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Fotografie Ton van der Pal 
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Foto Ton van der Pal 
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Ik zoek eigenlijk een model maar... 
 

...dan komt er inderdaad een hele grote maar aan! De vraagsteller is 
op zoek naar iets, maar durft het nauwelijks te vragen. En toch wil hij 
het. Nee maar. Dat is interessant. En daar ga ik dan ook altijd even 
uitgebreid voor zitten. 
 
En het leuke is, er komen heel wat van dit soort vragen langs. Een deel 
van de vragen die ik krijg geef ik niet eens antwoord op, omdat ze niet 
al te serieus overkomen. Sommige zijn zodanig dat die een enkele reis 
richting de blokkeerknop van Facebook krijgen.  
 
En een deel zijn vragen in de vorm van “ik zoek….maar…”. En die 
vragen worden heel serieus opgepakt en vaak wordt er zelfs een draai 
aan gegeven, waardoor ze breder bruikbaar worden. Voorbeelden van 
vragen waar ik al op ingespeeld heb zijn: 
 
• De mogelijkheid om foto’s te bestellen, ook individueel. Hier wordt 

intussen goed gebruik van gemaakt; 
 
• De mogelijkheid voor een beginnend fotograaf om een model te 

fotograferen zonder enige stress of prestatiedruk. Mislukt het de 1e 
keer? Jammer dan. Doen we het nog een keertje! 

 
• De mogelijkheid om echt alle soorten foto’s te laten maken in mijn 

studio die u maar wilt. Trouwens, elders kan natuurlijk ook; 
 
• De mogelijkheid om specifieke foto’s van voeten te bestellen. Zie 

de volgende Jetjeplus van 27 april; 
 
• In de huidige Jetjeplus staat al een verhaal over een kunstenaar die 

modeltekenen met een SM-sessie wilde vermengen, wat beslist 
een succes is geworden. Er is inmiddels meer belangstelling.  

 
En ook aan het vorm geven aan andere vragen wordt gewerkt. Ik hoop 
dat er nog heel veel van dit soort vragen binnen gaan komen. Want dit 
soort werk is echt een uitdaging voor mij. Kan ik er iets mee? Zouden er 
meer mensen zijn die dit willen? Of is het echt maar voor één persoon?  
 
Dan ga ik kijken wat er voor nodig is om aan de wens tegemoet te 
komen. En of ik het kan realiseren. Vaak kan er meer dan je in eerste 
instantie zou denken.  
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Dus hebt u een vraag? Stel hem gerust. En ga eens op het weblog 
kijken. Misschien brengt het u wel op een idee. Op  
 

Https://ik-zoek-een-model-maar.blogspot.com  
 
vindt u al meer. Het weblog is groeiende.en ik hoop dat het snel 
verder zal groeien 
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Ger Art fotografie 
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Foto Ger Hadem 
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Ben Boot Fotografie 
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Fotografie  

MIKE SPLODGE  
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fine art photics.  
Fotografie 
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Het donatiesysteem voor de Jetjeplus 
 
Jetje kost niets 
Vanaf het begin heb ik aangegeven dat ik geen abonnementen en 
dergelijke in wil voeren. De wekelijkse Jetje is sowieso gratis, alleen 
voor advertenties wordt een donatie op prijs gesteld. Andere bijdragen 
worden voorlopig gewoon geplaatst, zonder dat er enige vergoeding 
voor noodzakelijk is. Ik verhandel ook geen gegevens van u. Ik heb 
geen idee wie de Jetje ophaalt en wie niet. Maakt me gewoon niet uit. 
 
Een wel heel goedkope manier om reclame te maken, zou je zo 
zeggen.  
 
Een donatie geeft niemand. Ja toch? Niet dan?  
Bij de Jetjeplus wordt een donatie gevraagd. En natuurlijk krijg ik nu 
opmerkingen en vragen als “Ja, maar dat werkt toch helemaal niet? Dat 

doet toch niemand? “. Nu, laat ik u vertellen dat dit meevalt. Ik heb 
vroeger eerder met vrijwillige betaling voor diensten gewerkt en de 
praktijk leert dat dit reuze meevalt. 
 
Waardering is natuurlijk voor iedereen leuk 
Veel mensen begrijpen heel goed dat ik ook kosten moet maken om 
zoiets als de Jetje in de lucht te houden. En die kosten maak ik met 
plezier, dat is het punt niet. Maar als iemand zijn waardering voor het 
wekelijkse werk laat zien door een kleine donatie te doen, dan is dat 
gewoon leuk. Zie het als de fooi voor de taxichauffeur of de bediening.  
 
En praten we dan over grote bedragen? Welnee. De meeste donaties 
zijn een paar euro. En dat is prima. Er zit geen onder– of bovengrens 
aan.  
 
Ik ga hier dus gewoon mee door.  
Kortom, voorlopig ga ik hier nog wel eventjes mee door. En heeft u iets 
dat u leuk vindt om te plaatsen? De Jetje en—als dat beter past—  de 
Jetjeplus staan altijd voor u klaar.  
 
Wilt u een advertentie plaatsen? Ook dat kan altijd. In principe zijn ze 
gratis. Maar ook hier geldt: Een donatie wordt gewaardeerd. 
 
Wat ook altijd leuk is, is het delen van een link naar de webpagina. 
Zoals bekend is elke zaterdagavond de meest recente Jetje op te halen.   
Op www.jetje2019.nl  Zelfs als dat niet is aangekondigd.  
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Arno Reijnen Fotografie 
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De voorwaarden?  
 

Die zijn er nauwelijks maar wat er is staat op 
de website https://de-jetje.blogspot.com 
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Dick H. Fotografie 
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Gerard Hol Fotografie 
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 https://jetjeplus.blogspot.com/2019/03/124.html 
 
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 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.  
 
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 overige 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 


