
Beknopte levensbeschrijving van David Troch 

Zijn poëzie 

 David Troch debuteerde in 2008 bij de Gentse uitgeverij Poëziecentrum met de 
dichtbundel laat[avond]taal.  

 In 2012 volgde buiten westen waarmee hij genomineerd werd voor de Herman de 
Coninckprijs. Uit de vijf genomineerden koos het publiek Trochs gedicht gezel als 
beste gedicht. Op Gedichtendag 2013 kon je een poster van het gedicht, vormgegeven 
door Dooreman, ophalen bij de deelnemende boekhandels.  

 Een jaar eerder, in 2012 won Troch de derde editie van de prestigieuze Turing 
Nationale Gedichtenwedstrijd. Voor die wedstrijd worden jaarlijks om en bij de 
10.000 gedichten ingestuurd die door een jury anoniem worden beoordeeld. De 
winnaar ontvangt 10.000 euro, goed voor het hoogste geldbedrag ter wereld voor 
één gedicht. De editie die Troch won, was de eerste editie waaraan Vlamingen 
konden deelnemen.  

 Poetry slam 
 
David Troch schuwt het podium niet. In Eindhoven won hij meteen de eerste poetry 
slam waaraan hij deelnam. Toen hij in 2006 de finale haalde van het Nederlands 
Kampioenschap Poetry Slam dat plaatsvond in Utrecht, hield hij het voor bekeken. 
Oh, en wie aan poetry slam doet, brengt teksten die speciaal voor het podium geschreven zijn. 

Persoonlijk 

David Troch is getrouwd met Sylvie Marie, ex-huisdichter van HUMO. Zij publiceerde de 
dichtbundels zonder en toen je me ten huwelijk vroeg (genomineerd voor de Herman de 
Coninckprijs, de tweejaarlijkse J.C. Bloemprijs en de vijfjaarlijkse Eline Van Haarenprijs) 
en was coauteur van de roman Speler X. David en Sylvie wonen sinds 2008 in Sint-
Denijs-Westrem. Samen hebben ze een zoon, Simon.  

Professioneel 

Troch werkte ruim dertien jaar in een pr- en communicatiebureau. Hij verzorgde de 
public relations van bedrijven als Eijffinger, Paramount en Playmobil en werkte joint 
promotions uit voor onder andere Albelli, Walt Disney en Universal Music. Sinds 
september 2013 is Troch meneertje literatuur bij vzw Wisper. Hij werkt de 
programmatie van de schrijfcursussen in Antwerpen, Gent en Leuven uit en geeft een 
aantal van die cursussen zelf. Wie wil weten of schrijven iets voor hem of haar is, rept 
zich naar www.wisper.be/literatuur.   

Contact 

David Troch heeft een eigen website: www.davidtroch.be waar u zijn werk en ook de 
activiteiten los van het stadsdichterschap kunt volgen.  

http://www.wisper.be/literatuur
http://www.davidtroch.be/

