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Onmogelijke poseerstanden. 
 

Soms krijg je als kunstmodel te 
maken met de vraag naar 
standen die eigenlijk onmogelijk 
zijn. "Onmogelijk?" zult u 
zeggen? Ja, inderdaad, letterlijk 
onmogelijk. Laten we eens 
beginnen met een voorbeeld. 
Gaat u eens staan met de armen 
langs het lijf en in een lichte 
spreidstand.  
 
Eitje zult u zeggen. En dat is het 
ook. Misschien is het wel één 
van de meest elementaire poses 
die er is. Dus laten we het eens 
wat ingewikkelder gaan maken: 
 
Houd het bovenlichaam exact 
op dezelfde plaats en til dan uw 
rechterbeen 10 cm van de 
grond. En niet smokkelen, want 
het bovenlichaam blijft op zijn 
plaats.  

 
Gaat niet lukken hé? Bij de meeste 
mensen protesteert het onderbewuste 
zelfs dusdanig dat ze het been niet 
eens van de grond krijgen. Het lichaam 
protesteert er gewoon tegen.  
 
Pas als we ons gewicht gaan 
verleggen naar één been zult u merken 
dat het wel lukt.  
 
Grappig, nietwaar? Het blijkt dat ons 
onderbewuste permanent bezig is om 
te zorgen dat we stabiliteit in ons 
lichaam hebben.  
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 Steekt u een arm uit? Dat kan. Er gebeurt niets. Maar steek nu die arm 
eens heel ver naar voren? Dan gebeurt er wel degelijk iets. Automatisch 
gaat nu het achterwerk naar achteren.  
 

En probeer dat maar eens tegen te houden.  
 
Normaal heb je als kunstmodel niet zo veel met dit soort verschijnselen 
te maken. Maar het wordt anders als we het over dynamisch poseren 
gaan hebben.  
 
De workshops “Masterclass dynamisch poseren” op dat gebied lopen 
inmiddels. En daar houden we goed rekening met dit soort zaken. Ons 
zwaartepunt, steunpunten en evenwicht spelen een grote rol.  
 
Maar met de juiste praktische instructie hebben we nergens last van en 
zorgen we ervoor dat de beperkingen van het lichaam ons juist gaan 
helpen in plaats van tegenwerken. En dat kan op zich uitstekend. 
 
De reactie van degenen die de workshop "Masterclass dynamisch 
poseren" gevolgd hebben is in elk geval positief.  
 



4 

 



5 

 

Poseren voor een ex-studentengroep 
 

Ik mag nog wel eens graag poseren op ongebruikelijke plekken, vrijwel 
altijd eenmalige gebeurtenissen voor een speciale gelegenheid. In dit 
geval een reünie van vroegere medische studenten. Plaats van 
handeling was een luxe vakantiepark in Weert. 
 
Opmerkelijk bij dit soort bijeenkomsten is dat er bijna altijd zeer serieus 
wordt gewerkt. En dat is heel leuk om te zien. Mensen die nog nooit 
verf op een doek aangebracht hebben weten vaak verrassend leuke 
effecten te krijgen. En de spontaniteit druipt van de schilderijen af.   
 
Na afloop is er meestal nog een groepsfoto waar het gemaakte 
getoond wordt.  En de docente, Ingrid Sonnemans van “Art in 
Company” was zo vriendelijk mij een exemplaar toe te sturen. 
 
En dan is het logisch dat ik die hier in de “Jetje” opneem, nietwaar?    
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Nicolaas/S fotografie 
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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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Die studio van jou, wat kan ik verwachten?  
 

Die vraag krijg ik nog wel eens. Zeker naar aanleiding van de 
aanbieding van vorige week. Reden dus om eens een plaatje van de 
studio weer te geven. Die is namelijk in twee uitvoeringen te leveren: 
Licht en donker. Wat u wilt. En het effect daarvan is heel verschillend 
zoals u ziet. In elk geval werken we er zelf erg prettig mee. 
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Naar Delft 
 
Op zich doe ik nog 
maar heel weinig 
regulier poseerwerk 
en neem geen 
nieuwe opdrachten 
op dat gebied aan. 
Nu zijn sommige 
afspraken al een 
maand of negen oud 
en die kom ik 
uiteraard na.  
 
En er komen allerlei 
aanvragen voor wat 
meer bijzondere 
sessies binnen en 
daar ben ik altijd nog 
wel voor te porren. 
 
In elk geval ben ik 
deze week weer 
eens op bezoek 
geweest bij een oude 
bekende, de 
tekenclub in Delft 
waar ik heel 
regelmatig kom.  
 
Een mooi werkstuk 
dat iemand van mij 
gemaakt had staat 
hiernaast.  
 
Ik ben daar zuinig 
op, want veel 
materiaal krijg ik nu 
natuurlijk niet meer.  
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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 

Ben Boot Fotografie 
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ERIK Landgraaf Fotografie 
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https://jetjeplus.blogspot.com/2019/05/jetjeplus-25-mei.html 
 

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

internetbrowser als dat niet werkt! 

Foto Aad de 



18 

 

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 


