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Boek voor 25 mei de studio en u ontvangt 
20% korting! 

 
Jetje verschijnt straks per 14-dagen 



2 

 

Jetje gaat halveren 
 
Vorige week heb ik het u al laten zien: De Jetje groeit als kool. Dat 
betekent steeds meer werk. Ik had er op gerekend dat het blad ook 
interessant voor anderen zou zijn om hun werk in te laten zien, maar 
dat loopt nog geen storm, ondanks de vele problemen die iedereen met 
het plaatsen van foto's op Facebook etc zegt te hebben.  
 
Natuurlijk geen enkel probleem verder, maar het betekent wel dat ik zelf 
elke week alle materiaal voor de Jetje moet maken. Best een klusje, 
zoals ik al in het filmpje op Facebook heb laten zien.  
 
Ik heb daarom besloten dat Jetje 12 van volgende week de laatste is de 
wekelijks uitkomt. Daarna ga ik naar eenmaal in de twee weken. Mocht 
er een groot aanbod van plaatsbaar materiaal komen dan kan ik altijd 
weer naar de eens per week gaan, nietwaar?  
 
De 25e komt er nog normaal een Jetje uit. Maar de eerstvolgende 
daarna is op 8 juni.  
 
Grappig is dat er voor de volgende Jetjeplus al weer ruim voldoende 
materiaal binnen is. Daar is wel belangstelling om bijdragen voor te 
leveren. Nou, dat is heel mooi. Dan kunnen we daar de normale 
frequentie van eentje per maand gewoon blijven handhaven.  

Er moet wel tijd zijn voor een relaxte shoot als deze 
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 Nicolaas /S fotografie 
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Wat bijverdienen is altijd leuk, toch? 
 

Ik krijg nogal eens de vraag waarom ik aan de Jetje begonnen ben. Ik 
kan me dat wel voorstellen want er zijn niet zoveel modellen die dit 
soort rare fratsen uithalen, nietwaar? De reden is simpel. Na een jaar 
of 15 regulier poseren wil ik wel eens iets anders. Dat uit zich 
ondermeer in een nieuwe roeping in de BDSM en het sterk uitbreiden 
van de activiteiten in de fotografie.  
 
Maar het is ook zonde om niets meer te doen met de opbrengst van 
15 jaar kunstmodel. Ik had gemerkt dat er twee op het eerste gezicht 
tegenstrijdige trends zijn: De eerste trend is dat het aantal tekenclubs 
snel afneemt, terwijl de belangstelling voor modeltekenen eerder 
toeneemt. Ik heb het thema al eens eerder behandeld in dit blad. De 
tweede trend is de afname van het aantal vrouwelijke modellen omdat 
die meestal poseren voor de verdiensten en bij een lager aanbod van 
werk is dat niet interessant meer. Die gaan iets anders doen. 
Begrijpelijk. Het is niet echt moeilijk om het bedrag dat je met poseren 
verdient op een andere manier te verdienen. En meestal met minder 
inspanning.  
 
Kortom, ik wilde met de opbrengst wat gaan doen. En dan heb ik het 
niet alleen over het geld, maar vooral ook over de opgebouwde 
ervaring en het netwerk. Die ervaring wilde ik toch op de een of 
andere manier in een bijverdienste omzetten en dan ga je het zoeken 
in andere mogelijkheden. Nieuwe "poseerproducten" zou je kunnen 
zeggen en in de komende Jetjes zal ik er wel eens iets van laten zien.  
 
Dat soort poseerproducten is niet zo gemakkelijk aan de man te 
brengen. Dus had ik iets nodig om aan opdrachtgevers te laten zien 
dat ik besta, wat ik doe en wat ik verder in huis had. En omdat ik daar 
niet moeilijk in ben wilde ik ook anderen die mogelijkheid geven, maar 
die hebben op dit moment nog geen interesse.  
 
Vreemd maar verder prima. Wat men wil. Facebook zorgde daarna 
voor het moment van starten. Het doorlopende kneuterige gezeur van 
wat wel en wat niet mag gaf de doorslag. Facebook moest 
afgebouwd worden en vervangen door de “Jetje”. 
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Omdat ik met de Jetje indirect geld verdien omdat het opdrachten 
oplevert, kan ik het blad gratis aanbieden.  
 
Ook daar wordt dan weer raar naar gekeken. Bedrijfsmodellen moeten 
bij de meeste Nederlanders buitengewoon simpel zijn. Ik doe iets en jij 
betaalt mij daarvoor.  
 
Zoiets. Dat het weggeven van een product indirect kan leiden tot 
inkomsten via een ander kanaal is iets dat er nog niet in gaat. Alle kans 
dat wanneer ik de Jetje nog wat uit zou breiden en er geld voor zou 
gaan vragen, dat ik er meer van zou slijten. 
 
Maar dat zou mij met allerlei verplichtingen en werk op gaan zadelen 
waar ik niet op zit te wachten. Dan maar cadeau geven aan minder 
mensen. Hoe gek dat ook klinkt.  
 
Terug naar de vraag waarom ik aan de Jetje begonnen ben. Die is dus 
simpel te beantwoorden: Om er opdrachten mee te verzamelen. En 
tussen ons gezegd en gezwegen lukt dat heel aardig.  
 

Waarom zou u in de “Jetje” gaan staan?  
 
Blijft voor u natuurlijk de interessante vraag “Waarom zou ik er in gaan 
staan?” 
 
Voor modellen 
Als model is het simpel. Jetje wordt door een grote groep mensen 
gelezen die vooral via Google binnenkomen. Facebook speelt 
nauwelijks een rol. Er ontstaat dus een hele nieuwe groep mogelijk 
geïnteresseerden. Dus een grotere kans op opdrachten en daarmee op 
bijverdiensten. In Jetje staan kan gewoon geld opleveren.  
 
Voor modelfotografen 
Voor modelfotografen is het een prima manier om te laten zien wat men 
kan. Het is echt niet nodig om foto’s van mij te plaatsen. Elk model  en 
elke fotograaf is welkom in de “Jetje”.  Voor fotografen is het dus 
gewoon een kwestie van modellen kunnen werven. Voor een zeer laag 
tarief en u kunt elke gewenste foto plaatsen zonder deze aan allerlei 
eisen te laten voldoen door tepels te blurren en dat soort onzin.  
 
Maar er zijn meer redenen. Die gaan we de komende tijd behandelen. 
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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  

Dick H. Fotografie 
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Ton van der Pal 
fotografie 
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Frenz fotografie 
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Ger Haden Fotografie 
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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 

Heerlijk weer om te tuinieren! 

Ben Boot Fotografie 
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ERIK Landgraaf Fotografie 
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ARTON fotografie 
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https://s3.eu-west-3.amazonaws.com/fotos-henriette/jetje-plus-27+april-nr-2.pdf  
 

Mocht de link bij u niet aan te klikken zijn, kopieer 
bovenstaande tekst dan naar de adresbalk van uw 

Internetbrowser (Chrome, Firefox, Edge, etc) 
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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 


