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JOOST VAN KLEEF EN TOM WOUDA

WAT LEEST
BOEQ

SPI(E)TS
HOE HOUD JE EEN GOEDE SPEECH EN
HOE ZET JE EEN SPORTMULTINATIONAL OP? SPREKERSGOEROE CHRIS
ANDERSON EN NIKE-OPRICHTER PHIL
NIGHT VERTELLEN U HET… OF NIET?

Chris Anderson is de goeroe van
TED. Kent u niet? Ja, kent u wel. TED
is die ‘sekte’ uit Amerika die een
podium biedt voor ‘inspirerende’
presentaties. Elke TED-presentatie
duurt exact achttien minuten en
wordt deels gratis via Youtube
verspreid. Dit alles onder het heldere motto ‘ideas worth spreading’. Anderson
heeft nu een handleiding geschreven over hoe je succesvol een (TED)-presentatie
weggeeft. En als iemand dat zou moeten weten is het Anderson, nietwaar?
Maar zijn bijbel, De TED-methode, valt ons tegen. Met 320 pagina’s is het veel te
dik, terwijl Anderson nota bene zelf zegt: verveel de mensen niet, houd het kort.
Daarom duurt een presentatie bij TED achttien minuten. Maar op papier vindt hij
het wel nodig om véél over zichzelf op te scheppen (zoals het een echte goeroe
betaamt, dat dan weer wel). En als het dan over de materie gaat, blijkt de trukendoos veelal heel matig gevuld: ‘gebruik geen schuine opmerkingen en aanstootgevend taalgebruik’, ‘maak contact met je publiek’, ‘houd een energiereep bij de
hand’. Ja, dat laatste staat er echt! Voorts ontbreekt er jammer genoeg een index
en behandelt Anderson zijn lezer als zijnde een schooljongen. Nee, als u een presentatie gaat houden, kunt u beter Het Speechboekje van Huib Hudig, editie 2015,
raadplegen. Zie ook de rubriek
‘Wat leest’ hiernaast.
Van speech naar spits. Hoe zet
je een puissant succesvol sportmerk op? De boodschap van
Nike-oprichter Phil Knight is niet
De TED-methode
verrassend: just do it! In Shoe
Impactvol
Dog vertelt een openhartige
presenteren
Knight hoe hij als mislukt atleet
Chris Anderson € 20
sportschoenen gaat verkopen
vanuit de achterbak van zijn
auto. Zestien jaar later brengt hij
Het Speechboekje als gevierd zakenman zijn bedrijf
naar de beurs. Wat Knight de
Een inspirerende
dag na de beursgang doet? ‘Ik
speech in 10 stappen
douchte, ontbeet en reed naar
Huib Hudig
mijn werk.’ Tegenwoordig is de
€ 15 (e-book € 9,99)
78-jarige Knight (geschat vermogen volgens Forbes 24 miljard
dollar) nog altijd geen snelle
jongen: hij is al vijftig jaar met
Shoe Dog
dezelfde vrouw. Om de finish van
Het verhaal van de
het boek te bereiken is wel wat
oprichter van Nike
doorzettingsvermogen vereist,
Phil Knight
want het telt vierhonderd pagi€ 19,99 (e-book € 12,99)
na’s. Just do it!

HUIB
HUDIG

‘Het Speechboekje leidt je simpel in tien stappen naar een inspirerende speech of presentatie. Honderd procent succes gegarandeerd;
probeer het maar eens.’

TIJDSCHRIFTEN ‘Voor mijn vrouw koop ik soms
Happinez of Psychologie. Zelf lees ik geen tijdschriften. Ja, sorry!’
KRANTEN ‘Ik houd niet van kranten, vind ik te
hijgerig. Ik ben wel abonnee van NRC Next en
scan die tijdens het ontbijt. Daarna gaat ’ie de
prullenbak in. Een mens wordt toch de hele dag
op de hoogte gehouden via het internet.’
LEEST NU ‘Op dit moment lees ik Purity van
Jonathan Franzen, maar ik vind het een tough
read. ’s Avonds kijk ik liever series. Momenteel
oude afleveringen van Twin Peaks. Als het goed
is komt David Lynch binnenkort met nieuwe
afleveringen, daar verheug ik me enorm op. Net
zo spannend als het houden van een speech.’
HUIB HUDIG (43)
IS speechcoach en -trainer
WAS fulltime speechschrijver
te Den Haag. Hij werkte onder
anderen voor Rita Verdonk,
Stef Blok en Mark Rutte
SCHREEF in 2012 Het Speechboekje. In 2015 volgde een
vernieuwde editie

