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Oefening onweerstaanbare koppen schrijven 
 
Tijd om een beetje te spelen. Hieronder vind je voorbeelden van titels waar 

je wel op moet klikken. Er staan ook zogenaamde ‘lijstjes-titels’ tussen. 

Mensen zijn dol op lijstjes: lekker overzichtelijk en snel te lezen. Vul 

onderstaande titels aan met jouw eigen product of dienst in je achterhoofd. 

 

Wensen, handig, gezondheid 
Hoe je…      in 1 dag 
Reken meteen af met… 
10 manieren om snel en efficiënt… 
Reken verbluffend simpel met je…                  af!  
7 manieren om zonder stress… 
De snelste manier om…. 
Snel, makkelijk en goed: zo maak/doe/krijg je… 
Hoe je kunt….                                                                  in de helft van de tijd! 
Hoe je …                            gebruikt en… (levert op) 
In 1 middag verlost van… 
Moeiteloos… met… zodat je… 
Wil je…? Zoek niet verder! 
Vergeet…! Dit is… waar je op hebt gewacht 
Dit is de snelste manier om… 
Zo word je onweerstaanbaar … voor… 
Dit zijn de leukste… van… 
3 tekenen dat… toe is aan… 
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Geheimen, bewijzen 
Eindelijk alles over… 
Hoe (bekend persoon) alweer… 

Hoe succesvolle mensen… 

Handleiding voor… 

12 redenen om nu zelf… 

……                                            tips van de expert 

Als je dit weet, hoef je nooit meer… 

3 dingen die je altijd al wilde weten over… 

7 geheimen die [doelgroep] moet weten over… 

Tips en unieke…. 

Het beste antwoord op… 

Wordt de beste… van… met… 

…[experts] maken zich zorgen:  

Dit vinden… van… 

Deze… weet precies wat het beste moment is om… 

Waarom… wel… willen maar niet… 

Benieuwd naar… Lees hier hoe… 

Deze 3 … hebben alles/niets… 

Alsjeblieft, zo doe/maak/krijg je… 

Hoe maak/krijg/doe je… ? Een kijkje achter de schermen bij… 

Waarom het belangrijk is dat je… 

 

Angst, verlies, schaarste 
Leugens die….           graag vertellen over…. 

Help! Ben ik ook… 
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Waarom je nooit… 

3 dingen die niemand mag weten over… 

………….                                                     Maak jij deze fouten? 

Doe dit nooit met jouw…. 

Wat niemand weet over… 

Ga jij ook steeds de mist in met…. 

Deze fouten wil jij niet maken als je… 

De schokkende waarheid over… 

Durf jij… te zijn? 

Waarom je vandaag nog… moet doen 

Pas op voor… 

Ben/heb jij…? Neem dan voor 1 april… en… 

Dit mag je absoluut niet vergeten als je… 

Problemen waar je tegenaan loopt als je… 
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So many ways to say hello! 
 
Lotty Rothuizen | Schrijftraining en -coaching 
Ik schreef de honderden blogs, webpagina's en SEO-teksten. Copywriting, 
nieuwsbrieven en social media teksten. Ik schreef over steunzolen, 
verzekeren en rijlessen. Over meubels, de zorg en de horeca. 
Met mijn incompany schrijftraining deel ik mijn kennis en 11+ jaar ervaring 
om bedrijven te helpen die hun interne en externe communicatie naar 
een hoger niveau willen tillen. En dat gaat sneller dan je denkt! 
Iedereen kan beter leren schrijven en ik leer jullie in 1 dag. Nou ja... eigenlijk 
2 dagdelen. Creatief, zakelijk, effectief en commercieel.  
Sneller, leuker, beter! 
 

 
 
Je kunt mij inhuren voor (incompany) schrijftrainingen of voor een goed 
verhaal. Bel of mail: 06-13 59 30 44 – lotty@schrijven-en-schrappen.nl 
 
  
Wil je meer tips, blogs en columns lezen? Abonneer je dan op mijn 
nieuwsbrief. 
 
 


