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Wat fijn dat je een Dwarsloper wilt worden! In dit document vind je instructies over het 
aanleveren van je Dwarslopers profiel en het aanleveren van Verhalen.  
 
DWARSLOPERS PROFIEL 

Schrijf een tekstje tussen de 100 en 200 woorden over een onderwerp of vraagstuk waar jij je 
in het dagelijks leven mee bezig houdt. Dit kan op een onderzoekende wijze zijn, uiteindelijk 
hoef je geen antwoord te hebben op de vraag die je je stelt of de dingen waar je over twijfelt. 
Probeer het persoonlijk te maken, het is uiteindelijk de eerste kennismaking die bezoekers van 
de website met jou hebben.  
 
De vorm waarin een tekst is geschreven is vrij. Het mag bijvoorbeeld ook in de vorm van een 
gedicht. 
 
Zorg hiernaast voor een artistiek portret van jou. Dit kan een foto van 
jou zijn, maar ook een afbeelding die jou illustreert (bijvoorbeeld een 
schilderij wat heel goed bij jou past). Houd er rekening mee dat de 
afbeelding uiteindelijk vierkant wordt bijgesneden. 
 
Mail je foto met het tekstje naar info@dwarlopers.nl 
 
PROFIEL VOORBEELD 

 

FEE VERSCHOOR 
 
 
 
 
 
 
 

  

Voorbeeld foto 

Op dit punt in mijn leven ben ik opzoek naar mijn 
eigen kijk op de wereld. Mijn eigen werkelijkheid. In 
deze zoektocht krijg ik te maken met een hoop 
twijfels. In hoeverre zijn de dingen die ik tot nu toe als 
waardevol heb ervaren ook daadwerkelijk waardevol 
voor mij?  
 
Ik heb altijd een hoop normen en waarden 
overgenomen uit mijn omgeving. In mijn jeugd waren 
dit mijn ouders die vonden dat ik goed moest slapen, 
nu is het mijn huisgenoot die mij meegeeft dat je 
overal appelmoes bij kan eten. Wat als deze 
invloeden er allemaal niet zouden zijn? Hoe kijk ik 
dan? Wat is dan mijn visie?  
 
Soms ben ik bang mij te verliezen in de zoektocht 
naar al deze waarden en zet ik mij af tegen het idee 
dat iedereen een authentieke visie moet hebben. We 
zijn hier met zevenmiljard mensen op de wereld, 
hóezo authentiek? Is dat niet ook gewoon een 
gedachtegoed dat ons is opgelegd? 
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VERHALEN 

Stuur je verhalen naar info@dwarslopers.nl. Je kunt alleen verhalen aanleveren als je ook een 
Dwarsloper bent (zie boven). 
 

Voor de verhalen zijn er verder nog enkele regels opgesteld door andere Dwarslopers: 
▪ Verhalen geven een nieuw perspectief. Wanneer je wilt reageren op Verhalen van andere Dwarslopers, 

verwoordt dit dan in een verhaal met een nieuwe inbreng en bijdrage. In andere woorden: schrijf je tekst niet 
(enkel) als reactie, maar vooral als nieuwe input.  

▪ De inhoud van Verhalen is nooit persoonlijk tegen iemand gericht.  
▪ De inhoud van Verhalen is niet kwetsend, agressief of discriminerend en roept niet op tot haat. 
▪ Verhalen zijn geen verkapte reclame.  
▪ Ga dromen, ga zoeken, ga bouwen en ga creëren!  
 

Je kunt kiezen tussen de volgende verhaalvormen: 
 

SHORTREAD Geschreven tekst, maximale lengte van 1500 woorden 
1. Word bestand met hierin de tekst. Lever de tekst liefst zonder spelfouten aan en gebruik geen bijzondere 

opmaak (deze gaat immers toch verloren). Teksten met veel fouten worden niet geplaatst. Draag zorg voor je 
tekst! 

2. Titel van Verhaal (zet het in de e-mail.  
3. Hoofdafbeelding. Lever deze afbeelding apart aan. Zorg dat de afbeelding rechtenvrij is (eigen foto of 

bijvoorbeeld www.pixabay.com). 
4. Wil je afbeeldingen in de tekst? Lever deze afbeeldingen in groot formaat aan als bijlage, dus niet in het Word 

document. Geef eventueel aan waar in de tekst de afbeeldingen moeten verschijnen.  
5. Is je verhaal onderdeel van een langere serie? Schrijf dan in maximaal een alinea een algemene tekst over je 

Verhalen serie. Deze tekst wordt apart opgemaakt, met verwijzing naar je andere verhalen.  

 
LONGREAD Geschreven tekst, maximale lengte van 4000 woorden 
1. Word bestand met hierin de tekst. Lever de tekst liefst zonder spelfouten aan en gebruik geen bijzondere 

opmaak (deze gaat immers toch verloren). Teksten met veel fouten worden niet geplaatst. Draag zorg voor je 
tekst! 

2. Titel van Verhaal (zet het in de e-mail.  
3. Hoofdafbeelding. Lever deze afbeelding apart aan. Zorg dat de afbeelding rechtenvrij is (eigen foto of 

bijvoorbeeld www.pixabay.com). 
4. Wil je afbeeldingen in de tekst? Lever deze afbeeldingen in groot formaat aan als bijlage, dus niet in het Word 

document. Geef eventueel aan waar in de tekst de afbeeldingen moeten verschijnen.  
5. Is je verhaal onderdeel van een langere serie? Schrijf dan in maximaal een alinea een algemene tekst over je 

Verhalen serie. Deze tekst wordt apart opgemaakt, met verwijzing naar je andere verhalen.  

 
AUDIO Audiobestand, dat zal worden geplaatst via Soundcloud. 
1. Mp3 of WAV-bestand. Zorg dat de kwaliteit van het geluid goed is. Het mag muziek zijn, een podcast, een 

interview of iets anders. 
2. Titel van Verhaal (zet het in het onderwerp van je e-mail) 
3. Eén alinea over je audio. Hoe is het ontstaan? Waar gaat het over? 
4. Hoofdafbeelding. Lever deze afbeelding apart aan. Zorg dat de afbeelding rechtenvrij is (bijvoorbeeld een eigen 

foto). 

 
VIDEO  Videobestand, dat zal worden geplaatst via YouTube. 
1. Mov of Mp4 bestand. Deel dit bestand via een WeTransfer Link in de e-mail. 
2. Titel van Verhaal (zet het in het onderwerp van je e-mail) 
3. Eén alinea over je video. Hoe is het ontstaan? Waar gaat het over? 
4. Hoofdafbeelding. Lever deze afbeelding apart aan. Zorg dat de afbeelding rechtenvrij is (bijvoorbeeld een eigen 

foto). 

 

BEELD Foto’s, kunstwerken, portretten – maximaal 10 per Verhaal 
1. Afbeeldingen. Dit kunnen foto’s zijn of afbeeldingen van kunst. 
2. Toelichting per afbeelding. Schrijf per afbeelding maximaal 3 zinnen.  
3. Titel van Verhaal (zet het in het onderwerp van je e-mail) 
4. 1 alinea over je afbeeldingen. Hoe is het ontstaan? Waar gaat het over? 
5. Hoofdafbeelding. Geef deze afbeelding een andere bestandsnaam, zodat duidelijk is dat dit de hoofdafbeelding 

is. Zorg dat de afbeelding rechtenvrij is (bijvoorbeeld een eigen foto). 


