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Jetje’s eerste half jaar 
 

De huidige situatie 
Bij de volgende Jetje ben ik een half jaar bezig. Mooi moment om eens 
terug te kijken of het doel een beetje bereikt is. Ik ben met twee versies 
begonnen, de "gewone" Jetje en de wat stoutere Jetjeplus. Deze 
Jetjeplus trok vanaf het eerste begin de nodige belangstelling vanuit de 
hoek van de SM. Dat was niet gepland, dat ontstond min of meer bij 
toeval. Kennelijk was op de een of andere manier de tijd er rijp voor.  
 

Iedereen was op zoek, zo leek het wel 
Het is vanaf het begin de bedoeling geweest om het blad niet zelf te 
gaan vullen. Ik kreeg altijd veel geluiden dat men op zoek was naar een 
medium dat niet onder de censuur van de grote Amerikaanse social 
media giganten valt. En dat wilde ik gaan bieden aan een ieder die daar 
interesse in had én aan mezelf. Want ik had het ook nogal eens aan de 
stok met Facebook. Het werd ook gestaag erger.  
 

Alles aan de Jetje is gratis 
En dus besloot ik met de Jetje te komen. Fotografen, tekenaars, 
schilders en natuurlijk de modellen waren welkom om materiaal te 
plaatsen, oproepen voor samenwerking te zetten en dergelijke. Gratis 
en voor niets. Met een groot bereik. En midden in de doelgroep. Wat 
kun je als adverteerder nog meer wensen? Nou éh, vrij veel kennelijk.  
 

Iedereen is enthousiast, maar... 
Een ideaal aanbod zou je zo denken. En dat was ook steevast het 
commentaar dat ik er op kreeg. Uiteindelijk bleef het materiaal om te 
plaatsen echter uit. Geen advertenties, geen oproepen, geen foto’s, 
geen kunst. Niemand die iets liet zien. Het aantal lezers groeide aan de 
andere kant echter wel gestaag. Dat was best een vreemde combinatie.  
 

De ene doet het wel en de andere doet het niet 
Bij de Jetjeplus liep het vanaf het begin wel. Er kwamen al snel foto's, 
tekeningen, verhalen en dergelijke. In de Jetjeplus van deze week staat 
nog maar heel weinig van mijzelf. Omdat ik het blad vanwege de online-
transportkosten ergens rond de 20 bladzijden wil begrenzen, is er zelfs 
materiaal van mijzelf dat ik in reserve houd, blijven liggen. Dat is 
natuurlijk een heel goed teken! Jetjeplus is gelukkig niet meer van mij 
alleen! De medewerking is leuk om zo te ervaren.  
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De wereld zit vol verrassingen 
Het is heel curieus dat de opzet om er iets gezamenlijks van te maken 
dus wél bij de Jetjeplus een groot succes is geworden en dat het bij de 
gewone Jetje tot nu toe als mislukt beschouwd mag worden. Heel 
vreemd. En het is voor mij nog niet te verklaren.  
 

Jetjeplus vindt zijn weg nu verder wel 
Maar goed, ik heb dus iets te doen. De Jetjeplus vindt verder zijn weg 
wel in de SM-wereld. Die heeft inmiddels de Jetje niet meer zo hard 
nodig als platform. Blijft de Jetje zelf over. En daar kan ik in grote lijnen 
twee dingen mee doen.  
 

De twee mogelijkheden voor de Jetje 
De eerste is de gemakkelijkste manier. Dat is gewoon zeggen dat het 
een interessant experiment is geweest, maar ook dat het zo wel leuk is 
geweest. Dat is echter wel heel erg gemakkelijk.  
 
De tweede aanpak is naar een veel inhoudelijker aanpak te gaan. Dat 
betekent een bredere aanpak dan alleen het modelwerk, want daar ligt 
duidelijk de interesse niet. Bijvoorbeeld meer inhoudelijke content van 
randgebieden. Kan interessant zijn maar is ook meer werk. Dat wordt 
een kwestie van afwegen.  
 

Mijn besluit komt nog 
Ik heb er nog geen besluit over genomen. Maar de komende weken ga 
ik er voor het nieuwe seizoen wel eens goed over nadenken. En dan 
komt daar beslist wel iets uit waar ik verder mee kan. U hoort er wel van 
en u ziet het tzt wel komen. Trouwens, meedenken mag altijd. Hebt u 
suggesties? Hebt u een raar idee (hoe “raarder” hoe beter)?  
 

Suggesties? Altijd welkom 
Ziet u ergens nieuwe mogelijkheden? Wilt u iets samen doen of 
ontwikkelen? Laat het me weten. Op het gebied van beeldende kunst 
en fotografie is alles bespreekbaar en welkom.  En dan ga ik kijken of ik 
er iets mee kan doen. Via emailadres tekenmodel@yahoo.com kunt u 
alles kwijt. En u krijgt altijd een reactie. Dat spreekt voor zich.  
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Een mogelijkheid voor duoshoots. 
 
Zoals veel mensen wel zullen weten heb ik net als veel anderen 
Facebook achter mij gelaten. In elk geval voorlopig en alle kans dat het 
uiteindelijk definitief wordt. Het klinkt misschien gek, maar ik heb het 
eigenlijk nog geen seconde gemist. Zoals de meeste mensen zeggen 
die van Facebook af zijn: "Het is eigenlijk best rustgevend". 
 
Wat ik altijd wel grappig vond in de chats op Facebook en messenger 
waren de uiteenlopende aanbiedingen die ik altijd kreeg. De meeste 
aanbiedingen lenen zich er beslist niet voor om ze hier te herhalen. 
Maar er was ook een groep berichtenschrijvers die wel degelijk met 
zinnige suggesties kwam. Een beetje creatief denken mag ik altijd wel.  
 
En zo was er bijvoorbeeld ook een groep die graag eens samen met 
een model op de foto wilde. Ik ging daar vroeger nooit op in, al was het 
maar bij gebrek aan een fotograaf. Maar inmiddels blijken er ook 
fotografen te zijn die een dergelijke duoshoot wel aandurven. En dat 
biedt natuurlijk wel mogelijkheden voor wie dat altijd al gewild had. Ook 
foto's in SM-stijl worden inmiddels regelmatig gevraagd. Die foto's gaan 
dan weer wat verder. Maar ook daar blijkt wel degelijk een markt voor te 
zijn.  
 
Dus droomt u van een dergelijke serie foto's? Neem dan eens geheel 
vrijblijvend contact met me op dan gaan we eens kijken wat er zoal 
mogelijk is.       
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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  
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Wie lezen de Jetje nu eigenlijk?  
 

Aantal opgehaalde Jetjes blijft groeien 

In de inleiding hebben we het er al over gehad dat het aantal lezers van 
de Jetje gestaag toe blijft nemen. Opmerkelijk genoeg heeft mijn vertrek 
van Facebook geen enkel effect gehad op het aantal opgehaalde Jetjes. 
Het concept dat er een op een vast moment (zaterdagavond) een Jetje 
klaar staat lijkt op zich goed te werken. Wel moet nog wat beter 
gecommuniceerd worden dat in de zomermaanden wel eens een 
nummer uitvalt. Iets waar overigens volop begrip voor is. Want de 
meeste periodieken hebben een rustperiode in de zomermaanden, 
nietwaar? 

Wie leest die Jetje dan wel? 

Een interessante vraag is natuurlijk wie het blad nu lezen. Die vraag is 
lastig te beantwoorden, omdat alles rond de Jetje volkomen anoniem is. 
Ik ben geen Facebook die iedereen leegschudt waar het zijn of haar 
prive-gegevens betreft. Maar het is ook mogelijk om andersom te 
redeneren. En te kijken hoe de groep er uit ziet waar de Jetje aan 
aangeboden wordt.  

De doelgroepen van de Jetje 

En dan zien we dat we te maken hebben met: 
- Kunstmodellen; 
- Fotomodellen; 
- Fotografen; 
- Kunstenaars en modellenregelaars; 
- Gebruikers van foto's; 
- Bekenden (van social media etc.) die niet in de voorgaande groepen 
vallen. 

Redenen om Jetje op te halen 

Uiteraard heeft iedere groep een eigen motivatie om het blad op te 
halen. Een aantal redenen die ik wel eens opvang: 
- Kunstmodellen: Een alternatief vinden voor Facebook om te 
adverteren om opdrachten te vinden; 
- Fotomodellen idem, al gaat het daar vaak meer om het krijgen van 
een shoot dan om het krijgen van betaalde opdrachten. Maar beide 
komt natuurlijk voor;  
- Fotografen zijn op zoek naar modellen en inspiratie door het werk van 
anderen; 
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- Kunstenaars en modellenregelaars zoeken naar kunstmodellen; 
- Gebruikers van foto's zoeken ingangen voor het vinden van bruikbaar 
fotomateriaal; 
- De laatste groep is zeer divers en meestal niet zakelijk geïnteresseerd. 

Aanmelden is gratis, vrijblijvend en indien gewenst anoniem 

Dus val je zelf in één van de bovenstaande groepen dan is het te 
overwegen om je gratis aan te melden. Ik vraag verder geen enkele 
informatie van je en als je alleen een emailadres vermeldt is mij dat ook 
prima. Ik weet alleen niet hoe degene die je zoekt op zo weinig 
informatie gaat reageren, maar daar kom je vanzelf wel achter :-) 
 
In de komende Jetjes ga ik eens verder in op de mogelijkheden voor 
deze groepen. Want dat er vele mogelijkheden via de Jetje open liggen 
is wel zeker.  
 

Zeker? Hoezo zeker?  

Heel simpel:   

 
De Jetje heeft mij al meer opgeleverd aan 

opdrachten en teruggevonden vrienden en 
kennissen dan Facebook in 11 jaar.  

 
En waarom zou dat voor anderen zoals jij niet gelden?  
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Downloadlink: https://jetjeplus.blogspot.com/2019/08/

jetjeplus-6-van-24-augustus.html 
 

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

internetbrowser als dat niet werkt! 
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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 7 sept.  


