
Een blog schrijven voor Cycle for Plan  
 

Geweldig dat je een dag hebt gekozen waarover je gaat schrijven. Om het je gemakkelijk te maken hebben we 

een aantal tips voor je. 

 

Een blog over Cycle for Plan? 

Deze blogs geven een persoonlijk kijkje in het werk van Plan, het fietsen en het land. Elk blog wordt voorzien van 

foto’s.  

 

Voor wie schrijf je? 

 De mensen die je hebben gesponsord, familie, vrienden etc. Als thuisblijver is het heel leuk om te lezen 

wat je meemaakt.  

 Nieuwe deelnemers van Cycle for Plan. Zij krijgen een eerlijke en goede indruk van de reis. 

 Jezelf. Het is een mooie herinnering.  

 

Schrijf zoals je vertelt 

Gebruik eenvoudige taal, korte zinnen en korte alinea’s. Streef naar 300 tot 500 woorden (een ½ tot 1 A4)  

Lange tekst schrikt de lezer af. Je blog kan worden aangepast, zodat de tekst voor iedereen gemakkelijk te lezen 

is.  

 

Gebruik veel beeld 

Foto’s zeggen meer dan duizend worden… Probeer om voor je blog zelf foto’s te maken. De fotograaf zal ook 

foto’s maken van jou.  

 

Inspiratie voor de fotografie 

 
 

 

Hoe schrijf je? 

 Wat maak je mee? Wat voor gevoel geeft je dat?  

 Schrijf altijd in de tegenwoordige tijd. Dat leest prettiger. 

 Schrijf de blog in de ik-vorm. Daardoor wordt het persoonlijker.  



 De medewerker van Plan heeft een laptop waar je op kunt schrijven, je kunt de tekst ook op je telefoon 

typen. 

 Humor is altijd leuk.  

 

Wat lever je aan? 

 De blog (tekst en foto’s). 

 Een foto van jezelf tijdens de reis. 

 Een pakkende, grappige of ontroerende titel. 

 

De medewerker van Plan stuurt je blog en foto’s naar Nederland. Er vindt een laatste redactie plaats voordat de 

blog wordt geplaatst. 

Let op: soms is er slecht bereik of een tijdsverschil, waardoor de plaatsing vertraging heeft.  

 

Waar wordt je blog geplaatst? 

 Website Plan Nederland: een week voor vertrek ontvang je de link van de website waar alle blogs 

geplaatst worden. 

 Facebook Cycle for Plan: Ieder blog krijgt aandacht op deze Facebook pagina.  

 www.cycleforplan.nl: Een selectie van de blogs plaatsen we op de crowdfundingpagina.  


