
  

 

Foto– en kunstmodel    

21 sept 2019 Nr 18 

De Jetje,De Jetje,De Jetje,De Jetje,    

als je haar maar goed zit...als je haar maar goed zit...als je haar maar goed zit...als je haar maar goed zit...    



2 

 

Tijd voor een nieuwe website 
 
In mijn tijd als kunstmodel had ik zeker in begin natuurlijk klanten nodig 
waar ik kon gaan poseren. De markt voor modellen was toen nog lang 
niet zo groot en zeker niet zo verzadigd als dat nu het geval is. Een 
website voor modellen was 15 jaar geleden best nog wel iets 
bijzonders. En op het moment dat die van mij in de lucht kwam was ik 
eigenlijk één van de eerste. 
 
Het was in die begintijd wel lastig om aan materiaal te komen om op 
een website te zetten. Nu maakt iedereen even een foto van zijn 
werkstuk en stuurt dat met Whatsapp of Messenger naar je toe. Maar 
dat was in die tijd toch wel een ander verhaal. Alleen mensen die over 
een digitale camera beschikten en kans zagen om een foto naar je toe 
te zenden konden je aan materiaal helpen. Nu krijg je zo veel (waar ik 
overigens heel blij mee ben) dat je het nauwelijks allemaal kunt 
plaatsen. 
 
Die websites zijn een aantal keren vervangen door nieuwe exemplaren. 
Zo kon de eerste prima met "Hyves" overweg. Weet u nog wat dat was? 
Zo niet, dan weet Google het waarschijnlijk nog wel. 
 
Mijn sites die later kwamen waren direct aan het bekende microblog 
Twitter gekoppeld. Elke nieuwe afbeelding werd automatisch de wereld 
rondgestuurd. Een enorme respons was het gevolg. 1000 bezoekers 
per maand was normaal. Vaak waren het er meer. Helaas is ook Twitter 
niet meer wat het ooit was en zijn dat soort trucs nu niet meer toe te 
passen.  
 
De laatste website is eigenlijk uit zijn voegen gegroeid. Bij de laatste 
telling stonden er meer dan 600 modelfoto's en foto's van tekeningen en 
schilderijen op. Dat werd een beetje veel. Dat leest natuurlijk geen hond 
meer. Dat is volkomen logisch. 
 
Nu ik gestopt ben met het reguliere poseren is de noodzaak om nog 
over een eigen website te beschikken niet zo heel groot meer. Maar je 
krijgt nog wel eens vragen en dan is het handig om over een plek te 
beschikken waar men gegevens van je op kan halen. 
 
Maar het idee van een website met vele honderden foto's heb ik 
losgelaten. Het idee van wat een zinvolle website is, is inmiddels flink 
veranderd. Een website is tegenwoordig vooral bedoeld om zaken op te 
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halen. Plaatjes kijken is er niet meer zo bij.  
 
De nieuwe site bevat dan ook voornamelijk artikelen. Vaak zaken die ik 
geleerd heb als model. Vaak gewoon door te kijken. Niets meer, niets 
minder. En dat leverde jarenlang genoeg leven op om regelmatig een 
blogpost voor een weblog te schrijven. Maar er was veel op de plank 
blijven liggen en dat is nu gebruikt voor artikelen voor een nieuwe 
website. Zoekt u wat leeswerk? Lees de volgende bladzijde! 
 
Deze website is te vinden op https://kunstmodel.blogspot.nl  
 
Op de homepage zien we voornamelijk mogelijkheden om allerlei 
publicaties op te halen. Één ervan komt verderop in deze Jetje nog 
terug. De andere vormen een soort van biografie en een tweetal boeken 
met werk dat naar mij gemaakt is. Puur als inspiratie. En eens te zien 
hoe anderen dat doen. Beide boeken zijn positief ontvangen en al heel 
wat opgehaald. Interesse? Ga uw gang. Ze staan er voor, kosten niets 
en u hoeft zelfs uw emailadres niet op te geven. Waar vind je dat nog in 
een wereld waar iedereen je met ladingen reclame wenst te bestoken?  
 
Maar goed, ik hoop u er binnenkort eens te zien. 
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Leeswerk op mijn nieuwe kunstmodel site 
 
Vacatures voor modellen    
 
Kunstmodel aangeboden    
 
Bodypaint model worden     
 
Kunstmodel van 50-plus       
 
Kunstmodel gezocht  
 
Modellenwerk gezocht  
 
Mannelijk kunstmodel worden? Betaal geld bij!  
 
Kun je kunstmodel als fulltime baan uitoefenen?  
 
De vicieuze cirkel van de verdwijnende leden van een tekenclub  
 
Betaald modellenwerk voor kunst en fotografie  
 
Nee hè, er is iets veranderd bij de tekenclub  
 
De lastige gezelligheidsclubs  
 
Kunstmodel opleiding  
 
Kunstmodel, wat is dat?  
 
Tekenmodel gezocht  
 
Amateur of professioneel model  
 
Gekleed of ongekleed poseren  
 
Een kunstmodel met supersnelle standen  
 
Kunstmodel of tekenmodel?  
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Tekening Frits de Groot. Model onbekend 
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Een model dat een tekensessie organiseert? 
 
Ik heb in een vorige Jetje al eens verteld dat ik mij steeds meer bezig 
ga houden met het zelf organiseren van modeltekensessies. Op zich 
gaat dat prima, maar als je zoals ik tekensessies aanbiedt vanuit de 
kant van het model, dan wordt daar vaak wat vreemd tegenaan 
gekeken. Waarom? Men is het gewoon niet gewend.  
 
Toch heeft het best positieve kanten om een ervaren model eens een 
sessie te laten organiseren. 
 
1. Je bent niet afhankelijk van de smaak van de docent of de 
modellenregelaar qua standen, tijdsduur (aanvullende) kleding, 
accessoires en dergelijke. In overleg kan alles. Wat dus leidt tot de 
volgende punten: 
 
2. Een grotere mate van creatieve vrijheid voor iedere aanwezige 
kunstenaar, wat de kwaliteit van het werk zeker ten goede komt.  
 
3. Het model weet als geen ander wat mogelijk is qua combinatie van 
standen en de tijd dat je de stand vast kunt houden. Het zal niet snel 
gebeuren dat een stand onderbroken moet worden vanwege krampen 
en ander ongemak.  
 
4. Deze sessies worden niet alleen gedurende een bepaald seizoen 
gegeven. Als tekenaar kun je komen wanneer je wilt. Je bent nooit 
ergens toe verplicht. Ook hier dus weer een stukje vrijheid. 
 
5. Het ene model is het andere niet. Zitten sommige modellen keurig 
recht op een stoel met de handen op de knieën gevouwen, anderen 
beschikken over een hele voorraad aan kleding waarmee allerlei types 
en soms de meest bizarre en opvallende stijlen neer te zetten zijn. Dat 
ik trouwens niet tot de eerste groep behoor zal de meeste lezers wel 
duidelijk zijn.  
 
Kortom, een sessie door een ervaren model op laten zetten biedt best 
een aantal aardige nieuwe gezichtspunten. En daarom heb ik een 
boekje gemaakt met tientallen voorbeelden hoe een modeltekensessie 
op te zetten kan zijn..
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Een tekenclub die dit boekje op de plank heeft liggen kan nooit meer 
zeggen dat men om suggesties voor onderwerpen verlegen zit.  
 
Het boek is gratis en vrijblijvend op te halen van mijn website https://
kunstmodel.blogspot.com. 
 
Hieronder het boekje met een fraai werk van John Woodside op de 
cover. Haal gerust uw exemplaar op. 
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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  



13 

 



14 

 



15 

 



16 

 

Tekening Frits de Groot. Model onbekend 
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Downloadlink: https://jetjeplus.blogspot.com/2019/09/

jetjeplus-7-21-september-2019.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 26 okt.  


