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De workshop
OVERVIEW

Wie is Oli Veyn?

Wat is een pitch?

Hoe, wat, waar?

Voorbeelden, tips

Vragen



PITCH SUCCES STORIES

BOEKEN

3x manuscript succes (2 NL, 1 USA) 

1x screenplay request

De Orde van de Poortwachters serie,

Wederzijds verlangen, Watty Award 2019

Oli Veyn
YA & ROMANCE AUTEUR



Wat is pitchen?
DIT IS MIJN IDEE,  VERHAAL,  BEDRIJF,

PRODUKT,  F ILM, BOEK,  DIENST. . .



1, 3, 15 min
KORTE TEASER



WORKING EFFICIENTLY

Waarom 
pitchen?

Pitches zijn een manier van

communiceren en kunnen gebruikt

worden als teaser, verkooppraatje,

intro of ultra-korte samenvatting



Pitch structuur
FOUTE PITCH

geen structuur

geen goede voorbereiding

geen goede volgorde (A naar B naar C)

te lang

onduidelijk

1.

2.

3.

4.

5.



BELANGRIJK DETAIL

WEET WAT JE WILT VERTELLEN

PITCH

Je verhaal moet af zijn en je moet zoveel mogelijk weten

over de wereld, de personages en het verhaal als mogelijk

is. Pitchen roept vragen op, dat is wat je wilt, maar je

moet die vragen ook kunnen beantwoorden

Je moet alle details weten, maar niet alles delen, weten

welke stukken info belangrijk zijn en welke niet

 wat pitch je?

 hoe ziet je wereld/omgeving eruit?

 personages

 plot

 wat maakt het uniek?

 hoeveel delen (standalone of serie)?

1.

2.

3.

4.

5.

6.Hoe dan wel?



PERSONAGE

De beste pitches vertellen iets over het

hoofdpersonage en de verandering die

hij/zij/het doormaakt



INTERACTIE

Hoe wordt de hoofdpersoon beinvloedt door

het verhaal? Wat doet het met

hem/haar/het?

EMOTIONEEL

Wat maakt dat ik met de hoofdpersoon

meeleef?

WIE IS DE HOOFDPERSOON?

Schets een goed beeld van de hoofdpersoon

en zijn/haar motieven. Kan ik me met de

hoofdpersoon identificeren (heel belangrijk)

REIS DOOR HET BOEK

Welke ontwikkelingen maakt de hoofdpersoon

door in het verhaal?



PAK JE KANS

Vanaf de eerste zin moet je interesse

wekken en die aandacht gedurende de

pitch vasthouden

VISUALISEER

Zorg ervoor dat je beeldend vertelt,

zodat de ander zich ook een beeld kan

vormen van jouw verhaal



Be brave
HARDOP OEFENEN VOOR DE SPIEGEL

Hoe vaker je het doet, des te makkelijker wordt het en

des te beter worden je pitches. 

Durf te doen

Vertel enthousiast
JOUW ENTHOUSIASME IS AANSTEKELIJK

Hoe enthousiaster jij je pitch vertelt, des te interessanter wordt het.

Speel met je stem bij gevaar, humor, verdriet, ga langzamer, sneller

etc. Wissel af zodat het geen eentonig verhaal wordt. 

Als jij het verhaal met emotie vertelt moet je publiek hetzelfde voelen

(dus de emotie moet herkenbaar zijn).



zoek de kern van je
verhaal

WAT WIL JE DE LEZER MEEGEVEN?

Emotioneren, aanzetten tot actie, een

boodschap meegeven?



WORKING EFFICIENTLY

Houd het kort
hoe simpeler, korter, des te krachtiger



FESTIVALS, EVENTS

Uitgeverijen kun je vinden op festivals

en events. Begin niet direct te pitchen,

maar stel je netjes voor en vraag dan

of je je verhaal mag pitchen.

TWITTER

Wil je de interesse wekken van een

agent  en internationaal doorbreken?

Doe dan mee aan Pitchmad op Twitter.

Op www.pitchwars.org vind je meer

info

STUDIO 32

Pitch je screenplay of boek bij een

Hollywood producer. Hiervoor moet je

meestal betalen, maar je krijgt wel

feedback op je pitch en inhoudelijk op

je verhaal van een professional

VIDEO

Neem je pitch op en deel hem op

social media, dit is vooral voor

verwachte en bestaande boeken een

handige manier om je boek onder de

aandacht te brengen.

Waar dan?



MOLLY  @PRETTYCOOLSOCKS

Er zijn geen tacos in Elvenland

Dat is reden genoeg voor Aces om te ontsnappen.

De manipulatieve sirene en zelf-ingenomen prins

helpen ook niet. Ze is vastbesloten om niet alleen

zichzelf maar ook de andere vrouwen te redden...

of ze dat nu willen of niet.



OLI VEYN @OLIVEIJN

Van

Pestkoppen naar vrienden

Boeken naar wapens

Haat naar liefde

Een 17-jarig meisje wordt gevangen genomen in een

wereld waar erebogen portalen zijn naar

fantasiewerelden. Om als poortwachter bij haar

vrienden te kunnen blijven, moet ze de

verschrikkelijke tests zien te overleven en moet ze

voorkomen dat ze levend prooi wordt.



HD HE/HIM @HD_TSD

Tuchtschool (plek): een school voor probleemtieners

die begeleiding krijgen nadat ze van school zijn

getrapt.

(plek) een gevangenis. Een laatste kans.

(mogelijkheid): een plek waar je alles kunt

veranderen, waar een mooi meisje je opmerkt.

Een plek om liefde te vinden



PAUL GREALISH @PAUL_GREALISH

Magie is illegaal. Overal zijn spionnen. Tijdens de

laatste stuiptrekkingen van het klimaat, is rebellie

vermomd als een boekclub de enige tegenstand

tegen een tirannieke koning. Als ze hem en de

sinistere kracht achter zijn troon niet kunnen verslaan

zal vrijheid veranderen in een sprookje.



Vraag maar
raak!



WWW.OLIVEYN.NL

WWW.DEORDEVANDEPOORTWACHTERS.NL

20% KORTING CODE: FESTIVAL

DANK JE VOOR JE AANDACHT!


