Samen werken, samen ontwikkelen, samen genieten!
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Elk verhaal verdient een podium!
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Onze schrijfwedstrijden

En de winnaar is ...

Wie gaat er winnen?

Met dank aan Judith Zijtregtop en Leonardo Pisano
AmbiFlits
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Achtergrond
Onze schrijfwedstrijden

‘Dames’ samen met Judith Zijtregtop, illustratrice.
Het blijft bijzonder te ervaren wat een illustratie met de geest van een auteur doet. Uit de inzendingen
heeft Judith Zijtregtop haar top drie samengesteld. Blader verder om ze te lezen.
Heb je niet gewonnen? Geen nood, je ontvangt inhoudelijke feedback van ons. Zo is iedereen winnaar.

Pennen met Mosterd
Schrijfwedstrijd ‘De Dialoog’
1 scène
144 - 233 woorden
> 75% gesproken tekst (dialoog)
Fictie
Vrij in genre

‘Pennen met Mosterd’ samen met Leonardo Pisano
Ter gelegenheid van de tweede druk ‘Mosterd voor de Maaltijd’ (verschijnt eind november)
organiseren we deze uitdagende wedstrijd.
Op de speciale pagina op onze site www.ambilicious.nl/pennenmetmosterd vind je het reglement.
Wanneer ontvangen wij jouw dialoog?
2

AmbiFlits

Samen werken, samen ontwikkelen, samen genieten!

VerBeelding
Covers
‘Je zou kunnen zeggen dat Elisabeth Riphagen van Indonesië houdt. En dan zou je niks teveel
zeggen. De liefde en fascinatie voor het land is tastbaar en door de heerlijk toegankelijke
stijl ook voor mensen die het land nauwelijks kennen invoelbaar. Maar je zou het boek van
Elisabeth Riphagen tekort doen door het als een soort reisgids neer te zetten. Het is meer
dan dat. Want meer nog dan van Indonesië, houdt Elisabeth Riphagen van mensen. Voor hen
bewaart zij haar grootste liefde en fascinatie. Laat ze aan het woord, gaat in gesprek en leert
zo niet alleen anderen maar ook zichzelf steeds beter kennen. Een rondleiding van algemeen
menselijke waarde, die de lezer altijd blijft boeien.’
Frans Timmermans
Vice voorzitter van de Europese Unie

“Het is maar goed dat medisch columnist voor weekblad Prive Erik Boss geen orthopeed is
geworden: geestig en met verrassende plots zet hij je als lezer veelvuldig op het ‘verkeerde
been’.”
Evert Santegoeds, hoofdredacteur weekblad Privé
“Zeg gynaecoloog en ik denk: benen wijd en dat ijskoude ding erin. Ik kon me er niets
spannends bij voorstellen. Ik weet nu dat ik te snel heb geoordeeld; het is dus heel anders in
de praktijk.”
Catherine Keyl, televisiepresentratrice, columnist
“Na het lezen van dit boek ben ik heel anders gaan denken over de geheimen van dit mooiste
en intiemste stukje van mijn lichaam.”
Justine Pelmelay, zangeres

Een cover, meer dan een afbeelding
Het lijkt zo eenvoudig. Een foto maken, titel
en auteursnaam en je hebt een cover. De
werkelijkheid ligt iets anders.
Een cover is het componeren van meerdere
beelden tot een geheel.
Voor ‘Vliegen zonder vleugels’ zijn we samen
met twee modellen naar een tropische siertuin
gegaan die voldeed aan de sfeer die we wilden
vangen. Verschillende poses, kiezen voor een
andere hoek, wachten op het juiste licht, benen
strekken, ademhalen en terug in een pose.
Niet alles lukt in een keer en mag je nog een keer
de reis maken. Dit speelde een hoofdrol bij de

cover van Gyn & Ongyn. Na de eerste shoot
waren we voldaan over de prachtige beelden. Tot
we tot onze schrik de andere dag ontdekten dat
alles te vinden was op de beelden, behalve de
stethoscoop. Het element dat symbool staat voor
de professie van de auteur: arts.
Tijdens de eerste sessie zagen we voor de
eerste keer het schilderij. Nu omgetoverd in
een wandschildering. Dit beeld vonden wij
zo sprekend dat we het wilden vastleggen en
gebruiken.
Het is dat onze vormgever een tovenaar is met
beelden. Zonder hem was dit ons niet gelukt.
Dank je wel Ton de Koning (Probeeld).
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Jouw Verhaal?
Het winnende verhaal is van
Hartog de Mik
Dame 3
Tot de dood ons scheidt
Ze staarde in het gat in de grond. In ons hart zal je altijd blijven voortleven, schalde het nog na in haar
hoofd. Alle aanwezigen hadden zich teruggetrokken voor koffie en cake. Ook die rare pastor had haar
eindelijk alleen gelaten.
Minutenlang staarde ze in een zwart gat in de aarde met flarden rood van rozen. Een zwart gat in haar
borst met flarden rood van wat ooit een liefhebbend hart was.
Weer schalde de bariton van de pastor zo’n stom cliché door haar brein: Groot is de leegte die je
achterlaat, mooi zijn de herinneringen die blijven. De woorden klopten op haar trommelvliezen, haar
slapen bonkten, een dolk baande zich langzaam een weg door haar voorhoofd. Van links naar rechts
en weer terug.
Sinds hij was gestorven had ze amper meer een paar woorden gesproken. Ze was verstard geweest,
had niets meer gevoeld. Plotseling was hij weg. Eén vrachtwagen met een onoplettende chauffeur
was voldoende geweest. Niet alleen om hem te doden, maar ook om haar op te sluiten in de kamers
van haar eigen geest. Ze was verbluft geweest. Geschokt. En nu staarde ze in de leegte van het graf
naar de rode rozen. Haar pijn kwam langzaam terug. Minutenlang.
De wind trok aan haar lange zwarte jas. Maakte haar hoofd vrij. De wind rommelde aan de knevels die
haar geest gevangen hielden. Ze voelde hoe haar gedachten zich bevrijdden en met haar opkomende
gedachten steeg een grommen op uit haar keel. Haar grommen vervormde zich tot een schreeuw en
groeide snel uit tot een oerkreet.
Eindelijk was ze bevrijd van deze tiran. De liefhebbende echtgenoot die die droplul van een pastor
had beschreven bestond niet. Ze wist instinctief dat hij gelijk had. Hij zal voort blijven leven, het zal
nog jaren duren voordat ze emotioneel geheeld zal zijn van zijn misbruik en verkrachting. Ze zou nog
duizend keer van schrik verstarren. Liefhebben zal er wel nooit meer in zitten. Maar het maakte haar
hier en nu niets uit.
Uit de oerkreet ontpopte zich een opgelucht gelach. Ze haalde de rode sjaal uit haar binnenzak,
die haar moeder voor de plechtigheid liefdevol van haar hals had gehaald: “Rood hoort niet bij een
begrafenis, liefje.” Ze bond hem om en liep met opgeheven hoofd en grote passen naar de aula om er
trots om heen te lopen en de genodigden met hun condoleances, slappe koffie en supermarktcake te
laten zitten.
“Dat maak ik zelf wel uit, mama. Zoals ik, vanaf nu, alles zelf uitmaak.”
Ze was vrij.
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Jouw Verhaal?
De tweede plaats is voor
Andrea Bos
Dame 3

Lopen moet ik, vlug, snel. Weg van al die muizenissen. De hersenspinsels moeten uit mijn hoofd. Het
moet sneller, ik moet vlugger. Vliegensvlug.
Het heeft geen zin. De draden, het web blijft aan mij kleven. Mijn jas zit onder.
De weg kronkelt, ik kronkel. Wat zal ik doen? Alles kleeft. Zo word ik te zwaar en zal niet vooruitkomen.
Gestruikeld, over een kronkel.
Bladeren waaien over mij heen. Plakken aan me vast. Het wordt donker ...
Hoe lang ik hier lig? Ik weet het niet.
Klauwen, duwen, schuiven, tijgeren.
Eindelijk, licht, lucht.
Ik doe mijn jas uit en sta op, bevrijd.
Wat nu, waar komen die beren vandaan?
Weg wil ik. Nee, blijf staan! Niet vluchten.
Mijn jas. Ik raap hem op, pluk aan een draad van het spinsel en rol het op.
Het wordt een grote bol. Vlug rol ik de bol richting de beren. De draad kronkelt om en tussen de
beesten. Ze worden omwikkeld, kunnen geen kant op.
De muizen verdwijnen in nissen, kieren en spleten.
Mijn jas raap ik weer op, schud hem uit en trek hem aan.
Opgewekt volg ik de zon.
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Jouw Verhaal?
De derde plaats is voor
Jan Gulinck
Dame 2

Een bries speelt zacht met haar haren. Geen koude of frisse wind, een beetje aangenaam warm zelfs.
Ze opent haar ogen, kijkt om zich heen en ontdekt dat ze op de top van een berg staat. Helemaal
alleen. Hoe kom ik hier, denkt ze verbaasd. Terugdenken.
Er komt geen enkel beeld in haar naar boven waarin ze de berg beklimt. Een droom? Dat zou kunnen,
ze leest graag over bergsport. Documentaires over bijvoorbeeld de Mount Everest slurpt ze naar
binnen. Maar ook al is het een droom, dan moet ze toch gekleed zijn in gewatteerde kleding en
bergschoenen aan hebben? Ze kijkt naar beneden, naar haar voeten. Rode naaldhakschoenen, blote
benen en een zomerjurkje. Ze slaat voor de zekerheid haar geel gebloemde sjaal rond haar hoofd.
Nu pas ontwaart ze het uitzicht. Rondom bergtoppen waar ze overheen kijkt. Bergen met de meest
mooie, bijna onwerkelijke kleuren. Botergeel, karmijnrood en paarsblauw. De hemel kleurt oranje, de
kleur van de ondergaande zon. Voor haar gaat de zon echter niet onder, ze staat zo hoog dat ze over
de horizon heen kijkt.
Lichte paniek slaat toe. Hoe moet ik afdalen, vraagt ze zich af. Geen touwen, geen ladders, geen
berggids. Niets. Er schiet haar een film te binnen, daarin maakte een gevangene een touw van
losgetornde draden uit zijn lakens. Het duurde jaren voor hij kon ontsnappen. Ze pulkt aan haar
rafelige jurk en trekt er een draad uit, en nog een, en nog een. Ze wikkelt ze in elkaar en knoopt het
uiteinde om een grote steen. Voorzichtig laat ze zich over de rand zakken, durft amper de diepte in te
kijken. Een schoen valt van haar voet en verdwijnt geruisloos in de diepte. Haar blote voet zoekt grip
op de rotsen. De berg voelt zacht aan, geen scherpe randen of harde punten. Jurkloos laat ze zich
weer een stuk zakken. Het primitieve touw, haar jurk, houdt haar.
De achtergrond is nog steeds oranje ondanks dat ze de zon niet meer ziet. Ze is halverwege de
berg. Het touw is op. Gelukkig staat ze op een brede richel die schuin naar beneden loopt. Hopelijk
helemaal tot beneden. Voorzichtig hinkt ze op één schoen en één blote voet naar beneden. Er liggen
hier losse stenen.
Ze voelt zich wegglijden, geen grip meer. ‘Help,’ mompelt ze. Ze voelt zich zweven. Opeens grijpt
een hand haar arm beet.
‘Lig eens stil, straks val je uit bed,’ zegt de slaapdronken stem van haar vriend.
Met een glimlach duwt ze haar hoofd in de kussens. Ik heb helemaal geen naaldhakken en met een
brede glimlach valt ze in slaap.
Judith over de winnende verhalen.
1.
Dit geeft het beste weer wat de dame uitstraalt.
Moedig dat er geschreven is over misbruik en
verkrachting.
2.
Het verhaal op de tweede plaats trok mijn
aandacht doordat het kort & krachtig is.
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3.
Een verhaal als een soort droom in een verhaal.
Voor mij is hier op een verrassende wijze naar de
dame gekeken.
De winnaar ontvangt een illustratie van de hand
van Judith. Van harte gefeliciteerd allemaal.
Liefs Ambi

