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Beschouwingen vanaf een poseerplateau 
 
Zittend op je poseerplateau hoor je als kunstmodel een hoop. En de rest wordt wel aangevuld door 
gesprekken in de pauze. Vaak stuit je op mensen die je eerder bij een andere tekenclub tegen bent 
gekomen. En ook dan hoor je vaak de reden dat mensen weglopen.  
 

Klacht van de clubs: “Er zijn geen nieuwe leden te vinden” 
De algemene klacht is de vergrijzing en dat het zo ontzettend lastig is om mensen te vinden. Maar is 
dat ook echt zo? Of is het een gemakkelijk alibi om verder niets te ondernemen? Speelt een gebrek 
aan creatief of “out-of-the-box” denken ook wel degelijk een rol? 
 

Klacht van de potentiële leden: “Er zijn geen geschikte clubs te 
vinden” 
Op scholen merk je daarentegen dat de wens van leerllingen om iets met hun tekentalent te doen 
wel degelijk aanwezig is, maar dat er eigenlijk geen passende clubs te vinden zijn. En dat men 
daarom afhaakt en iets anders gaat doen. Allerlei effecten die tegen elkaar in werken dus.  
 

Er komen ook minder modellen door 
Clubs klagen dat er geen instroom van nieuwe leden zijn. Mogelijke leden klagen dat er geen 
geschikte clubs te vinden zijn. Het resultaat is een forse verschraling van de mogelijkheden voor 
mensen die graag naar model tekenen én een snelle afname van het aantal modellen, omdat er niet 
echt meer een inkomen uit te halen valt zoals vroeger wel degelijk mogelijk was. 
 

“79 tips om leden voor modeltekenclubs te werven én te 
behouden” 
Kortom, alles aanhorend heb ik alles maar eens verzameld in een boekje dat iedereen gratis, 
vrijblijvend en zelfs zonder enige vorm van registratie op kan halen van mijn weblog. Het gaat over 
bovengenoemde opmerkingen en is gegoten in de vorm van een verzameling min of meer losse tips. 

Het heet “79 tips om leden voor modeltekenclubs te werven én te behouden”. 
 

Ook geschikt om inspiratie uit op te doen 
Niet elke tip is namelijk voor iedereen van toepassing. Voor wie dat wil is het mogelijk om selectief 
door het boek heen te gaan. Maar misschien is het ook nog niet zo gek om het gehele boek eens 
door te lezen. De losse tips maken allicht gedachten los. Of deel een kopietje van het boek uit aan 
de leden met het verzoek er op te reageren. Ook dat zal beslist wel het nodige losmaken. En dat is 
toch wel één van de redenen waarom ik het geschreven heb. 
 

Misschien levert het boek een bijdrage 
In de 15 jaar dat ik het modelwerk doe heb ik veel veranderingen gezien. Het modeltekenen van nu  
is beslist het modeltekenen van 15 jaar geleden niet meer. En dat is aan de ene kant jammer, aan de 
andere kant houd je veranderingen niet tegen. Maar van meerdere kanten onbedoelde effecten moet 
je naar mijn mening toch signaleren. Want het is voor iedereen zonde als die effecten een negatieve 
rol gaan spelen. Ik wens daarom iedereen veel plezier met lezen van dit boek en hoop dat het 
bijdraagt aan het in stand houden van vele tekenclubs. 
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Gratis, vrijblijvend en zonder 
registratie op te halen van  
Https://kunstmodel.blogspot.com 
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Een model dat cursussen modelfotografie 
geeft? 
 
Ja, inderdaad. Dat klinkt misschien gek maar het bestaat. En eigenlijk, 
als je er eens goed over nadenkt, is het nog helemaal niet zo gek ook. 
 

Er kan veel mis gaan bij modelfotografie 

Iedereen die een beetje thuis is in de wereld van de modelfotografie 
weet, dat het vooral een kwestie van heel veel doen is. En als je dan 
weer eens een serie hebt gemaakt, dan zie je vooral als beginnend 
fotograaf dat er toch heel wat foto’s tussen zitten, die op een bepaald 
punt beslist nog wel wat beter gekund hadden. Misschien niet zozeer 
fototechnisch. Maar vooral dingen in de houding van je model. Of zaken 
die je ziet die je niet zou mogen zien. Of omgekeerd, zaken die je zou 
moeten zien, maar waarbij je ze juist niet ziet.  
 

Met een model dat goede en foute poses door elkaar gooit 

Stel nu eens dat je een model had ,dat daar bij het maken van de 
opnamen ook al rekening mee hield? Dat goede standen afwisselde 
met standen, waarvan ze al wist dat er een schoonheidsfoutje in zit? 
Met directe terugkoppeling naar de fotograaf? En correctie van de 
pose? Dat zou een zeer leerzame aanpak zijn, nietwaar?  
 

Rustig aan fouten maken is bij deze workshop de bedoeling 

En dat is dan ook waar het in de workshop voor beginnende 
modelfotografen om draait. Doen. Het goed doen en vooral: Fout doen, 
de fout herkennen en corrigeren. En het fijne is, dat je het zonder enige 
prestatiedruk lekker fout kunt doen. Heel leerzaam en nog ontspannend 
ook. Trouwens, je houd er nog een serie foto’s aan over.  
 

Workshop is onderdeel van een nieuw project 

Tot nu toe is er met deze toch wel bijzondere workshop voor 
beginnende modelfotografen nog niet tot nauwelijks aan de weg 
getimmerd, maar het is één van de serie opleidingen op het gebied van 
kunst-, fotografie en modelwerk die in het kader van een nieuw 
kunstproject in de komende tijd worden opgezet. 
 
Houd de Jetjes in de gaten en u blijft prima op de hoogte van alle 
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Weer eens een modeltekensessie 
 

Zoals de meeste lezers wel weten ben ik met ingang van het vorige 
seizoen gestopt met het regulier poseren voor modeltekensessies. Ik 
heb het er hier in de “Jetje” al vaker over gehad. Maar dat wil niet 
zeggen dat ik het nooit meer doe. Voor workshops en cursussen waarbij 
“dynamisch modeltekenen” aan de orde komt ben ik nog best te porren.  
 
Ook in de weekenden is er nog wel eens een verloren uurtje dat ik 
gebruik om de vaardigheden 
qua modelwerk op peil te 
houden. Zoals afgelopen 
zondag bij een tekensessie 
van Ietje Rijnsburger in het 
Klein Heiligland in Haarlem. 
Hierbij een paar impressies, 
waaronder ook een aantal 
snelle standen.   

Tekeningen van 
kunstenares 
Iris van Zanten 
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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  



12 

 



13 

 

 



14 

 

Mijmeringen op camping Ganspoort 
 
Als ik woord “camping” hoor dan levert mij dat allerlei 
jeugdherinneringen op van met de hele familie in een kipcaravan. Zo’n 
caravan waar nu alleen nog met verbazing naar gekeken wordt. En dus 
heb je allerlei associaties. Veel regen, bagger, met je toiletrol onder de 
arm naar het toiletgebouw, nog meer regen of extreme hitte en noem 
het allemaal maar op. Een camping is voor mij een vreemde 
zelfgekozen vorm van ontbering. Caberetier Bert Visscher heeft het ooit 
eens duidelijk uitgelegd. Voor wie het niet kent: [link]  Maar goed, 
iedereen die dit in opdracht van zijn werkgever zou moeten doen zou er 
samen met de vakbond tegen in opstand komen. Gelukkig zijn er velen 
die mijn mening en die van Bert niet delen en veel plezier aan het 
campingleven beleven. Het zij ze gegund.  
 

“ 
Maar wat moet ik met dit verhaal” zult u denken. Nu, dat zit zo.  
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Een paar weken geleden werd ik gevraagd om te poseren op camping 
Ganspoort in Utrecht. En dan komen al die associaties boven. Gelukkig 
bleek deze “camping” een gezellig café in de stad te zijn.  
 
En dat maakte het tot een heel ander verhaal. Het was hier gelukkig 
niet nodig een eigen toiletrol mee te nemen. En daarom een paar 
sfeerfoto’s van wat uiteindelijk een leuke modeltekensessie ter ere van 
een 30-jarige verjaardag is geworden.  
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Downloadlink: https://jetjeplus.blogspot.com/2019/10/

jetjeplus-8-26-oktober-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 30 nov.  


