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Het was 16 februari een zonovergoten zaterdag in 
Herkingen. Dertig IVN’ers hadden zich opgegeven 
voor de workshop storytelling welke werd 
georganiseerd door IVN Zuid-Holland. De 
deelnemers uit Zuid-Holland, Zeeland, West-
Brabant en zelfs Overijssel  hadden er zin in. Als 
natuurgids weet je dat de wijze waarop je ‘je 
verhaal’ vertelt van invloed is op hoe de boodschap 
over komt en blijft hangen. En ook al heb je jaren 
ervaring, zo’n workshop is erg leerzaam om de 
kennis weer op te frissen, nieuwe ideeën op te 
doen en samen te oefenen.  

 

    

Je staat er niet altijd bij stil, maar een verhaal kan op zoveel manieren worden verteld en door een 
kleine verandering kan een verhaal een hele andere wending of lading krijgen. Wat wil je vertellen, 
hoe vertel je het en belangrijk wat is daarbij je drijfveer? Zo maar een paar vragen, die de deelnemers 
wel aan het denken zette.  Hoe bouw je een verhaal op zodat de luisteraar geboeid raakt en mee gaat 
in jouw verhaal. Tijdens het oefenen bleek wel dat veel van de deelnemers de nodige ervaring hebben 
en werden we getrakteerd om mooie verhalen over het ontstaan van Walcheren en Bergen op Zoom, 
ingenieur Tops en de stormvloedkering, Quackjeswater, Tenellaplas, de lisdodde als fakkel en de 
romantische avonturen van Aagje de Krab in de Grevelingen. Door het gebruik van een held kan je je 
verhaal kracht bij zetten en daarmee de boodschap beter overbrengen.  
 

 
De opbouw en spanningsboog van het verhaal. 

 
Naast de opbouw moet het wel ‘jouw verhaal’ 
zijn. Dus hoe kom je geloofwaardig over? 
Vertellen vanuit je passie, het prikkelen van de 
zintuigen van de toehoorder, zorgen voor 
interactie, spanningsboog, emotie, een 
betekenis en je lichaamstaal spelen daarbij een 
belangrijke rol. Aspecten om bij stil te staan 
omdat je als natuurgids helpt van jou excursie 
of natuuractiviteit een feestje te maken.  
   

  
 
 
 
 
Kortom een leuke en bovenal leerzame 
workshop, waarbij we aan het einde van de 
middag nog werden getrakteerd op een mooie 
cartoon van ons zelf op basis van ons mooiste 
verhaal of boek uit onze jeugd.  

 


