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Snellezen (4): Tips 
Wat zijn nu de geheimen van het snellezen? Wat maakt dat iemand in staat is om vijftien 
keer zo snel te lezen als een gemiddelde lezer? Hieronder tref je dé vijf algemeen geldende 
basisprincipes aan. Doe er je voordeel mee! 
 
1. Spreek de woorden niet in gedachten uit 
Houd je lippen stil en probeer de inhoud van de tekst te begrijpen zonder zinnen of woorden 
na te zeggen in je hoofd. Je kunt immers vele malen sneller informatie opnemen dan dat je 
kunt praten. 
 
2. Lees door 
Kijk niet terug op eerder gelezen woorden. Je hersenen zijn in staat om binnen enkele 
milliseconden een woord te herkennen. Je kunt erop vertrouwen dat je hersenen de 
informatie allang hebben opgenomen. 
 
3. Lees met een aanwijzer 
Houd een potlood of (markeer)pen bij de tekst waarmee je in een vast tempo langs de 
woorden beweegt. Een dergelijke aanwijzer heet een �pointer�. Jouw ogen gaan dan 
automatisch mee en hebben minder de neiging heen en weer te springen. Daarnaast heeft 
de ritmische beweging een kalmerend effect dat je in de �alfastatus� kan brengen. Bij 
informatie die je al kent, kun je het ritme opvoeren of zelfs stukken overslaan. Je kunt de 
pointer ook sneller laten bewegen om jezelf extra te stimuleren om sneller te lezen. 
Je kunt in plaats van een pointer natuurlijk ook je vinger gebruiken, maar dat heeft als 
nadeel dat je hand het overzicht op de tekst zal wegnemen. 
  
Aanwijzertips 

• Laat de pointer altijd over de hele regel lopen, ook al wordt de zin na een paar 
woorden afgebroken. Op deze wijze onderbreek je je eigen ritme niet. 

• Laat de pointer bewegen tussen anderhalve centimeter links van de kantlijn en 
anderhalve centimeter rechts van de kantlijn. Zo kun je de tekst van iedere regel 
goed overzien. 

• Een ideale pointer is gelijktijdig een markeerpen waarmee je sleutelwoorden kunt 
markeren. Gebruik hem zonder dop en houd de pen zo vast dat je direct en 
ritmisch een markering kunt aanbrengen. 

 
4. Lees met sprongen 
Wanneer je ervaring hebt opgedaan met het lezen met een pen, vinger of andere aanwijzer, 
kun je de leessnelheid nog verder laten toenemen door �sprongen� te maken van twee tot 
drie woorden tegelijkertijd. Naarmate de sprongen groter worden, zal ook jouw leessnelheid 
toenemen. In één oogopslag kun je namelijk veel meer tekst bevatten dan wanneer je een 
tekst woord voor woord leest. Doordat je bij elkaar horende woorden als één beeld in je 
opneemt, begrijp je de tekst meestal beter. Zelfs als letters door elkaar zouden staan kun je 
het prima lezen omdat je hersenen er één geheel van maken. Lees maar eens de volgende 
zin: 
Zefls asl ltteres droo eklaar zuoden stnaa knu je hte pmira leezn. 
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5. Train je perifere gezichtsveld 
Het perifere gezichtsveld is het beste te omschrijven als de �ooghoeken�. Je neemt er wel 
mee waar, maar je bent er niet op gefocust. In één oogopslag kun je een groot gebied in je 
opnemen waarmee je je leescapaciteit vergroot. Houd bijvoorbeeld de tekst iets verder van 
je af om een breder beeld te krijgen op de tekst. Op die manier zien je hersenen niet alleen 
de regels die je op dat moment aan het lezen bent, maar herinneren ze zich tegelijkertijd 
wat je al gelezen hebt en verkennen ze wat nog moet komen. 
 
Meer informatie over snellezen vind je in het boek �Gebruik je hersens� (1998) van  
Jan-Willem van den Brandhof. Een deel van deze tips is van hem afkomstig.  
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