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Vrouwen en afstanden schatten gaat niet 
samen (zegt men) 

Daar zit je dan op een open dag of tijdens 
een museumnacht 
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 Vrouwen kunnen niet achteruit rijden, niet 
inparkeren en geen afstanden schatten! )* 
 
Als model maak ik afspraken door een groot deel van het land. Van het 
zuidelijkste puntje van Limburg tot Medemblik, Van Vlissingen tot Noord 
Groningen. Op zich heb ik helemaal geen hekel aan reizen en als er 
voldoende voor mij tegenover staat heb ik dus geen enkel probleem met 
afstand. En dan hoeft er echt geen geld tegenover te staan. Er zijn ook 
andere vormen van beloning mogelijk, zoals een goede vorm van 
publiciteit. Want publiciteit verdient zichzelf meer dan terug, zo is mijn 
ervaring en daar wil ik dus ook best in investeren.  
 
Als ik er de tijd voor heb, dan combineer ik vaak lange afstanden ook 
wel met een paar dagen weg. Dan heb ik een uitstapje dat al voor een 
groot gedeelte betaald is en ik kom nog eens ergens. Ik vind dat leuk en 
ontspannend. En ook op die manier levert een verre poseersessie of 
fotosessie toch een zeker rendement voor mij op. Je zou dus zeggen 
dat een besluit of ik iets ver weg vind of niet vooral door mijzelf 
genomen zou moeten worden. Opmerkelijk genoeg is dat niet het geval. 
 
Regelmatig wordt een afspraak afgewezen met de argumentatie dat 
men "mij graag zou willen hebben, maar dat het te ver weg voor mij is". 
Voorbeelden zijn een tekenclub in het midden van het land waar de 
modellenregelaars en docenten mij graag zagen poseren, maar waar 
het bestuur besliste dat de afstand voor mij te groot was. Dat het een 
flinke afstand is weet ik, want een familielid waar ik frequent kom woont 
er een paar minuten vandaan. Ik zou het dus gewoon combineren.  
 
Nu kan ik mij dat bezwaar van die afstand nog goed voorstellen op het 
moment dat de club de reiskosten betaalt of met een tegemoetkoming 
komt. Dat men dan liever iemand heeft met wat minder reiskosten, is 
niet meer dan logisch. Maar op het moment dat ik alles zelf betaal blijf ik 
het een typisch argument vinden. En zeker omdat dit soort besluiten 
over je hoofd heen genomen worden zonder enig overleg of 
terugkoppeling.  
 
Zo ook bij een fotograaf die deze week dat argument van die afstand 
gebruikte. Dat ik regelmatig op enkele kilometers van zijn studio verblijf 
kon hij niet weten, maar zo ver kwam ik niet eens. 

 

)*  volgens bepaalde mannen dan  



3 

 

 Het werd al afgewezen voordat ik de kans had om dit soort argumenten 
in te brengen. 
 
Alle kans dat je natuurlijk de echte reden van afwijzing niet hoort, maar 
dat "de afstand" als een soort "smoes" wordt gebruikt. Dat is helemaal 
niet nodig, want elk model weet dat er veel kandidaten voor leuke 
sessies zijn en dat die op één na allemaal afgewezen worden.  
 
Dat is normaal, helemaal niet erg en geen enkel ervaren model zal daar 
een punt van maken. 
 
Maar als ik modellenregelaar en fotografen een tip mag geven: Als een 
model zich opgeeft en relatief ver weg woont, dan kan dat model wel 
eens over hele goede argumenten beschikken om die afstand toch te 
willen reizen.  
 
Overleg het even voor je direct de deur dicht doet. 
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Nicolaas/S fotografie 
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Poseren in Lutjebroek, of all places  
 
Toen ik aan mensen in mijn omgeving vertelde dat ik een 
poseeropdracht in Lutjebroek had was de reactie eigenlijk altijd dezelfde 
"Ja, maar dat bestaat toch helemaal niet?". Of zoals Google het zo mooi 
weet te zeggen " Lutjebroek is een landelijk bekende naam als metafoor 
voor een gehucht in de polder en als een algemene omschrijving van 
een kleine plaats zonder enig belang.". Kortom, geen landelijk gebied 
waar je veel van verwacht. Overigens, voor wie het niet kent, Lutjebroek 
is een leuk dorpje tussen Hoorn en Enkhuizen.  
 
En daar moest ik dus poseren voor een vrijgezellenfeest met Bo en Nel 
van den Bogaert als begeleiders. In het algemeen is een dergelijk 
vrijgezellenfeest dikke pret met een serieuze ondertoon en dat was hier 
in café/zalencentrum "De Paus" al niet anders. Het punt bij 
vrijgezellenfeesten is altijd of er al een deel van de feestelijkheden 
geweest is waar al wat drank is geschonken. Dat is meestal niet 
bevorderlijk voor de concentratie, maar dat viel hier nog reuze mee. Al 
met al was het een gezellige middag en mocht de gebruikelijke 
groepsfoto natuurlijk niet ontbreken. 
 
Kortom, Lutjebroek mag dan niet zo'n goede naam hebben hier en daar, 
ik kan uit ervaring zeggen dat het er best meevalt.  
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Ik ben Aad de Jong, professioneel fotograaf en filmer, met veel ervaring in de 

wereld van de erotiek, ook in de privésfeer. Ik ben beschikbaar voor al uw 

fotografie en video-opnames. 

 

Alle opnamen worden bij u thuis gemaakt. Deze worden direct op uw eigen 

computer geplaatst.  

 

Ik zorg er voor dat er geen opnamen met mij uw woning verlaten.  

 

Hiermee garandeer ik u 100% vertrouwelijkheid en discretie. 

 

Afstand is voor mij geen bezwaar. Uw woonplaats is niet van belang.  

 

Vraag volledig vrijblijvend inlichtingen. 

 

Email:         ajpers@ziggo.nl  

Telefoon:   06-50252461  

Foto Aad de Jong 
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Nachtelijk poseren met leden van de tweede 
kamer 
 
 

Regelmatig organiseren tekenclubs en academies open dagen. 
Daarnaast kennen veel steden tegenwoordig een zogenaamde 
museumnacht. In beide gevallen wordt er het nodige gedaan en 
modeltekenen is daar vaak een onderdeel van. En dus krijg je 
verzoeken om te poseren. En tja, poseren voor model is toch vaak een 
kwestie van ongekleed poseren. Normaal gesproken is dat in de 
beslotenheid van een kleine groep. Maar dat is zeker bij zo'n 
museumnacht wel anders.  
  
Dat is een volle bak. Meestal wordt het maximale aantal kaarten voor 
een dergelijke nacht wel verkocht. De drukte bij een open dag is 
wisselend. Bijvoorbeeld het weer of de organisatie van andere 
activiteiten speelt dan een rol. Ik heb het druk meegemaakt, ik ben ook 
wel eens halverwege naar huis gegaan bij gebrek aan belangstelling. 
Sneu voor de organisatie.  
 
Één van de meest opmerkelijke poseersessies was in de "Gouden 
Zaal" van het bekende Mauritshuis in Den Haag, naast het torentje van 
de ministerpresident. (zie de slechte foto, flitsen mocht niet) 
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Daar waren op de avond van de museumnacht een aantal sessies 
naaktmodel tekenen van een half uur ingepland, maar dat liep anders 
dan gedacht. Een kwartiertje na aanvang stond er een dusdanige rij 
om in te schrijven dat alle beschikbare plaatsen voor de avond al weg 
waren. Iedereen die later kwam viste achter het net. Het was wel een 
daverend succes wat dat betreft. In elk geval was het een heel 
bijzondere locatie om te poseren.  
 
Enkele jaren daarvoor had ik een zelfde soort avond meegemaakt bij 
Pulchri maar daar werd een demonstratie door de leden gegeven en 
kon het publiek zelf niet meedoen. Dat was een stuk rustiger. Wat daar 
wel opmerkelijk was, was dat er veel bekende gezichten 

langskwamen. Kennelijk is Pulchri bekend bij politici.  
Wat altijd leuk is bij dit soort bijeenkomsten is het commentaar dat je 
krijgt van bezoekers. Dat is eigenlijk 100% positief. Kennelijk vat men 
het heel goed op dat je het aandurft om als ongekleed model in een 
dergelijke setting te gaan zitten. Zonder model zou een avond als deze 
toch niet mogelijk zijn en dat ziet men kennelijk wel in.  Voor het werk 
als model waren dit soort bijzondere sessies toch wel de versiering op 
de taart.  
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Nicolaas/S fotografie 



14 

 

Hallo, ik ben Harry Diederen, fotograaf – schrijver. 

 Ik zoek een muze, een vrouwelijk naaktmodel. Ik heb geen kant en klaar project. 
Het is de bedoeling dat wij samen gaan brainstormen, een foto-script maken, 

samen een idee uitwerken. 

 Denk aan religieuze fotografie: de gekruisigde, de madonna, de piëta. 

Ik wil ook bodypaint-schilderijen maken, met jouw lichaam als verfkwast. 

En gipsafdrukken, van handen en voeten, en een torso vanaf de nek tot net 
onder de billen. 

 Enthousiast ? Nieuwsgierig ? Reageer ! 

 hfwm@xs4all.nl 

Nicolaas/S fotografie 

Ben Boot Fotografie 



15 

 

ERIK Landgraaf Fotografie 
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https://jetjeplus.blogspot.com/2019/05/jetjeplus-25-mei.html 
 

DE NIEUWE JETJEPLUS!  
Klik op de link of kopieer hem in het adresvak van uw 

internetbrowser als dat niet werkt! 

Foto Aad de 
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Colofon 
 
Dit magazine "Jetje" is een privéproject van model Henriëtte Sibie uit 
Lisse zonder een direct winst-oogmerk. 
 
Er zijn twee uitgaven, namelijk: 
 
1. De Jetje, verschijnt wekelijks in het weekend, bevat vooral foto's en 
een aantal tekstdelen. Ook is er een advertentiepagina maar het is niet 
mijn bedoeling dat "Jetje" uitsluitend een advertentieblad wordt.  
 
2. De Jetjeplus, bedoeld voor 18+ materiaal, verschijnt maandelijks 
voor ontvangers van de Jetje en deze wordt gefinancierd met donaties. 
De Jetjeplus bevat een beperkt aantal advertenties sterk gericht op de 
doelgroep. 
 
In beide uitgaven zijn bijdragen van derden mogelijk. Zie de website 
voor de voorwaarden, (https://de-jetje.blogspot.com) Een donatie is 
daarbij niet verplicht, maar wordt natuurlijk wel op prijs gesteld om mijn 
kosten te drukken.  
 
Donaties kunnen worden gestort op IBAN NL84INGB0682730971 tnv  
H. A Sibie te Lisse. Mag natuurlijk ook als u sympathiseert met het idee 
achter Jetje en/of Jetjeplus.  
 
Verspreiding van de "Jetje" als geheel in PDF-vorm is onbeperkt 
toegestaan, zolang er geen wijzigingen in worden aangebracht.  
 
De rechten op foto’s liggen bij de eigenaren. Verspreiding losse foto’s is 
dus NIET toegestaan.  
 
Bereikbaarheid:  
 
Via het formulier op de pagina https://de-jetje.blogspot.nl 
 
Ik ben via Facebook / Messenger / Telefoon te bereiken via 
 

https://www.facebook.com/henriette.sibie 
 

En altijd via email      Tekenmodel@yahoo.com 


