
  

 

Foto– en kunstmodel    

4 mei 2019 Nr 9 

Meer over duo poseren op blz 2. 
Rare koprollen in het kader van dynamisch modeltekenen blz 12 

Fotomodel worden is niet altijd even simpel blz 9 

 
(en inderdaad, de voet hierboven is niet 100% scherp, ondanks de 

korte sluitertijd, de beweging was toch nog te snel) 
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Doe jij ook duoshoots? 
 
Een vraag die bijna wekelijks wel een keertje langskomt is "Doe je ook 
duoshoots?" en iets minder maar ook nog vrij regelmatig: "Doe je ook 
aan duo poseren als kunstmodel?". Tijd om er eens op in te gaan.  
 

Duo poseren als kunstmodel 
Inderdaad heb ik mij in het verleden wel aan duo poseren voor 
kunstmodel gewaagd. Bijvoorbeeld samen met een ander vrouwelijk 
model in een "Toulouse Lautrec" sessie. En dat leverde op zich prima 
resultaten op. Maar het voorbeeld van een dergelijk thema is dat je als 
model exact weet waar je je aan te houden hebt. En met twee zeer 
ervaren modellen (want dat was hier wel het geval) dan zul je je daar 
niet zo snel een buil aan vallen. 
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Maar de ervaringen waren niet louter positief. Zo was er een sessie op 
dringend verzoek van een academie waar ik regelmatig kwam om eens 
samen met een mannelijk model te poseren. Hij zou volgens hemzelf 
over de nodige ervaring beschikken. Die ervaring bleek hij echter alleen 
op papier te hebben. Van enige bruikbare samenwerking was dan ook 
totaal geen sprake. Bij elke stand kreeg ik vragen als "Hoe doe jij dat 
dan?", "krijg je dan geen kramp?", "Ik snap niet hoe je dat doet en ik 
denk niet dat ik dat ook kan".  
 
Dit was dus geen duo-poseren meer. Dat was een workshop poseren 
voor beginnende modellen geworden. Iedereen, ook docent en 
tekenaars, werd er knap ongelukkig onder. 
 
Al met al beslist geen succes en in de pauze kreeg het andere model 
zijn geld en mocht lekker vroeg naar huis  Na die ervaring heb ik 
besloten in principe geen duo-poseren meer te doen. Alleen als ik het 
betreffende model goed kende zou ik het nog een keer overwegen. 
Maar de verzoeken komen altijd van onbekenden en dan is het 
antwoord altijd "Nee".  
 

Duo poseren als fotomodel 
Samen met een model op de foto is iets waar ik tot voorheen eigenlijk 
nooit voor gevraagd ben. Ik heb er dus noch positieve noch negatieve 
ervaringen mee.  
 
Wel waren er fotografen die het plotseling wel leuk leek om mee te 
poseren. Camera op de zelfontspanner en fotograferen maar.  
Elke fotograaf weet dat dit waarschijnlijk wel een foto oplevert waar je 
als duo op staat, maar niet meer dan dat. Een goede foto qua 
compositie en noem maar op zou een pure gelukstreffer zijn.  
 
Daarnaast is het een knap zenuwachtig heen en weer hollen van 
camera naar het punt waar de foto ongeveer genomen moet worden. 
Dit was een vorm van duo poseren die mij totaal niet aansprak.  
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Wil je als een duo dat 
poseert echt hoogwaardige 
fotografie afleveren, dan is 
een extra fotograaf toch 
meestal wel een vereiste.  
 
Nu wordt ik de laatste tijd 
regelmatig gevraagd voor 
het maken van foto's in een 
SM-studio. Met mijzelf in de 
rol van Meesteres.  
 
Dat zou in principe best 
kunnen, maar dan is er wel 
een fotograaf nodig om de 
benodigde foto's te maken. 
Dat lijkt mij noodzakelijk om 
tot bruikbare resultaten te 
komen.  
 
En ik wil eigenlijk meer dan 
alleen bruikbaar: Ik wil het goed hebben.  
 
Kortom, ik ben prima te benaderen voor een duoshoot, maar het moet 
dan wel een beetje professioneel aangepakt worden.  
 

Bent u fotograaf en hebt u interesse?  
Zijn er fotografen die interesse hebben om een dergelijke duoshoot vast 
te leggen dat hoor ik dat graag. 
 
 Ik weet nog niet wanneer de eerste shoots zullen zijn, maar het is dan 
wel handig om wat namen achter de hand te hebben. Dus laat het rustig 
en uiteraard volkomen vrijblijvend even weten. Voorwaarden komen we 
altijd wel uit.  
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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 Ad Roozendaal 
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Foto Ton van Lammeren 
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Fotomodel worden is nog best lastig 
 
 
Het is al weer een tijdje geleden dat ik zelf met fotomodel werk begon. 
Zoals bij zoveel zaken in het leven was het niet echt gepland. Ik was 
begonnen als kunstmodel en kreeg een verzoek om bij iemand die veel 
aan modelfotografie had gedaan, een serie foto's te komen maken. En 
dat heb ik gedaan. De eerste foto's uit die shoot zijn nog in mijn bezit.  
 
Een probleem was, dat het heel lastig was om aan een beetje kennis te 
komen. Internet was nog heel anders van opzet dan het internet dat we 
nu kennen. Social media stonden nog in de kinderschoenen, Facebook 
bestond bijvoorbeeld helemaal nog niet.  
Dus het was een kwestie van zoeken en voorbeelden verzamelen.  
 
Sommige fotografen kwamen met nuttige adviezen, maar ook bleek al 
snel dat er fotografen rondlopen met een dubbele agenda, die wel wat 
meer van een model verwachten dan alleen een foto. Dus was het zaak 
alles wat je hoorde goed te filteren en datgene wat nuttige kennis was 
over te houden.  
 
Ik heb mij toen in die tijd al voorgenomen om alles waar ik tegenop liep 
ooit nog eens op papier te gaan zetten voor vrouwen (en mannen) die 
het leuk zouden vinden om model te worden. En dat heb ik gedaan. Ik 
heb daarbij gekozen voor een grove splitsing op onderwerp.  
 
In het eerste deel komt het vak van model in zijn algemeenheid aan de 
orde, in het tweede deel gaan we op zoek naar een betrouwbare 
fotograaf, dan komt de voorbereiding op de eigenlijke shoot in deel drie, 
de gang van zaken op de shoot in het vierde deel en allerlei 
randgebieden van de fotografie in het vijfde deel. Kortom, een forse 
hoeveelheid informatie.  
 
Alles in één boek stoppen had in principe wel gekund, maar zou een dik 
en onhandelbaar boek hebben opgeleverd. 
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Het schrijven heeft 
een flinke tijd 
geduurd. Zo lang dat 
er vooral bij 
onderwerpen als 
internet al weer 
dingen veranderd 
waren die nog wel in 
de oorspronkelijke 
versie stonden.  
 
De ontwikkelingen 
daar gaan snel. Maar 
het grote voordeel van 
een digitale versie is 
dat je snel en 
gemakkelijk 
aanpassingen kunt 
doen.  
 
En iemand die een 
geprinte en ingelijmde 
versie zou willen 
hebben krijgt altijd de 
laatste versie. Dus 
met recente 
informatie. 
 
 
Informatie over deze boekenserie is verder te vinden op http://ik-word-
fotomodel.blogspot.com/ 
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Even bijpraten over het dynamisch 
modeltekenen 
 
Als u de serie foto's ziet van mijn koprol die in bijna 
deze gehele Jetje is terug te vinden, dan zal het u 
niet verbazen dat er nog druk wordt gewerkt aan 
een fotoserie over dynamisch modeltekenen. 
Tenslotte is dat één en al beweging die toch 
vastgelegd moet worden wil je een goed voorbeeld 
hebben. En soms levert het maken van het 
cursusmateriaal nog wel eens iets aparts op, zoals 
bij deze serie die met een camera met hoge 
opnamesnelheid is gemaakt. Dat is ook heel grappig 
om terug te zien wat je eigenlijk allemaal voor 
bewegingen maakt waar je je niet eens bewust van 
bent.  
 
Een ander aspect van dynamisch werken is dat de 
houdingen altijd overdreven moeten worden. Het 
gaat om het weergeven van de essenties en dat 
lukt niet als die essentie niet duidelijk in beeld wordt 
gebracht. Hiernaast een voorbeeld. We wijzen bij 
normaal poseren iets aan zoals dat in de linker 
afbeelding staat. Maar bij dynamisch poseren wordt 
niet alleen de wijzende arm maar het gehele 
lichaam in de strijd geworpen. Zo gaat niet alleen 
de arm vooruit, maar ook het achterwerk achteruit 
om in balans te blijven. 
 
Dat is een voorbeeld van iets waar je je eigenlijk niet eens van bewust 
bent. Je lichaam zorgt zelf wel voor die balans. Maar het zorgt er wel 
voor dat de houding voor de tekenaars -waar je het tenslotte voor doet- 
heel anders wordt. Maar goed, de cursus nadert zijn voltooiing. Een 
leuke nieuwe stap in de groei van de populariteit van het dynamisch 
modeltekenen.  
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Ben Boot Fotografie 

Deze foto is al een paar jaar oud. Toen was er nog niet zo’n 
massahysterie rond de bloeiende bloembollenvelden als de 
laatste jaren. Het wordt met het jaar erger en inmiddels zijn 
alle overheden het er wel over eens dat er dit jaar qua 
aantallen toeristen een grens is overschreden.  



14 

 



15 

 

Foto Ton van der Pal 
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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 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 


