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Publicaties zijn cool! 
 
Het aardige van aandacht voor je werk in een landelijk dagblad is dat 
het een stuk gemakkelijker wordt om ook in een andere krant of 
tijdschrift een keer wat  aandacht te krijgen. Na een publicatie in de 
zaterdagbijlage van "de Telegraaf" in juli 2018 was dat goed merkbaar.  
 
Niet alleen kwamen er een drietal aanbiedingen vanuit de 
televisiewereld om mee te werken aan programma's, maar al snel 
volgde ook een uitgebreid artikel in het blad "Nieuwe Revu". Overigens 
heb ik de uitnodigingen voor de tv beleefd geweigerd. Ik zag daar 
weinig toegevoegde waarde in. 
 

Zomerspecial Linda 
En nu weer een foto op de kop van een artikel in de zomerspecial van 
het blad "Linda". Het is best wel bijzonder, als je als 60-jarige nog in 
bikini mag laten zien hoe je er uit ziet. Het kost mij best veel tijd, energie 
en inspanning om in vorm te blijven. Elke dag een uur met gewichten in 
de weer. Zeven dagen in de week. Maar met dit soort foto's op zijn tijd 
geeft dat ook wel weer een stukje voldoening. En een foto in een blad is 
altijd gunstig voor je naamsbekendheid.  

 
Website bezoekers 
Bladen en kranten zijn helaas nooit scheutig met vermeldingen van 
websites en dergelijke, maar toch merk je altijd dat men naar je op zoek 
gaat en het aantal mensen dat je website bezoekt direct weer toe gaat 
nemen. Het werkt dankzij  hulpmiddelen als de Google zoekmachine 
dus wel gewoon, ook al staat een website er niet bij.  
 

Website verdwijnt per 1 augustus 
Over een website gesproken: Mijn website gaat verdwijnen. Nu ik geen 
modelwerk meer zoek heeft de site niet zoveel nut meer. Omdat een 
website om effectief te blijven eigenlijk elke twee jaar volledig op de 
schop moet om qua mode "bij te blijven" zou een nieuwe site hard nodig 
zijn. En omdat mijn ideeën elders gaan liggen is dat niet erg zinvol meer 
. 
Dus wilt u hem nog een keer zien? Op http://www.em-ha-em-art-
productions.nl/high5models/henriette/ is hij tot 1 augustus nog te 
bekijken.  Overigens verdwijnt het mooie materiaal dat op de site staat 
natuurlijk niet. Daar is een ander kanaal voor gezocht en daar leest u 
hier in de "Jetje" straks nog wel een keertje over.  
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De bovenstaande foto is een paar maanden geleden gemaakt 
in de studio’s in Amsterdam . Daarbij kreeg ik het verzoek om 
bij plaatsing van de foto de credits voor onderstaande 
personen te vermelden, waar ik natuurlijk graag aan voldoe:  
 

Fotografie: Blommers/ Schumm @blommersschumm 
Styling: Lidewij Merckx @lidewijmerckx 
Visagie: Charlotte Niketic @charlotteniketic 
Haar: Jan Fuite @janfuite  

 
Een wat grotere foto op de volgende bladzijde:  

In deze aflevering van de 
zomerspecial van de Linda 
ben ik terug te vinden.  
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Dat doe je niet meer als je zestig bent! 
 
Iets wat ik (gelukkig) regelmatig hoor is dat men niet gelooft dat ik zestig 
ben, terwijl het wel degelijk zo is. Ik voldoe kennelijk niet aan het 
stereotype beeld dat men in Nederland van iemand van die leeftijd 
heeft. Het is ook een leeftijd waar raar tweeslachtig mee wordt 
omgegaan. 
 
Aan de ene kant hebben we een rijksoverheid die wil dat je bijna 
onbeperkt doorwerkt, aan de andere kant heb je de gemeentelijke 
instanties die je een brief sturen als je 55 wordt dat je in aanmerking 
komt voor subsidie voor een verhoogd toilet en dat je voortaan 
voordeliger met de "seniorenbus" mee mag. 
 
Dat je leeftijd vooral is hoe je je voelt in plaats van een getal in je 
paspoort, is iets wat niet overal leeft, maar zo zie ik het wel. Tijden zijn 
veranderd. Onze ouders en hun generatiegenoten zouden het niet in 
hun hoofd gehaald hebben om in bikini in de "Linda" te gaan staan. "Dat 
doe je niet meer als je zesitg bent!" zou hun motto zijn geweest. Nu zien 
veel mensen, waaronder ikzelf, die leeftijd als een mooi moment voor 
een nieuwe start in het leven. En daar ben ik dan ook druk mee bezig. 
 
Dat is natuurlijk best wel zoeken. Veel deuren gaan toch voor je dicht, 
die wijd open staan als je jonger bent. Vooral bij financiële instanties als 
banken en verzekeringen.  En je moet dus tegen de nodige voor-
oordelen opboksen. Ook in de modellenwereld waar ik de laatste 15 
jaar actief was zag je dat verschijnsel. Voor veel fotografen kan een 
model niet jong genoeg zijn.  
 
Maar er is ook een grote groep die de minimum leeftijd bij 30 legt. 
Modellen van boven de dertig hebben meer expressie, zo wordt door 
deze groep fotografen vaak naar voren geschoven. Deze groep 
fotografen lijkt ook groeiende. Al was het maar dat deze groep modellen 
iets minder wispelturig is en meer weet wat men wil. Daarnaast is het 
realisme een stuk groter en is er geen sprake van totaal onhaalbare 
verwachtingen.  
 
Al met al zie ik de toekomst zonnig in. Er liggen veel plannen, er wordt 
al aan veel uiteenlopende zaken gewerkt. Zaken die mij niet meer 
bevielen zijn afgestoten. Bijvoorbeeld het reguliere modelwerk, dat er 
de laatste jaren niet leuker op werd, heb ik gestopt en Facebook met 
zijn middeleeuwse regelgeving heb ik ook gedag gezegd. 
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Dat geeft mij lekker tijd en ruimte voor nieuwe initiatieven.  
 
De "Jetje" en de "Jetjeplus" lopen ook zonder Facebook normaal door 
en beginnen nieuwe kanalen voor volgers  te vinden. Er wordt nog wel 
vreemd tegenaan gekeken dat het nog allemaal zonder betaling kan, 
maar de moderne middelen om je mening bijvoorbeeld via een Jetje te 
verspreiden zijn alleszins betaalbaar aan het worden.  
 
Het biedt allemaal mogelijkheden. Kortom, ik heb zin in de volgende 
levensfase. Kom maar op met alle nieuwe mogelijkheden.  
 
En hier vermaak ik mij dagelijks een uurtje mee…. 
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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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ERIK Landgraaf Fotografie 
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https://jetjeplus.blogspot.com/2019/06/jetjeplus-4-22-
juni.html 

 
DE NIEUWE JETJEPLUS!  

Klik op de link of kopieer hem in het adresvak van uw 
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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 
 
En altijd via email      Tekenmodel@yahoo.com 

De volgende Jetje  

verschijnt op 27 juli  


