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VOORWOORD
Voordat er verder gebladerd wordt, zal ik even het
een en ander toelichten en een paar tips geven
voor tijdens het lezen, doorbladeren of aansteken
van dit magazine.
Mijn naam is Christiaan Vermeer. Ik ben een 23-jarige CMD student,
woonachtig in Heelsum. In dit magazine heb ik gepoogd mijzelf als
brand neer te zetten. Aan de hand van verschillende columns hoop ik
je een beeld te geven van mijn belangrijkste eigenschappen, meningen
en kernwaarden die ik gebruik voor mijn brand.
Zowel mijn levensstijl als ontwerpstijl vormen de fundamenten voor het
brand, dat antwoord geeft op de vraag die iedereen zichzelf vroeg of
laat een keer stelt: Hoe zou Vermeer dat doen?

HET DRAAIT OM SFEER
Allereerst wil ik dat je zorgt, dat
je er lekker voor zit. Dus niet die
stoel aan de keukentafel maar
pak de Chesterfield in de woonkamer. En vergeet niet een mooie
stroperige espresso mee te nemen. Heb je de houtkachel nog
niet branden? Dit is het moment
om hem aan te maken.
Aanmaakblokjes op? Geen punt,
heb ik allang aan gedacht. Blader
even naar achteren daar heb ik
aanmaakpagina's toegevoegd.
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Dit kunstwerkje bladert het lekkerst weg met bijpassende muziek, bij voorkeur zet je natuurlijk
een lekker jazzy plaatje op. Maar
het kan zijn dat je even niet over
een platenspeler beschikt. Ook
hier heb ik allang aan gedacht.
Speciaal voor jou heb ik een afspeellijstje op Spotify gemaakt.
Zit je goed? Voorzien van espresso? Kachel brandt nog steeds?
Muziek staat aan? Mooi! hopelijk
leidt dit voldoende af, en ontdek
je mijn spellingsvouten niet.
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PERSONAL

DNA

niet vervelend als ik positief in de

SAAIE LUL

belangstelling sta. Maar in mijn

Over het algemeen kan ik mijzelf

ogen maakt dat mij nog niet ex-

goed vinden in de uitslag. Maar

travert. Volgens mij ben ik juist in-

bij extravert blijf ik mijn twijfels

trovert. Ik ben niet mensenschuw

hebben. Overigens ben ik van

maar ik observeer, overdenk en

mening, dat tests zoals deze, een

spreek alleen als (ik denk, dat)

heel globaal en eenduidig beeld

het daadwerkelijk bijdraagt.

weergeven. Volgens mij kun je de
ware persoonlijkheid van mensen niet uit een test halen. Ook
kan mijn persoonlijkheid door anderen op verschillende manieren
worden geïnterpreteerd. De één
zal mij superleuk vinden, een ander vindt mij een saaie lul.

Na een 100-tal vragen over mijn
persoonlijkheid te hebben ingevuld kreeg ik “entertainer” als
uitslag. Gekenmerkt door eigen-
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schappen als extravert, empa-

In de eigenschappen empathisch,

thisch, observerend en assertief.

observerend en assertief herken

Ik weet van mijzelf dat ik nog wel-

ik mijzelf wel duidelijk. Een enke-

eens in hokjes denk en juist erg

le keer heb ik een plaat voor mijn

rustig ben. Dus in eerste instan-

kop, of gedraag ik mij hier naar.

tie was ik lichtelijk verbaasd met

Maar over het algemeen kan ik

deze uitslag. Ik voel me ook meer

wel goed inschatten hoe mensen

op mijn gemak in een vertrouwde

zullen reageren en wat ze voelen.

omgeving dan voor een groot publiek. Maar, ik maak het mensen

Ik observeer heel veel, ik ben heel

wel graag naar hun zin en pro-

erg nieuwsgierig en er zijn weinig

beer mijn omgeving altijd wat

dingen waar ik niet in ben geïnte-

ik beginnen met een column over

humor bij te brengen.

resseerd. Dat ik observerend ben,

persoonlijkheid. Mijn persoonlijkheid.

EIGENSCHAPPEN

afwachtend ben. Door goed te

Hierbij heb ik gebruik gemaakt van

Neem bijvoorbeeld de eigen-

observeren kan ik vaak betere

een persoonlijkheidstest die te vinden

schap extravert. Ik heb een uit-

beslissingen nemen, die leiden

gesproken mening, ik ben onder-

naar succesvollere acties. Kennis

nemend en mijn ego vindt het

is tenslotte macht.

Om mij beter te leren kennen, wil

is op: www.16personalities.com.
6
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RECENSIE
HOW TO
POSITION
A BRAND?

José Caballer en Chris
Do van het YouTube kanaal The Futur leggen in
hun video, How to position a brand, uit hoe jij
jezelf en je bedrijf kunt
positioneren om je waarde en geluk te vergroten.
Ook leren ze je de positionering en ontwerpstrategieën van krachtige merken te ontleden.
The Futur
How to Position a Brand

SUCCES
In deze aflevering geven Chris en
José een model voor het behalen
van succes. Het gaat om de balans tussen drie aspecten. Als eerste moet je jezelf afvragen wat je
leuk vindt om te doen. Als je iets
doet wat je niet leuk vindt, wordt
het snel saai. Ten tweede moet je
kijken naar de dingen waar je
goed in bent. Als je ergens niet
goed in bent, gaat het je ook
niet lukken om hier succesvol in
te worden. Ten derde moet je
rekening houden met hoeveel
geld je verdient. Lukt het je om
de perfecte balans te vinden tussen deze drie aspecten, dan zit je
goed. In de video wordt het model nog verder toegelicht.
Echter, er zijn er twee dingen mis
bij deze drie aspecten. De drie
aspecten op zich kloppen wel,
maar de context niet helemaal.
Ten eerste, de drie aspecten komen uit het boek 'Good to Great'
van Jim Collins. Jammer dat dit
boek niet even is benoemd. Dit

zou erg nuttig zijn voor degenen
die dit onderwerp interessant vinden. Ten tweede heeft Jim Collins
in zijn boek, zijn inzichten in een
zevental principes geformuleerd.
Waarvan eerdergenoemde drie
aspecten, één principe vormen.
Met andere woorden, de drie aspecten die Chris en Jose behandelen zijn nog maar 1/7 deel van
het complete model voor succes.
IDENTIFICATIE
De stijl van je merk aanpassen op
de doelgroep die je probeert te
bereiken, is ook een ruim besproken onderwerp van deze aflevering. Mensen kiezen graag voor
een merk waarmee zij zichzelf
kunnen identificeren. Dit wordt
door Chris en José ook helder
uitgelegd. Er worden veel relevante voorbeelden gegeven, wat
het verhaal ook duidelijker maakt.
Waar nodig worden begrippen
ook uitgelegd, zodat je goed
weet waar zij het over hebben.
Ook worden theorieën en ideeën
ondersteund met onder ande-

re tekeningen. Ten slotte wordt
ook nog een samenvatting gegeven, waarbij alle belangrijke aandachtspunten nog voor je op een
rijtje worden gezet.
KRITIEK
Hoewel ik het een hele leerzame aflevering vind, zijn er wel
een paar punten van kritiek. Het
belangrijkste punt heb ik al genoemd. Dit ging over de drie aspecten voor succes. Maar er zijn
nog een aantal punten: Zo duurt
de aflevering 30 minuten, voor
mijn aandachtsboog wat aan de
lange kant. Zeker omdat ze de
kern van hun verhaal ook makkelijk in 7-10 minuten hadden
kunnen vertellen. Ook is het heel
ongemakkelijk om te zien dat ze
elkaar telkens in de rede vallen.
Hierdoor lijkt het alsof je naar
een wedstrijd om de aandacht zit
te kijken. Maargoed, als je door
deze punten van kritiek heen kan
luisteren, is het een zeer nuttige
en video. Via de QR-code kom je
bij de video op YouTube.

JIM COLLINS PRINCIPES VOOR SUCCES:
1. Leiderschap bevindt zich op niveau 5 (dienstbaar)
2. Werf de juiste mensen
3. Zie de harde feiten onder ogen, maar blijf vertrouwen op succes
4. Vind een antwoord op drie afbakeningsvragen: wat kunt u het best,
waar gelooft u 't meest in en wat is cruciaal voor uw economisch
voortbestaan?
5. Zorg voor een gedisciplineerde organisatiecultuur
6. Hecht groot belang aan technologie, maar wees daarin selectief
7. Werk gestaag en volhardend, zonder revolutionaire doorbraken.
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INTERVIEW
CHRISTIAAN
VERMEER

Op 16 mei 1994 maakt de wereld kennis met een
heel bijzonder, leuk, humoristisch, stijlvol, talentvol,
waanzinnig intelligent en zeer bescheiden jongetje:
Christiaan Vermeer. Hoewel de genialiteit er vanaf
de geboorte al afspat, zal het nog eens 3 jaar duren voordat hij dit zelf verbaal kenbaar kan maken.
Inmiddels zijn we 23 jaar verder en ben ik benieuwd
hoe zijn leven er nu uitziet. Waar staat hij nu, wat zijn
de dromen die hij heeft voor de toekomst en wat
motiveert hem?
WAT HEB JE BEREIKT?
- 'Ik heb een HAVO en een MBO
diploma. Als bijbaantje naast mijn
studie werk ik in een verzorgingstehuis wat ik ontzettend leuk werk
vind. Ik heb een eigen bedrijfje
met twee richtingen. Met Vermeer Webdesign maak ik websites. En na de wintermaanden
voornamelijk achter de computer
te zijn bezig geweest, ga ik in het
voorjaar, met Vermeer Houtwerk
met hout aan de gang. Met veel
plezier maak ik onder andere
(boom)banken, tuinhekken, bedden, tafels en bureaus. Vermeer
Houtwerk is mijn uit de hand ge-
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lopen hobby. Mijn uitzet bestond
dan ook niet uit servies en linnengoed maar uit handgereedschap
en machines. Verder ben ik ontzettend gelukkig, heb ik vrienden
en familie waar ik om geef en die
om mij geven. Dus ik mag niet
mopperen.'
WAT HEB JE ALS
TOEKOMSTDROOM?
- 'Genoeg geld en liefde om zorgeloos van te leven. Trotse vader
van een waanzinnig leuk gezin en
geld verdienen met de dingen
die ik leuk vind om te doen. Dat
is momenteel multimedia design,

OP Z’N VERMEERS 11

waar ik mij nu iets langer dan 4 jaar mee bezig houd.
En hier durf ik van te zeggen dat ik er de komende
jaren nog niet op uitgekeken ben. Heel veel verder
kan ik niet echt kijken. Ik weet vaak nog niet eens wat
mijn dromen voor morgen zijn.'
HOE WIL JE DIT GAAN BEREIKEN?
- 'In eerste instantie mijn HBO afmaken, en wellicht
via een stage ergens komen te werken en van daaruit steeds betere banen vinden. Maar het kriebelt
ook heel erg om eerst bij een middelgroot mediabedrijf te werken. Om vervolgens met de kennis die
ik daar heb opgedaan een eigen bedrijf te starten.
Nu ligt mijn focus bij mijn studie en werk, de ware
liefde tegenkomen maak ik mij niet zo druk om, dat
is me al honderden keren gebeurd.'
BEN JE GEMOTIVEERD BIJ HET MAKEN VAN
OPDRACHTEN?
- 'Als ik het leuk vind, vind ik het snel te gek, ik kan
er helemaal in opgaan. Als ik ergens eenmaal aan
begonnen ben, blijft het door mijn hoofdspoken. Ik
ben er dan continu mee bezig, in de auto, tijdens het
koken, onder de douche. Vaak moet ik me bewust
even op wat anders richting zodat ik weer nieuwe
inzichten vanuit andere invalshoeken krijg. Het werkt
echt als een verslaving. Het enige nadeel hierbij is,
dat als ik iets niet leuk en interessant vind, ik niet
vooruit te branden ben. '

JOUW GROOTSTE UITDAGING?
- 'Gedisciplineerd en gestructureerd werken. De ene
dag ben ik niet vooruit te branden en vind ik van de
bank naar de koelkast al te veel op sport lijken, de
andere dag kan ik echt meters maken en gefocust
werken. Ik heb wel de nodige druk nodig om actief
te worden. Net een diesel, het duurt even om op
gang te komen maar ik ga dan wel door. Ik merk wel
dat ik er steeds beter mee om weet te gaan. Maar ik
zal nooit iemand met planningen worden. Vast een
zeker dat ik hier problemen van ondervind die er met
planning niet waren geweest. Maar van het oplossen
van problemen train je wel je creativiteit.'
WAT MOTIVEERT JOU MEER, MISLUKKINGEN
OF SUCCES?
- 'Sowieso succes, ik kan heel slecht tegen mijn verlies. Ik ben iemand die waardering van anderen nodig heeft voor zijn werk. Als ik iets niet kan gaat mijn
interesse heel snel naar beneden. Als ik merk dat ik
ergens wel goed in ben dan ga ik er ook echt voor en
wil ik het liefst de beste erin zijn.'
OOIT EEN IDEETJE GEJAT?
- 'Regelmatig maar ik noem het niet jatten, maar inspireren. Ik word geregeld geïnspireerd door anderen. Ik loop ook continu door de klas om te kijken
wat anderen hebben, wat hun denkwijze is en hoe zij
dingen maken. Om nieuwe dingen te creëren moet
je kopiëren, transformeren en combineren. Google
maar even naar de TED Talk 'Embrace the remix' van
Kirby Ferguson. Hij gaat hier wat dieper op in.'
HOE GROOT IS JOUW EGO?
- 'Soms denk ik dat ik de hele wereld aankan en dat
ik de allerbeste ben in wat ik doe, anders durf ik niet.
Toch denk ik verschillende keren per dag: hoe lul ik
me hier nou weer uit. Of: hebben mensen niet in de
gaten dat ik ook maar wat doe? Dat dubbele gevoel
maakt me regelmatig onzeker, maar het hoort er ook
een beetje bij.'
JOUW TIP VOOR EEN GELUKKIG LEVEN?
Wees jezelf, sta open voor anderen, durf, en bovenal: wees nieuwsgierig.
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Om nieuwe
dingen te creëren
moet je kopiëren,
transformeren en
combineren.
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PERSOONLIJK
MERKMODEL

INNERLIJK

UITERLIJK

GEDRAG

1. VISIE:
Genoeg geld en liefde om
zorgeloos van te leven.

1.A ZIEN
Casual gekleed (overhemd/
polo en een spijkerbroek),
ongeschoren, enthousiast.

1. AANBOD:
- Zorgzaam
- Empathisch
- Multimedia design
- Front-end ontwikkeling
- Stressbestendig
- Advies
- Leider

2. MISSIE:
Voor mijn 32ste een vast inkomen
van €35.000 p.j. In het bezit van
een koopwoning.
3. WAARDEN:
- Behoedzaam
- Nieuwsgierig
- Punctueel

- Direct
- Integer

1.C VOELEN
Gezellig, vrolijk,
vriendschappelijk

4. MERKPERSOONLIJKHEID:
Acqua di Parma & Nespresso.

1.D RUIKEN
Acqua di Parma en een zwak
voor zoete geuren.

5. BELOFTE/CREDO:
The only time success comes
before work is in the dictionary

2. TAAL
Nederlands en Engels
Net informeel.

6. KERNCONCEPT:
Wees voorbereid, wees eerlijk
en heb humor.
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1.B HOREN
ABN, vlug, slis, zenuwachtig
trommelen op tafel.

3. PERSONEN
Vrienden, familie,
familievrienden, klanten

2. COMMUNICATIE INTERN:
Voor zover ik weet, heb ik geen
last van schizofrenie.

HUIDIGE
IMAGOPROBLEMEN:
Ik denk teveel in hokjes, ik ben
een zwart-wit denker.
Structuur en discipline zijn
niet mijn sterkste punten,
ondanks dat ben ik wel erg
perfectionistisch.

BELANGRIJKSTE
VERBETERPUNTEN:

3. COMMUNICATIE EXTERN:
Verzorgd voorkomen, correct
taalgebruik, voorbereid, zeker,
eerlijk & humor.

Openstaan voor andere
meningen en theorieën,
discipline verhogen & los
leren laten.

4. OMGEVING:
Ik ben erg zelfstandig en kan
goed alleen zijn. Maar ik heb wel
behoefte aan sociaal contact.

A.U.B.-CHECK
• Authentiek
• Uniek
• Bekend
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PORTFOLIO’S
TRAVIS NEILSON
HERMAN FINKERS
ANDY WARHOL

Mijn rolmodel? Lastige vraag. Er zijn wel een aantal
personen waarbij ik erg blij word van hun denkwijze,
en van wat zij vinden en zeggen. De drie personen
die momenteel bovenaan mijn lijstje staan, zijn
Herman Finkers, Travis Neilson & Andy Warhol.
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HERMAN
FINKERS

Herman Finkers is een Nederlandse cabaretier (en zanger) uit Twente. Hij staat voornamelijk bekend
om zijn droogkomische humor. Ik
ben er gek op! Het spelen met de
Nederlandse taal en de creativiteit in zijn werk, bewonder ik zeer.
OP HET PODIUM

18
ANP

”

Soms denk ik uren na en heb ik nog
niks op papier, een andere keer
bereik ik precies datzelfde in vijf
minuten.

Ik vind het bijzonder leuk hoe hij

rel te nemen. “Wij zijn verdoemd

met humor allerlei tegenstrijdige

tot onze zonden, toch zijn we blij

zaken neemt die haaks op elkaar

met elkaar. Want voor die zonden

staan. En deze vervolgens aan el-

stierf Heere Jezus, en alle kleine

kaar koppelt door middel van een

beetjes helpen niet waar” rijmt

grapje. “Ik ben niet getrouwd,

hij bijvoorbeeld in 'Geen spat-

mijn schoonouders konden geen

ader veranderd'. "Humor is geen

kinderen krijgen.”

stemming, het is een manier om

Over Finkers wordt vaak gezegd:

VISIE

“Herman Finkers is de enige ca-

Naast zijn cabaret, vind ik zijn kijk

baretier in Nederland die nog

op het leven en religie ook heel

nooit is betrapt op een serieuze

erg goed. Finkers weet humor en

opmerking in zijn programma’s.

religie heel goed met elkaar te

Hij heeft helemaal niets te mel-

combineren. Hij is overtuigd ka-

den en dat doet hij fantastisch.”

tholiek, maar schrikt er niet voor

Hier sluit ik mij graag bij aan.

terug om het geloof op de kor-

naar de wereld te kijken."

YouTube afspeellijst
Herman Finkers
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Travis Neilson is een experience designer in de

DEVTIPS
Als je ook maar iets met web-

breedste zin van het woord. “By day he crafts

design hebt, dan is dit YouTube

digital interfaces at Google. By night he educates

kanaal echt een aanrader. Travis

others through video, audio, and the written word.“

is een zeer goede ontwerper en

TRAVIS
NEILSON

detail. Dit is ook terug te zien in

leermeester, met veel oog voor
de montage van de video’s. Zowel inhoudelijk als technisch zitten deze video’s goed in elkaar.
LATE NIGHTS WITH
TRAV AND LOS
Travis en Carlos gaan tot diep in
de nacht op ontdekkingsreis naar
nieuwe ideeën voor creative professionals. Ze discussiëren over

Tijdens mijn MBO opleiding heb

ochtend maakt hij onder andere:

ik HTML en CSS, opmaaktalen

YouTube video’s voor zijn kanaal

voor het web, moeten leren. Om-

DevTips, Podcasts voor creative

dat boeken lezen niet echt mijn

professionals en e-mail "notes"

ding is, ben ik op YouTube gaan

over creativiteit en het overleven

zoeken naar tutorials. Op een ge-

in de creatieve industrie.

concepten, delen geheimen en
interviewen hun creatieve helden.
E-MAIL “NOTES”
Mensen die geïnteresseerd zijn in
een betere manier van denken,
stuurt Travis e-mail “notes” over

geven moment ben ik op het kanaal 'DevTips' van Travis Neilson

Ook heeft Travis in mijn ogen,

terechtgekomen. Hier heb ik de

een

basis van het vormgeven geleerd.

portfolio opgebouwd op gere-

Travis heeft voor mij een belang-

nommeerde code- en design

rijke rol gespeeld bij het verliefd

platformen. Vooral op Behance,

worden op de creatieve industrie.

Dribbble, Codepen en Github is

behoorlijk

creatief leven, overleven in de
creatieve industrie en inzichten

indrukwekkend

over onze manier van werken.

veel werk van hem te vinden.
Hier ontwerpt hij vooral de klei-

Zijn motto: Ook al is je content

nere onderdelen van de zoekma-

niet perfect, publiceer! Deel je

chine. In de late avond en vroege

kennis met anderen.
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travisneilson.com

Travis Neilson werkt bij Google.
Late Nights with
Trav and Los Podcast
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ANDY
WARHOL
“Making money is art and working is art
and good business is the best art.”
POPART

om zelfs zijn eigen kunst als mas-

ze aan Warhol ter inzage gegeven

Andy Warhol is bekend van pop-

saproduct te creëren. Dit deed

had. Het script was blijkbaar zoek-

art, maar wat is dit precies? Kort

hij met een team, in een studio

geraakt. Warhol werd in het zie-

gezegd is popart: het in beeld

in New York. De studio werd 'The

kenhuis klinisch doodverklaard.

brengen en de verheerlijking van

Factory' genoemd omdat er wer-

De rest van zijn leven moest hij

de consumptiemaatschappij met

kelijk een productielijn van schil-

steeds een korset dragen om zijn

behulp van alledaagse afbeel-

derijen in gehuisvest was. Warhol

onderbuik te ondersteunen. Hier-

dingen en onbelangrijke voor-

werd in de jaren van 'The Factory'

na werd Warhol minder produc-

werpen.

wereldwijd bekend met zijn zeef-

tief op artistiek gebied.

on

ga

drukken. Hij maakte zeefdrukken
BEKENDHEID VAN WARHOL

van elk onderwerp dat zich ervoor

WAAROM INSPIREREND?

In de jaren zestig startte Warhol

leende.

De werken van Warhol zie je over-

met het op groot formaat schilde-

ry.

al terug. Omdat deze werken zo

ren van beroemde Amerikaanse

3 JUNI 1968

simpel en herkenbaar zijn, blijven

producten als Campbell’s-soep-

Valerie Solanas, een radicaalfemi-

zij tijdloos. Ook weet Andy War-

blikken en Coca-Cola-flessen. Hij

nistisch auteur schoot Warhol en

hol zijn massaproductie van kunst

ging de zeefdruktechniek gebrui-

Mario Amaya neer in zijn studio.

goed te combineren met com-

ken, om niet alleen kunstwerken

Valerie was eerder op die dag af-

mercie. Hij weet van iets ordinairs

te maken van alledaagse com-

gewezen door Warhol nadat ze

op eenvoudige manier iets exclu-

merciële massaproducten, maar

een script had teruggevraagd dat

siefs te maken.
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lle

Werk Andy Warhol
getoond in MoMA
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PERSONAL
BRANDS
WHAT’S IN MY BAG?
24

Ook een Vermeer heeft de nodige attributen om

Watch Sport Gold, gaat om de

goed voor de dag te komen. Een lekker luchtje,

presso. Nu moet er echt vaart ge-

wat vet voor in het haar en heel veel espresso.

pols, en snel door naar de esmaakt worden. Dus espresso mee
de auto in. Portemonnee gaat

De dag begint aan de linkerkant.

mijn haar, dan volgt het lekkerste

mee voor de koffie op school. Op

Bij het ronde doosje met de hip-

luchtje ever: Acqua di Parma Co-

m'n meest afgetrapte schoenen

ster op de voorkant. Dit is pom-

lonia Intensa. Zoek het op, koop

rij ik naar school. Als de tijd het

made, een soort wax maar dan

het. En bedank me later maar

toelaat, trek ik daar de slofjes van

tien keer beter. Zit dit eenmaal in

voor de tip. De klok, een Apple

de foto aan. En dan, aan de bak...
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MINDMAP

MIJN LEVEN

GEZIN
Mijn ouders zijn Ronald Vermeer en Christine ter
Laak. Ik weet niet beter dan dat zij gescheiden zijn.
Bij mijn moeder heb ik een 8 jaar jonger broertje:
Alexander. Bij mijn vader een 12 jaar jonger zusje:
Emme.
VRIENDEN
Twee keer blijven zitten en
een keer opnieuw beginnen met een studie, heeft
als voordeel dat je steeds
nieuwe mensen ontmoet.
Met name de afgelopen
jaren zijn er steeds meer vrienden bijgekomen. Ook
is er een aantal gesneuveld. Maar van deze twee
casanova's op de foto (Casimir en Stein), kom ik
nooit meer af ben ik bang.
STUDIE
Op het Dorenweerd College in Doorwerth heb ik
mijn HAVO diploma behaald, in de richting NT en
NG. Hierna heb ik bij Rijn IJssel mijn diploma interactieve vormgeving behaald. Momenteel volg ik de
CMD opleiding bij de HAN.
WERK & VRIJE TIJD
Naast mijn opleiding ben ik in 2016 een webdesign
bedrijfje gestart en werk ik als woonzorgbegleider
bij Verzorgingstehuis Oranje Nassau's Oord. De tijd
die ik over heb naast school, werk en sociale bezigheden, besteed ik vooral
aan het werken met hout.
Verder lig ik regelmatig in
het zwembad, houd ik van
lekker eten en korte vakanties.

26
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MDBRD

ANALOOG

Een bij elkaar geraapt zooitje? Een
geordende chaos? Wat hier is afgebeeld houdt zich niet aan mode
en het volgt geen trends. Dit is mijn
stijl! Dit is nou "op z'n Vermeers".
Als dit een bestaande stijl is, vertel het me dan
alsjeblieft. Dan weet ik eindelijk wat ik op Pinterest moet opzoeken. Maar bij mijn weten is dit
nog niet onderworpen aan een gevestigde stijl.
Het is een mengelmoes van totaal verschillende
invloeden door elkaar. En naar mijn idee vormen
zij samen toch één geheel.
Terugkomende kleuren zijn er wel. Geel, rood,
bruin, blauw en groen zijn goed vertegenwoordigt. De Chesterfield doet mij een beetje aan een
gentlemen club denken, het kussen en de koeienhuid zouden zo uit een Zwitsers chalet kunnen komen. Maar er zitten ook nog veel vintage en retro
invloeden bij. Echt van alles wat.
Op het eerste gezicht lijkt het vooral erg druk,
maar alles is heel bewust neergezet waar het staat
of ligt. Ook lijkt het misschien een beetje op een
show-off van spullen. Maar elk object heeft voor
mij een persoonlijk verhaal.
Deze objecten roepen herinneringen bij mij op,
spelen met mijn emotie, maken mij weemoedig,
verleiden mij, dagen mij uit, inspireren mij, helpen
mij te focussen, te groeien en verder te komen in
deze mooie maar harde wereld.

28
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MDBRD

DIGITAAL

KOP

SUBKOP

AKZIDENZ-GROTESK

MARK MY WORDS

Menimi, officias dolorum qui restrupiet alisit magnate nonet qui omnimet a dic tempercitem reribea volecto con re
vidunt laccae ernat maximus dantis sit ut ut et estem vendis invelictur? Qui dento dolla coriost, vid eosam non cone
re velescia corio voluptis aut intum ellam es in cuptaque
volum qui. -- Platte tekst | Avenir Light
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GET
INSPIRED
32

Christiaan
Vermeer

MOODBOARD DOOR
SILKE UITVLUGT
Tijdens het maken van dit magazine heeft Silke aan de hand
van aan mij gestelde vragen,
een moodboard gemaakt. Dit is
een waardevolle inspiratiebron
geweest bij het ontwikkelen van
mijn ontwerp.
PINTEREST
Veel inspiratie uit mijn directe
omgeving staat al verdeeld over
de voorgaande pagina's. Nu kan
een mens niet alles in huis hebben wat hem inspireert. Daarom
ben ik ook aardig fanatiek op
Pinterest. Bekijk mijn boorden
(QR-code op de linker pagina)
en je ziet duidelijk waar ik door
geïnspireerd raak.
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HUIS
STIJL
Qua media design hou ik van strak en minimalistisch,
Google Material Design vind ik hier een heel goed
voorbeeld van. Mijn inrichting thuis is juist het
tegenovergestelde (Moodboard Analoog pagina
28). Ik weet echt niet hoe je deze stijl noemt. Een
gezellig bij elkaar geraapt zooitje? Het combineren
van deze contrasterende stijlen, samen met mijn
kernwaarden (Wees voorbereid, wees eerlijk en
heb humor) gebruik ik als uitgangspunt voor mijn
ontwerpkeuzes.
34
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STATEMENT
Om tot een slogan of een statement te komen, dat past bij het
brand OP Z'N VERMEERS heb ik
enig onderzoek naar mijzelf verricht.

FOTOGRAFIE
Typografie is het strakke gedeelte, afbeeldingen zijn de tegenhanger. Gezelligheid, Chesterfields, koeienhuiden, alles voor
de sfeer.

Mijn onderzoek bestaat voornamelijk uit drie onderdelen. Te
weten: De persoonlijkheidstest,
merk innerlijk en merk uiterlijk.
Volgens de persoonlijkheidstest ben ik een entertainer. Dit
in combinatie met merk innerlijk
en uiterlijk geven de volgende
kernwaarden: Wees voorbereid,
wees eerlijk & heb humor. Dit wil
ik dan ook als statement en rode
draad gebruiken voor mijn brand.

Eigenlijk was het de bedoeling
dat ik zelf meer in het magazine
zou staan en niet mijn nichtje.
Maar je kan moeilijk je fotografietalent trainen door alleen maar
selfies te maken.
Volgens mij is het een slimme
keuze geweest om mijn nichtje te
fotograferen, maar oordeel vooral zelf. Als echte Vermeer heb ik
natuurlijk gespeeld met lichtinval.

KOP

SUBKOP
TYPOGRAFIE
De typografie wordt in de volgende pagina's uitgebreid behandeld. Maar ook hier is de essentie
dat de gebruikte lettertypes en
kleuren gebaseerd zijn op het statement. Ook het contrast tussen
mijn strakke kant en mijn chaotische kant, probeer ik met mijn typografie weer te geven.
Voor mijn koppen gebruik ik Akzidenz-Grotesk, een lettertype met
veel haakse hoeken en rechte lijnen. Maar als contrast gebruik ik
bij subkoppen Mark My Words,
een oblique script lettertype met
een veel speelser karakter.
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KLEUR
Vanaf pagina 46 ga ik dieper in op
mijn kleurkeuze. Maar ook bij de
gekozen kleuren speelt contrast
en de herleidbaarheid naar het
statement een grote rol.
De persoonlijkheidstest gaf mij
het label entertainer. Dit sluit ook
mooi aan bij het derde gedeelte
van het statement: Heb humor.
Hier gebruik ik de kleuren geel en
goud voor. Geel is warmte, vrolijkheid en optimisme. Geel stimuleert en geeft focus. Geel is opvallend, zonnig, fris en alert. Geel
vraagt om aandacht. Goud is
warmte, glans en welvaart. Goud

sprankelt en straalt luxe uit. Goud
staat voor innerlijke wijsheid, ontspant en geeft veiligheid.
Blauw is echt mijn kleur en sluit
goed aan bij het tweede gedeelte
van het statement: Wees eerlijk.
Blauw is een kleur met autoriteit,
beschikt over visie en is zakelijk.
Ook is blauw professioneel, vastberaden en vertrouwenswaardig.
Dan blijft er nog één gedeelte
over van het statement: Wees
voorbereid. Dit is grijs. Grijs is
analytisch, intelligent en beschikt
over een objectief oordeel.

STIJLELEMENTEN
Om het magazine strak, prettig
leesbaar en overzichtelijk te houden, werk ik vooral met rechthoekige vormen. Ik wijk hier een paar
keer van af om elementen een
extra accent te geven, of om de
hele pagina een wat dynamischer
uitstraling te geven.
Verder hebben veel losstaande
elementen achtergrondschaduw.
Door een achtergrondschaduw
aan een object toe te voegen
lijken ze wat meer naar voren te
komen. Om de leesbaarheid te
bewaken, geef ik nooit achtergrondschaduw aan platte tekst.

LOGO
Ook in mijn logo gebruik ik het
contrast van strak en speels. Degelijk en robuust maar altijd met
een knipoog. Met allebei de lettertypes die ik voor mijn logo heb
gebruikt, was ik al enigszins bekend.
Over Akzidents-Grotesk was ik
al vrij snel zeker. Is dit het beste
lettertype? Vast niet. Kan ik deze
keuze technisch onderbouwen?
Absoluut niet. Ik ben namelijk
verliefd op dit lettertype. En vele
grafici met mij. Akzidenz-Grotesk
is één van de meest klassieke
schreefloze lettertypes. Max Mie-

dinger baseerde zijn Helvetica op
dit lettertype. Need I say more?
Het tweede lettertype is Mark My
Words. Dit script lettertype contrasteert goed met het strakke
lijnenspel van Akzidenz-Grotesk.
"Vermeers" is het belangrijkste
gedeelte van het logo, dus dit
is het duidelijkst leesbaar. Het is
ook dikker en groter dan het gedeelte "op z'n"
De kleuren die ik gebruik voor het
logo zijn de kleuren uit mijn kleurenschema. bij donkere achtergronden, kan een wit logo.
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"Every page should explode, either because of
its staggering absurdity, the enthusiasm of its
principles, or its typography."
- Tristan Tzara
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TYPO
GRA
FIE
OP Z’N VERMEERS 39

TYPOGRAFIE
IN HET WILD
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TYPOGRAFIE
OPTIES
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AKZIDENZGROTESK

AVENIR

ROBOTO

ARNHEM

MARK MY WORDS

Ipsae prernametur? Agni anihi-

Ipsae prernametur? Agni anihi-

Ipsae prernametur? Agni anihi-

Ipsae prernametur? Agni anihitat-

tatque eos ipienduci cus. Omni-

tatque eos ipienduci cs. Omni-

tatque eos ipienduci cus. Omni-

IPSAE PRERNAMETUR? AGNI ANI-

que eos ipienduci cus. Omnimai

mai orehenda vollit que volorro

mai orehenda vollit que volorro

mai orehenda vollit que volorro

orehenda vollit que volorro con

con recaborro quos

con recaborro quos

con recaborro quos

recaborro quos

VOLORRO CON RECABORRO QUOS

Quid quis et quas maio et fugitatus

Quid quis et quas maio et fugita-

Quid quis et quas maio et fugita-

Quid quis et quas maio et fugita-

iunt optatem et eatur aut ut eum

tus iunt optatem et eatur aut ut

tus iunt optatem et eatur aut ut

Quid quis et quas maio et fugita-

tus iunt optatem et eatur aut ut

rehendi omnis qui omnis ra delesti

eum rehendi omnis qui omnis ra

eum rehendi omnis qui omnis ra

eum rehendi omnis qui omnis ra

occum harum debis ipis repudit po-

delesti occum harum debis ipis

delesti occum harum debis ipis

delesti occum harum debis ipis

ressus ullit remquature, ea cor aut

repudit poressus ullit remquature,

repudit poressus ullit remquature,

repudit poressus ullit remquatu-

atempor enimaio ilicabo rumque

ea cor aut atempor enimaio ilica-

ea cor aut atempor enimaio ilica-

re, ea cor aut atempor enimaio ili-

oditem fugia vellesti con resto id et

bo rumque oditem fugia vellesti

bo rumque oditem fugia vellesti

cabo rumque oditem fugia vellesti

as rem sit a volori del ilita quo que

con resto id et as rem sit a volori

con resto id et as rem sit a volori

con resto id et as rem sit a volori

ditiur?

del ilita quo que ditiur?

del ilita quo que ditiur?

del ilita quo que ditiur?

tiur?

Grote Familie

Grote Familie

Grote Familie

Kleine Familie

labor arci berempe disseditium rep-

labor arci berempe disseditium

labor arci berempe disseditium

Kleine familie

labor arci berempe disseditium

tati in corendit, nobis aut quatium

reptati in corendit, nobis aut qua-

reptati in corendit, nobis aut qua-

reptati in corendit, nobis aut qua-

dolor rehenem labo. Officium harum

tium dolor rehenem labo. Offici-

tium dolor rehenem labo. Officium

tium dolor rehenem labo. Offici-

volore eiciminis eaque ima vollorae

um harum volore eiciminis eaque

harum volore eiciminis eaque ima

um harum volore eiciminis eaque

ne corum si iureptius sum volo dipsa

ima vollorae ne corum si iureptius

vollorae ne corum si iureptius sum

ima vollorae ne corum si iureptius

iumenis dus accusanti cupicae odit,

sum volo dipsa iumenis dus ac-

volo dipsa iumenis dus accusanti

sum volo dipsa iumenis dus ac-

ulloreperis es sime doluptatis et,

cusanti cupicae odit, ulloreperis

cupicae odit, ulloreperis es sime

cusanti cupicae odit, ulloreperis

omnit, ut exernam rem ex et volup-

es sime doluptatis et, omnit, ut

doluptatis et, omnit, ut exernam

es sime doluptatis et, omnit, ut

tas explis estibus.

exernam rem ex et volupta.

rem ex et voluptas explis estibus.

exernam rem ex et volupta.

HITATQUE EOS IPIENDUCI CUS.

OMNIMAI OREHENDA VOLLIT QUE

tus iunt optatem et eatur aut ut eum
rehendi omnis qui omnis ra delesti

occum harum debis ipis repudit po-

ressus ullit remquature, ea cor aut
atempor enimaio ilicabo rumque oditem fugia vellesti con resto id et as

rem sit a volori del ilita quo que di-

labor arci berempe disseditium reptati in corendit, nobis aut quatium

dolor rehenem labo. Officium harum

volore eiciminis eaque ima vollorae

ne corum si iureptius sum volo dipsa
iumenis dus accusanti cupicae odit,

ulloreperis es sime doluptatis et, om-

nit, ut exernam rem ex et voluptas
explis estibus.
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TYPOGRAFIE
KEUZE

Door lelijke dingen,
ga je mooie dingen
meer waarderen
- Christiaan Vermeer
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AD MOLUPTA TIISTEC TIORIORE
EATIANI STECABO. ITATUR RES
NONSEQUIA EXPERCHICIAS SIMIL
ETUS. ACCAESEQUO TEM RES PLAUT
ACCATIAEST.
LA STRAEDEESSA
INATQUE
QUIDERBIT; ET
FAURNIT USCITAM.
EPSENIMUNUM,
QUIS VENDEO,
NIS
TURNIUS DE FURO INAM TUS SUS
SENTIS. CATQUODII CON TESIL TUM
ADHUIDI USPICAUR POST GRAVESSEDI
SUM ABEM OMNERFI RTERIONUM
SERITIMILIS VICONIMO INVEMQUAM
INATIMANTUS HOCTATIUS VIUM
ABIS SPERUM VOLIAM CRISSED CA;
NOVIDEMQUAM OPORUM, PON DIT,
NONSULA BUSQUEM PUBLIC OR
AUCONSIDIC FICAEDESULA
NINATIM ENDIEM CONSUM DE
TANTRIT, OCUM HUSTICAEDI
IAM SPIMUNTEM. IN
REI POR PRA PROBSE IAM
MENAM TE CRE MORUR.
AHALEGERE, NORTUAMPL.

AKZIDENZ-GROTESK
MARK MY WORDS

Strak met een knipoog. Akzidenz- Grotesk, Mark my words en Avenir zijn de
lettertypes die ik heb gekozen voor mijn magazine. Akzidenz-Grotesk en Avenir
zijn beide goed leesbare lettertypes. Mark My Words gebruik ik om het geheel
wat luchtiger te laten overkomen.
In mijn logo heb ik AkzidenzGrotesk en Mark My Words
gebruikt. Deze contrasterende
lettertypen geven mijn strakke
ontwerpstijl en mijn drukke/
chaotische interieurstijl weer.
Om consistent te blijven, heb ik
besloten dit idee door te voeren
in de koppen van mijn artikelen.
Omdat de afbeeldingen het
magazine al vrij druk maken, wil
ik dat de typografie wat rust in
het geheel brengt. Voor de platte
tekst heb ik daarom gekozen voor
Avenir. Dit is een goed leesbaar

en strak sans-serif lettertype.
Sans-serif is beter te lezen op
een digitaal scherm, dus ook
aan de toekomst is gedacht. De
lage x-hoogte zorgt voor meer
witruimte boven en onder de
kleine letters, wat bijdraagt aan
de leesbaarheid. Doordat er een
verticaal accent in de letters zit,
wordt de nadruk gelegd op de
symmetrie. Dit maakt het een
rustig lettertype.
Ook sluit het gebruik van de
drie gekozen lettertypes aan op
mijn concept en kernwaarden.

Akzidents-Grotesk en Avenir
spelen in op mijn strakke kant.
Ook gaan zij goed samen met de
kernwaarden wees eerlijk en wees
voorbereid. De lettertypes staan
voor helderheid en behoren tot
de top van hun soort.
Mark My Words staat voor mijn
drukke/chaotische
kant.
Dit
lettertype sluit mooi aan bij de
kernwaarde heb humor. Grote
lappen tekst van dit lettertype zijn
onleesbaar. Maar als subkop geeft
het gebruik van dit lettertype een
speels effect.
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KLEURKEUZE
In eerste instantie heb ik gezocht naar kleuren en
kleurcombinaties die ik mooi vind. Ik wilde warme
kleuren gebruiken. Maar al snel merkte ik, dat het
magazine door de warme kleuren en de gebruikte
afbeeldingen te donker werd. Voor mijn derde en
definitieve optie ben ik op zoek gegaan naar een
rustiger schema. Dit schema werkt niet alleen goed
in combinatie met mijn concept, maar dit schema
kan ik ook goed verantwoorden. Visueel klopt het,
psychologisch klopt het en dit schema sluit aan op
mijn kernwaarden en concept.
46
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OPTIE 3: OP Z'N VERMEERS

OPTIE 1: JAZZ

Optie 1 is een grotendeels analoog schema, alleen olijfgroen
is wat tegendraads. Hoewel de
kleuren dicht bij elkaar liggen in
het kleurenwiel, oogt dit schema
toch vrij druk voor mijn gevoel. Dit
komt waarschijnlijk omdat oranje
en bruin vrij harde kleuren zijn.
Jazz, zeker een schema met veel
potentie, maar voor mij te druk.
Snel door naar de volgende.

HEX:
CMYK:

230105
0 97 86 86

HEX:
CMYK:

EBC994
0 14 37 8

HEX:
CMYK:

F5582B
0 64 82 4

HEX:
CMYK:

99A99C
9 0 8 34

HEX:
CMYK:

FFFFFF
0000

Waarom kies ik dan toch voor
dit schema? Het is een ijzersterk
complementair schema. Geel en
blauw liggen recht tegenover el-

OPTIE 2: GENTLEMAN

Optie 2 oogt al wat minder druk.
Gentleman maakt gebruik van
een split complementair schema.
Deze variatie van het complementaire schema gebruikt twee
kleuren aan beide zijden van
een direct complementaire kleur.
Hoewel dit voor een hoog visueel
contrast zorgt, geeft dit schema
meer balans dan een puur complementair schema.
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Optie 3, blauw met geel. Ik heb
het echt proberen te vermijden
maar ik ontkom er niet aan. Deze
combinatie is al door zoveel grote
bedrijven gebruikt (IKEA, Makro,
Zeeman etc.). Dit maakt het heel
moeilijk om je met deze kleuren
te onderscheiden. Af en toe ben
ik bang dat dit duo een beetje de
Comic Sans onder de kleuren
wordt.

HEX:
CMYK:

005289
100 40 0 46

HEX:
CMYK:

C3D3ED
18 11 07

HEX:
CMYK:

9C5428
0 46 74 39

HEX:
CMYK:

EEEEEE
0007

HEX:
CMYK:

E5DFA0
0 3 30 10

HEX:
CMYK:

B69842
0 16 63 29

HEX:
CMYK:

99AD8C
12 0 19 32

HEX:
CMYK:

FFA401
0 36 100 0

HEX:
CMYK:

002940
100 36 0 75

HEX:
CMYK:

85712E
0 15 65 48

kaar in het kleurenwiel, dit geeft
een hoog contrast. Ook psychologisch is het een gouden combi.
Blauw wekt vertrouwen en staat
voor degelijkheid. Geel stimuleert, staat voor optimisme en valt
op.
Om te vermijden dat mensen aan
andere merken denken wanneer
ze dit kleurenschema zien, heb
ik mijn kleurtinten een upgrade
gegeven. De kleuren ogen meer
"sophisticated" dan bijvoorbeeld die van de Zeeman of IKEA.

Ook heb ik goud, het broertje van
geel, toegevoegd aan dit schema. Goud geeft het geheel wat
meer exclusiviteit.
De laatste toevoeging aan dit
schema is grijs. Grijs is in dit schema niet zo spannend maar wel
verdomde handig als lichte achtergrond voor donkere teksten en
drukke illustraties.
Dit kleurenschema sluit ook perfect aan op mijn kernwaarden:
Wees eerlijk, wees voorbereid
en heb humor.

BLAUW: WEES EERLIJK
Blauw is een kleur met autoriteit, beschikt over visie en is zakelijk. Blauw
is gedisciplineerd, professioneel en krachtig. Vastberaden en vertrouwenswaardig.
GRIJS: WEES VOORBEREID
Grijs is analytisch, intelligent en betrouwbaar. Grijs is zakelijk, toont
geen emotie en beschikt over een objectief oordeel.
GEEL & GOUD: HEB HUMOR
Geel is warmte, vrolijkheid en optimisme. Geel stimuleert en geeft focus. Geel is opvallend, zonnig, fris en alert. Geel vraagt om aandacht.
Goud sprankelt en straalt luxe uit. Goud staat voor innerlijke wijsheid,
ontspant en geeft veiligheid.
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HET NICHTJE
VAN VERMEER
Amelie de Roba Cortada

HET OOG WIL OOK WAT
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ABSTRACTE
POSTERS

Wees voorbereid
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Wees eerlijk

Heb humor
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MERKCAMPAGNE
OP Z'N VERMEERS
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NAWOORD

NOG IETS GELEERD,
VERMEER?
De afgelopen 4 jaar heb ik heel
veel gedaan op het gebied van
webdesign. Dus toen ik aan dit
magazine begon, had ik al behoorlijk wat basiskennis over
vormgeving. Ook het gebruik van
de benodigde software is niet de
grootste uitdaging geweest, maar
ik ben wel weer beter geworden.
Door het ontwerpproces heen
ben ik InDesign en Illustrator echt
beter gaan gebruiken. Ook ben ik
grafisch sterker geworden. Ik ben
mij (weer) gaan verdiepen in typografie, kleurgebruik en fotografie.
FOTOGRAFIE
De meeste nieuwe kennis kwam
voor mij uit een onverwachte
hoek. Het was in eerste instantie
de bedoeling dat ik zelf op de cover kwam, maar ik vond de foto’s
die ik van mijn nichtje heb gemaakt eigenlijk veel beter. Ik heb
mij hiervoor ook goed ingelezen,
en op YouTube “ingekeken” over
belichting, kadering en de werking van een camera. Ik had al wel
een spiegelreflexcamera, maar
deze was voorheen nooit van de
automatische stand af geweest.
Nu dus wel! De foto’s heb ik daarna ligt bewerkt in Lightroom en
Photoshop, iets wat ik ook nooit
had gedaan en waar ik echt veel
van heb geleerd.
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FEEDBACK
Veel dingen uit de lessen wist ik
al wel. Maar toch fijn, dat het een
en ander nog even benadrukt
en toegelicht wordt. Kracht van
de herhaling werkt altijd. Eerder
vond ik feedback nooit zo fijn
omdat het je altijd meer werk bezorgt. Dat laatste is nog steeds
zo. Maar zonder de feedback van
docenten, medestudenten en
mijn omgeving, had ik waarschijnlijk niet zo blij kunnen zijn met het
resultaat. De verleiding is vaak
groot, maar het voelt best wel lekker om niet de makkelijkste weg
te bewandelen.
NIEUWSGIERIG AAGJE
Waar ik zelf ook altijd veel van
leer, en nu ook weer, is kijken bij
anderen. In de klas zitten heel
veel verschillende talenten: de
een is goed in fotografie, de ander is een tovenaar met Photoshop, weer een ander kan goede
verhalen schrijven. Kortom, een
klas vol met inspiratie en kennis.
Vaak ben ik dan ook de helft van
de les rondjes door het lokaal aan
het lopen om te kijken bij anderen. Wat doen ze? Waarom doen
ze het zo? Hoe krijgen ze dat voor
elkaar? Een klasgenootje noemt
mij “nieuwsgierig aagje” en ik
draag die titel met volle trots.

VERBETERPUNTEN
Waar ik wel echt nog beter in
moet worden is het schrijven van
teksten. Hoewel de lappen tekst
in dit magazine wellicht anders
doen vermoeden, heb ik echt een
gods-gruwelijke-pest-hekel aan
het schrijven van teksten. Ik vind
het al moeilijk om een leuke Tinder-status te verzinnen, laat staan
een heel magazine vol met tekst.
Ook merk ik dat ik het onderbouwen van mijn ontwerpkeuzes erg
lastig vind. Ik maak wat ik mooi
vind. En omdat ik toevallig zie
wat over het algemeen wel en
niet mooi wordt gevonden, heb ik
pech. Want hierdoor leer ik veel
minder mijn keuzes te verdedigen
dan iemand die dit uit noodzaak
moet doen, omdat het er bij hem/
haar gewoon niet zo best uitziet.
SAMENVATTEND
Over het algemeen kijk ik bijzonder tevreden terug op het maken
van dit magazine. Ik vond het echt
ontzettend leuk om te doen. Er is
wel een lijstje met dingen, zowel
inhoudelijk als vormgevingstechnisch, die ik nog had willen aanpassen. Maar die kennis neem
ik mee naar een volgend project.
Dit project is af en ik ben er heel
erg blij mee.
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COLOFON

ZELFS IK KAN NIET
ALLES ALLEEN
Bij het maken van dit magazine zijn er een aantal mensen geweest die mij heel
erg hebben geholpen. De belangrijkste wil ik genoemd hebben:
ANOUK HEMMINK
Verantwoordelijk voor de 'man
achter de cover' foto.
AMELIE DE ROBA CORTADA
Het mega knappe covermeisje en
fotomodel in dit magazine.
BELÉN DE ROBA CORTADA
Verantwoordelijk voor de foto's
van mij met auto.
ALLE KLASGENOTEN
Volgens mij komt meer dan de
helft van alle inspiratie, voor dit
magazine, uit mijn klas.
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Multifunctioneel
aanmaakpapier
Werkt in combinatie met alle
(hout)kachels en (open)haarden.

AANMAAKPAPIER
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GOED VOORBEREID,
DIE VERMEER
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