/wil/zal -> kunt/wilt/zult (vlottere spreektaal)
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9) Gebruik in elke zin een werkwoord
10) Juist gebruik van werkwoorden
a. Gaan -> zullen
i. We gaan dat doen -> We zullen dat doen´
11) ´Het´ altijd concreet maken
a. Ik geloof het -> Ik geloof dat je me graag ziet

MAAK je verhaal kort en krachtig! Zo wek je interesse en vertrouwen. Je wilt dat de lezer jou
gelooft!

Succes!

Al jouw aanvullingen en opmerkingen:
Sales & Dreams
Tav Ine Van Hofstraeten
info@salesanddreams.be

©Ine Van Hofstraeten – Sales & Dreams -08082014

