
Schrijven 

“De rol van een schrijver is niet om te zeggen wat we allemaal kunnen zeggen, maar wat we niet kunnen zeggen.” 

Anaïs Nin 

Schrijfcursus 

Heb je altijd al willen schrijven, maar heb je het gevoel dat je er niet de nodige achtergrond of vaardigheden voor hebt? 
Zou je graag eens een kortverhaal, recensie, artikel, persbericht, boek, filmscript of gedicht schrijven? Wil je gewoon le-
ren hoe je een mooie, ontroerende brief kunt opstellen? Zou je graag een schrijvend beroep hebben,  maar weet je niet 
hoe je eraan moet beginnen? Zoek je contacten in de schrijverswereld? Wil je te weten komen hoe je die contacten kunt 
aanboren? Dan is deze schrijfcursus zeker iets voor jou! 

 

Onze lesgever, Dirk Vandereyken, schreef zijn eerste boek, Ijs, De verloren planeet, toen hij 11 was. Het werd uitgegeven 
op zijn 14de en hij werd daarvoor beloond met de Culturele Prijs van zijn stad. Zijn laatste 2 boeken, Fates Worse than 
Death: Hunter (een sciencefiction/psychologische actiethriller) en Baour: Strands of Death (een fantasy/moordmysterie/
rechtbankthriller) werden allebei in het Engels geschreven en uitgegeven in de Verenigde Staten.  

 

Tussendoor schreef Dirk voor allerlei magazines en websites, waaronder Move On, Cult of Cool, Cult of Chic, Vice, Keys & 
Chords, Cerberus en Mindview, net als Skynet en Zita. Momenteel schrijft hij voor De Zondag, Bello Magazine, Travel2, 
Travel2 Biz, Mice Magazine, BeauSense Magazine, Wellness Insight, Care Insight, Aztek TV, Cartoon Productions en Film-O
-Rama. Bijna dagelijks schrijft hij bovendien persberichten voor een van zijn pr-klanten. Tenslotte is Dirk actief binnen de 
filmwereld en schreef of werkte hij al mee aan verschillende filmscripts, sommige als ghostwriter.  

 

Buiten dit alles schreef Dirk vroeger altijd de songteksten voor zijn vorige band, Cardania, en is hij nu bezig aan het voor-
bereiden van een metal musical. 

 



Wat biedt deze opleiding mij? 

Artkels 

Boeken 

Filmscripts 

Kortverhalen 

Persberichten 

Poëzie 

Songteksten 

leren schrijven 

Leren hoe je uitgeverijen of redacties kunt benaderen 

Leren hoe je een netwerk opbouwt en contacten kunt leggen die je vooruit kunnen helpen als schrijver  

 Doelgroep 

Iedereen die graag (beter) wil leren schrijven, zowel amateurs en hobbyisten als journalisten, auteurs, scenaristen en 
poëten.  

 

Contactgegevens 

dirk@badass.be 

+32 (0)494 38 27 44 

mailto:dirk@badass.be

