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HIER ZOU EEN INSPIRERENDE QUOTE MOETEN STAAN. VAN 
IEMAND ALS NELSON MANDELA OF STEVE JOBS. IETS DAT VAAG 
TOEPASBAAR IS OP MIJN WERK, OF ZOIETS.

DIT IS HET GEWORDEN...

WE DOEN HET ER MAAR MEE.

- ROY VAN DER MAREL (2020)
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KLUMP’S

De Creperiebar is al jaren een begrip in het 
centrum van Alkmaar. Menig (kinder)buik is 
hier naar tevredenheid gevuld met 
poffertjes, wafels en/of pannenkoeken. 
Maar als de deur verplicht gesloten moet 
blijven, vanwege de corona-maatregelen, 
moet je als ondernemer op zoek naar een 
alternatief verdienmodel. 

Die heeft eigenaar Michael Klumpenaar 
gevonden in Klump’s Beslag. Een 
kant-en-klaar beslagmix, waar je verder 
niets meer aan toe hoeft te voegen. Ideaal 
voor de drukke thuisbakker die de kwaliteit 
van de Creperiebar in huis wil halen.

Michael is bij mij uitgekomen voor het 
maken van het logo, de huisstijl en de 
etiketten voor zijn nieuwe merk. Dat moest 
persoonlijk zijn, uitnodigend voor een jong 
publiek en opvallen in het koelschap van de 
supermarkt. Met dit ontwerp voldoet 
Klump’s aan al die eisen,

Illustrator Robin Klever heeft op basis van 
een foto een cartoonesque versie van 
Michael gemaakt, waarmee ‘Klump’ 
geboren is. Het zwierige lettertype Rosarian 
had vervolgens slechts een subtiele 
bewerking nodig om aan te sluiten bij het 
ontwerp van Robin.

Om het design helemaal af te ronden, heb 
ik gekozen voor een ovale vorm die het 
geheel omvat. Met een beetje kinderlijke 
fantasie is hier zelfs nog een pannenkoek, 
flensje of poffertje in te herkennen.

Klump’s Beslag
Beslag producent

Logo, huisstijl en etiket ontwerp
2021
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ZINQ

Voor mijn logo-ontwerpen ga ik het liefst op 
zoek naar een achtergrondverhaal op basis 
waarvan ik mijn ideeën kan uitwerken. Dat 
kan met de ontstaansgeschiedenis van een 
bedrijf te maken hebben, met de herkomst 
van de naam, een oud logo of in het geval 
van Zinq Design: een symbool uit de 
alchemie.

Eeuwen geleden waren alchemisten, de 
voorlopers van moderne scheikundigen, al 
aan het experimenteren met allerlei stoffen 
en elementen. Hun doel: goedkopere 
metalen dusdanig bewerken dat ze in goud 
veranderen. De kennis die zij tijdens deze 
experimenten opdeden werd zorgvuldig 
vastgelegd in logboeken. Omdat deze 
kennis als zéér waardevol werd beschouwd, 
gebruikte men een uiteenlopend systeem 
aan symbolen dat alleen door ingewijdenen 
begrepen werd.

Zo ook voor zink, het materiaal waar de 
mannen van Zinq Design mee werken. De 
‘combinatie van een Z en een 4’, zoals ik 
gebruikt heb, is één van de vele symbolen 
die door de alchemisten gebruikt zijn voor 
het metaal. Met dit symbool als basis ben ik 
gaan bouwen aan een logo dat modern is, 
zowel op vrachtwagens als op visitekaartjes 
toepasbaar is en een algeheel begrip voor 
design uitstraalt. Omdat zink tegenwoordig 
in veel natuurlijke kleuren verkrijgbaar is, 
heb ik gekozen voor twee kleuren die 
afwijken van de standaard grijs en zwart, 
een witte ondergrond en twee zachte 
steunkleuren, voor een natuurlijker effect.

Ik ga er van uit dat de jongens van Zinq 
Design met dit logo hun zink-werk in goud 
om kunnen zetten.

Zinq Design
Siermetaalbewerking

Logo, huisstijl en promo-materiaal ontwerp
2020
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STUDIO PILGRAM

Altijd fijn als connecties uit het verleden je 
in het heden weten te vinden wanneer ze 
een leuke opdracht voor je hebben. Maaike 
Pilgram en ik zijn vrijwel gelijktijdig 
begonnen binnen de Publieke Omroep, 
lang blijven hangen, om vervolgens op 
hetzelfde moment voor een bestaan als 
zelfstandige te kiezen.

Maar daar waar ik me in Hilversum vooral 
met muziek(programma’s) bezig heb 
gehouden, voelde Maaike zich als een vis in 
het kunst- en cultuurwater. En dat is waar 
ze nu met Studio Pilgram nog altijd haar 
pijlen op richt. 

Ze is zowel creatief als journalistiek 
onderlegd, heeft een bovengemiddelde 
interesse in kunst en straalt een algeheel 
plezier in het leven uit. Daar kan geen saai 
en degelijk logo bij komen te staan. De 
briefing was dan ook even duidelijk als 
nietszeggend: “Verras me maar!” En zo 
geschiedde.

We zijn gegaan voor een uitvoerige 
bewerking van het font Giraffey, al zal de 
zelfs de originele ontwerper van dit font er 
weinig meer van herkennen. Daarmee heeft 
Studio Pilgram een uniek en creatief 
karakter gekregen, dat in de verte doet 
denken aan het speels abstracte van 
Kandinsky en Malevich. Of misschien ben ik 
de enige die dat er in ziet. Kan ook.

Studio Pilgram
Freelance Cultuurjournalist

Logo ontwerp
2020
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TORII SUSHI
De mannen achter het restaurant Torii 
Sushi hadden een duidelijke visie voor hun 
logo voor ogen, die ik voor ze heb kunnen 
verwezenlijken. Ze wilden een herkenbare 
connectie met Japan, een torii centraal op 
het beeldmerk en een ingetogen 
kleurstelling.

De torii komt uit het shintaoïsme en vormt 
de poort naar het shinto-heiligdom. Deze 
torii zijn er in allerlei vormen en maten. 
Maar om het logo zowel op groot als op 
klein formaat toonbaar te houden, heb ik 
gekozen voor simpele, strakke lijnen. 
Daarna ingekaderd door drie gekleurde 
cirkels, met elk genoeg tussenruimte om 
afzonderlijk tot hun recht te komen.

Daarna begon de zoektocht naar het juiste 
lettertype om het beeldmerk mee te 
completeren. Gezamenlijk zijn we bij Colus 
uitgekomen, dat het midden houdt tussen 
traditioneel en modern en zelfs elementen 
van een torii in zich heeft.

Aanvullend op dit volledige logo heb ik 
varianten gemaakt voor een horizontale 
invulling en een favicon. Daarnaast heb ik 
ook mijn advies gegeven over het 
toepassen van deze logo’s en een mogelijke 
huisstijl.

Torii Sushi
Horeca

Logo en huisstijl ontwerp
2019
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YOUR MINI CFO

Voor Your Mini CFO heb ik een logo en een 
huisstijl vormgegeven, dat bij zowel het 
bedrijf als de ondernemer en de doelgroep 
past.

De briefing was helder. Strak, maar niet 
formeel. Jong, maar het moet wel kwaliteit 
uitstralen. Your Mini CFO past dan ook niet 
binnen het plaatje van de gemiddelde 
finance-organisatie.

De oprichter zelf is jong, enthousiast en 
richt zijn pijlen op soortgelijke onder- 
nemers die hij kan bijstaan met zijn 
financiële advies. Dit doet hij het liefst door 
een langere verbintenis aan te gaan waarbij 
hij nauw betrokken is bij de bedrijfsvoering.

Zodoende ben ik op tot dit concept 
gekomen. Eenvoudig, brutaal en formeel 
genoeg voor een CFO die zich richt op de 
ambitieuze MKB’er.

Ik heb hierbij gebruik gemaakt van het font 
Montserrat als basis. Daar heb ik kleine 
aanpassingen aan verricht, zodat het 
precies past bij de look die ik voor ogen had. 
Zo zijn de beide O’s perfect rond gemaakt, 
waar het originele lettertype een ovale O 
aanhoudt. De open ruimte in de kleinste O 
(ook wel de ‘counter’ genoemd) heb ik 
gebruikt om het distinctieve randje aan dit 
logo mee te geven: de gele punt.

Deze punt vormt de basis in de huisstijl van 
Your Mini CFO en komt vrijwel overal terug. 
Door deze vorm consistent in te zetten 
vormen alle onderdelen tezamen een 
uniform geheel.

Your Mini CFO
Financieel Advies

Logo en huisstijl ontwerp
2020

15



B
R

A
N

D
IN

G
 /

/ 
JI

T
SE

 J
A

G
ER

16



JITSE JAGER

Fotograaf Jitse Jager gooit in 2020 het roer 
om. Hij verhuist met zijn Koreaanse vrouw 
naar haar thuisland, om daar een nieuw 
bestaan op te gaan bouwen. Om hen en 
hun avonturen te kunnen volgen is Jitse een 
website begonnen waar hij beeld en tekst 
met zijn achtergebleven familie en vrienden 
deelt.

Mijn doel voor dit ontwerp was om Jitse een 
logo mee te geven dat zowel Koreaanse als 
westerse volgers zou aanspreken. Door die 
twee werelden met elkaar te verenigen, heb 
ik de essentie van Jitse in Zuid Korea 
proberen te pakken.

Dat begint met een combinatie van het 
Koreaanse (Hangul) met het Latijnse schrift. 
Black Han Sans weet in beide talen ijzersterk 
de boodschap over te brengen.

Het beeldmerk kent een vrij eenvoudige 
vorm, rondom vier Koreaanse karakters. 
Het idee achter deze vorm is een knipoog 
naar de persoonlijke zegels die gebruikt 
worden in Oost-Azië, waaronder in Korea, 
waar ze dojangs genoemd worden. Met 
deze zegels worden in veel landen nog altijd 
officiële documenten ondertekend en 
verzegeld.

Op de dojang van Jitse staat fonetisch zijn 
naam:

Ye Tsu
Ya Geo

Met de vijf traditionele kleuren van Korea 
(Obangsaek) als uitgangspunt, is er een 
brutaal kleurenschema tot stand gekomen. 
Sterke kleuren, die opvallen op elke 
ondergrond en in iedere setting.

Jitse Jager
Fotograaf / blogger

Logo ontwerp
2020
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MANGOOS MARINE

Aan de betaalbare luxe-producten van het 
Mangoos-imperium kan sinds 2020 ook een 
botenservice toegevoegd worden. Naast 
(vakantie)woningen, sieraden en events 
heeft het met Mangoos Marine nu een tak 
dat zich gaat richten op het aankopen en 
verhuren van kleine, sportieve motor- 
vaartuigen.

Het logo dat daar bij komt, dient dan ook 
aan dezelfde uitstraling te voldoen. Luxe, 
sportief, brutaal, maar het moet zichzelf 
vooral niet te serieus nemen. 

De drie gouden stippen bovenaan zijn een 
referentie naar de andere Mangoos 
merken, waarin deze ook zijn opgenomen.

Daaronder heb ik met Green Mountain 
gekozen voor een opvallend, brutaal en 
sportief lettertype als ‘canvas’ en dat 
bewerkt tot een robuuste basis voor het 
logo. Zowel van veraf, op volle zee 
bijvoorbeeld, als dichtbij zorgt dit voor de 
herkenbaarheid die van groot belang is 
voor een logo en is ten aller tijde ‘Mangoos’ 
goed te lezen.

Het ‘Marine’-gedeelte is een bewerking van 
één van mijn favoriete schreefloze fonts: 
Montserrat. Dat Montserrat ook een 
prachtig Caribisch eiland is om aan te 
leggen met een plezierboot is een prettige, 
maar toevallige bijkomstigheid.

Mangoos Marine
Plezierboten Service

Logo ontwerp
2020
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WHAT IF?

Vanaf minuut één heeft ondernemer Jan 
Maarten de Roon mij op het hart te gedrukt: 
“Ik ben geen standaard 50+er in de IT of 
digitale strategie.” En dat heb ik gemerkt. 
Jan Maarten is een goedlachse, 
sympathieke en sociaal vaardige man en 
voldoet daarmee niet aan het cliché 
stereotype dat hij vaak voorbij ziet komen in 
de branche.

Voor zijn nieuwe start-up zocht Jan Maarten 
een logo, dat hij het liefst bij zijn ‘positief 
afwijkende’ karakter wilde laten aansluiten. 
Vrolijk, opvallend en anders dan de 
concurrentie doet. Dat heeft hij dan ook van 
mij gekregen.

Ik heb de harde hoeken van het lettertype 
Montserrat voorzichtig bewerkt met een 
schuurpapiertje waardoor er een vriendelijk 
ogende basis staat. De vorm rondom de 
tekst is een vraagteken, maar dient 
tegelijkertijd als kader. Het felle oranje 
steekt duidelijk af bij de concurrentie en 
geeft het ontwerp een verfrissend duwtje in 
de rug.

What If?
Digitaal strategisch advies

Logo ontwerp
2020
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SLOTENDIRECT

Het overkomt ons allemaal wel eens: de 
deur valt dicht, je sleutels liggen nog 
binnen en er is niemand in huis om je te 
helpen. Dan kun je er voor kiezen om 
letterlijk je eigen ramen in te gooien. Dat je 
daarmee ook figuurlijk je eigen ramen aan 
diggelen helpt, sta je niet direct bij stil. Je 
kunt namelijk ook gewoon contact 
opnemen met Jeffrey Nieuwenhuis die met 
zijn Slotendirect-service alle deuren kan 
openen, sloten kan repareren en 
inbraakpreventie kan installeren.

Een jongen die van wanten weet dus, al kon 
ik hem bij zijn branding nog een zetje in de 
juiste richting geven.

Ik heb daarom met Agency FB voor een 
lettertype gekozen dat een robuuste, 
betrouwbare uitstraling heeft en duidelijk 
leesbaar is. Vervolgens heb ik in mijn 
ontwerp gespeeld met de zogeheten 
negatiefruimte van de ‘d’ en daarin een 
subtiele verwijzing naar de essentie van zijn 
werkzaamheden verstopt.

Met een nieuwe huisstijl gaan er voor 
Jeffrey ongetwijfeld vele deuren open, de 
komende tijd.

Slotendirect
Deurbeveiligingssystemen

Slotenmaker
2020
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ROY NODIG

Het is misschien gewoon toeval, maar feit is 
wel dat ik altijd een plezierige werkrelatie 
heb gehad met iedere Roy die ik op de 
werkvloer tegen ben gekomen. Zonder 
uitzondering zijn het harde werkers, 
creatieve geesten en aardige jongens. De 
ideale collega, danwel werknemer, kun je 
wel stellen. Zonder daarbij overigens al te 
hard op mijn eigen borst te kloppen.

Dat was ook andere Roys al opgevallen. 
Tezamen is het idee ontstaan om een 
collectief van ZZP’ers en andere 
creatievelingen op te zetten. Schrijvende 
krachten, videohelden, grafische 
kunstenaars, allen mogen zich melden bij 
Roy Nodig. Mits ze de naam Roy in je 
paspoort hebt staan, natuurlijk.

Deze bonte verzameling aan Roys is nu dan 
ook in te huren voor nagenoeg elk 
denkbare klus. Want, zo kunnen we wel 
stellen, eigenlijk hebben we allemaal wel 
een Roy Nodig.

Zo’n mooi collectief verdient ook een mooi 
logo. En wie anders dan een échte Roy kan 
dat in elkaar draaien?

Het ontwerp is strak, eenvoudig te 
reproduceren en kan bovendien ingezet 
worden als ‘keurmerk’ voor elke 
zelfstandige Roy. De wens is uitgesproken 
om dit ontwerp in de toekomst zelfs te laten 
3D-printen (door een Roy) en deze bij Roys 
door het hele land af te geven.

Roy Nodig
Creatief collectief

Logo ontwerp
2019
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YOUNG IN AMSTERDAM

De stichting Young In Progress houdt zich 
bezig met het verbreden van de horizon 
voor de jeugd. Zij willen de 
maatschappelijke rol van jongeren 
verbeteren, een groter aanbod en variatie 
aan kunst- en cultuurprojecten voor de 
jeugd en de jonge medemens weer in 
beweging krijgen. Kortom: ambitieuze club.

Een van de projecten waarmee ze dit willen 
bewerkstelligen is Young In Amsterdam. Op 
dit crossmediale platform krijgen jongeren 
in Amsterdam de ruimte om van zich te 
laten horen, met elkaar in contact te komen 
en van elkaar te leren. In zelfstandig 
gedraaide en gemonteerde video’s leert de 
kijker hoe het is om jong te zijn in een 
bijzondere en diverse stad als Amsterdam.

Ik ben benaderd om voor dit project een 
logo te ontwerpen en mee te denken over 
de huisstijl. Uiteraard moet dit aansluiting 
vinden bij jongeren, maar ook een 
herkenbaar Amsterdams karakter hebben. 
Ik denk dat mij dit gelukt is. Het 
jongerenpanel dat aangesloten is op het 
platform heeft in ieder geval een aantal 
positieve reacties achter gelaten.

Eenvoud viert bij dit ontwerp hoogtij. Het 
font GlossAndBloom had maar een klein 
duwtje in de juiste richting nodig en de drie 
kruizen i.c.m. het kleurenpalet geven het 
geheel een ‘Mokums’ randje.

Young In Amsterdam
Jongerenplatform

Logo en huisstijl ontwerp
2019
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JB COACHING

Jochem Burghouts is (golf)coach van 
beroep. Door gebruik te maken van de 
modernste technieken en zijn aanstekelijke 
enthousiasme weet hij het uiterste uit de 
spelers te halen die hij begeleidt. Alleen zijn 
bedrijfslogo was nog niet ‘up to par’. Er zat 
genoeg potentie in, maar het uiterste was 
er nog niet uit gehaald. Met die opdracht 
klopte Jochem bij mij aan.

Al snel kwam het idee op om te gaan kijken 
naar een logo zoals de Amerikaanse 
sportbonden MLB en NBA gebruiken voor 
hun competities. Een simpele vorm, 
verdeeld in twee kleuren, uitgesneden door 
een speler van de betreffende sport. De 
grootste vraag is dan alleen nog welke 
speler hiervoor te gebruiken. Wie kan zowel 
de persoonlijkheid van Jochem alsook de 
kwaliteit die JB Coaching nastreeft het best 
vertegenwoordigen?

De oplossing lag voor de hand. Een 
mini-fotoshoot met Jochem als model 
zorgde voor het beeldmateriaal dat ik nodig 
had. Daarna kon ik op zoek naar de juiste 
kleuren, lettertypes en verhoudingen.

Een ‘perfect approach’ voor Jochem om met 
zijn coaching-bedrijven aan de slag te 
kunnen.

JB CAPTO Coach en 
JB Performance Coaching

(Golf)coaching
Logo ontwerp

2020
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ADA TEXTIEL RECYCLING

Het Rotterdamse textielrecyclingcentrum 
ADA wilde hun oude logo vervangen voor 
een nieuwere, moderne variant. Na enige 
tijd op zoek geweest te zijn geweest naar 
een vormgever zijn ze bij mij uitgekomen.

De wens vanuit ADA was op voorhand een 
heldere. Het oude logo was niet mee 
gegaan in de groei en modernisering van 
het bedrijf. En dus moest er iets nieuws 
komen, zo leek het besef.

Meerdere, uiteenlopende varianten zijn de 
revue gepasseerd. Kleuren, vormen, alle 
ideeën werden enthousiast ontvangen en 
besproken.  Ondanks als die opties zijn we 
toch terecht gekomen bij een update van 
het oude logo. Frissere kleuren, een 
evenwichtiger geheel en een opvallende, 
herkenbare letter. Helemaal klaar voor de 
21e eeuw, terwijl de connectie met het oude 
logo onmiskenbaar gelegd wordt.

Een echte recycler kan het blijkbaar niet 
laten om zélfs zijn oude logo te herbruiken.

ADA Textiel Recycling
Textielrecycling

Logo ontwerp
2020
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FD CLINIC

Schoonheidsspecialiste Filiz Durmus opent 
in 2020 haar eigen schoonheidssalon in 
Hoofddorp. Om haar bedrijf direct goed in 
de markt te zetten, wil ze een logo laten 
maken dat dezelfde luxe, klasse en 
professionaliteit uitstraalt als haar salon. 
Met dit ontwerp zit ze wat dat betreft wel 
goed.

Filiz had echter twee eisen waar het 
ontwerp aan moest voldoen. De eerste was 
het gebruik van een tulp, waarmee ze een 
persoonlijke touch aan het logo mee geeft. 
De tweede eis was de kleurencombinatie 
wit-donkerblauw, dat chic, vertrouwd en 
professioneel aanvoelt. Daarnaast sprak ze 
de wens uit om het logo ‘flexibel’ te kunnen 
inzetten.

Heldere richtlijnen, waarme ik aan de slag 
kon. Na op papier een kleine honderd 
tulp/FD-combinaties te hebben getekend, 
ben ik uitgekomen op dit ontwerp. De tulp 
komt hierin duidelijk naar voren dankzij het 
onderbreken van de boog van de ‘D’, maar 
blijft nog altijd leesbaar. Dankzij de brede, 
dikke letter is het bovendien tot op het 
kleinste formaat goed leesbaar. Daarna 
volgde het sierlijke silhouet van het 
vrouwenlichaam, dat het geheel nog een 
extra uniek element mee geeft. Haar zachte 
lijnen sluiten naadloos aan bij de ronde 
vormen van de tulp, terwijl het zilver een 
extra toefje luxe bovenop toevoegt. Met 
deze twee elementen kan Filiz vrij 
experimenteren en ze naar wens inzetten.

Haar logo heeft daarmee een beauty- 
behandeling gekregen waar ze zelf ook 
achter zou staan.

FD Laser & Beautyclinic
Schoonheidssalon

Logo ontwerp
2020
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BW ADVOCATEN

Begin 2021 krijg ik een mail binnen van 
jurist Bart Wernik. Hij is dan al enkele jaren 
in dienst van een groter advocatenkantoor, 
maar wil (jong en ambitieus als hij is) zijn 
vak anders in gaan richten. Bovendien ziet 
hij genoeg mogelijkheden om dat voor 
elkaar te krijgen. Alleen niet bij zijn huidige 
werkgever en dus besluit hij zijn eigen 
juridisch kantoor op te richten.

Een logo met de juiste uitstraling kan dan 
niet ontbreken. En na een tip van een goede 
vriend van hem is hij daarvoor bij mij 
uitgekomen. In zijn mail gaf Bart aan een 
eenvoudig, modern logo te willen. Perfect 
aansluitend op zijn manier van werken. In 
dit design heeft hij dat precies gekregen.

Zijn initialen vormen de basis voor het logo. 
Die initialen leunen zwaar op het lettertype 
Bodoni, dat aan de basis heeft gestaan. De 
schuine lijnen van de ‘W’ zijn overgezet 
naar de ‘B’, waarmee het een symmetrisch 
en gebalanceerd geheel wordt.

Ook bij de kleurkeuze heb ik gekozen voor 
een moderne twist. Naast het donkerblauw, 
dat vertrouwen, professionaliteit en 
zekerheid uitstraalt en daardoor veelvuldig 
voorkomt binnen de advocatuur zorgt het 
oranje voor een vrolijke en moderne 
tegenhanger die de aandacht vraagt.

Daarmee heeft Bart voor zijn BW Advocaten 
een logo gekregen dat recht doet aan zijn 
kijk op de advocatuur.

BW ADVOCATEN
Advocatuur

Logo ontwerp
2021
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VAN RIJN STUKADOORS

Het allerbelangrijkste voor een stukadoor is 
dat zijn werk er strak uit ziet. Je wilt niet dat 
er bultjes of putjes in je muur komen te 
zitten. Bij Van Rijn Stukadoors kun je er van 
op aan dat je vakwerk geleverd krijgt. Alleen 
straalde het oude logo dat te weinig uit.

En dus werd Ongeschorem ingeschakeld 
om het vakwerk van de Weesper stukadoors 
te vertalen in de huisstijl. In het nieuwe 
ontwerp zijn de kleuren gebleven, maar de 
krullen zijn vervangen door strakke lijnen 
die tezamen een perfect gestuukte muur 
symboliseren. De twee zijdes van de muur 
hebben een ander kleurverloop gekregen, 
waarmee de diepte in het ontwerp wordt 
geaccentueerd.

Ook het lettertype moet die rimpelloze 
uitstraling vertalen. Door Metropolis als 
basis te gebruiken, was er slechts een kleine 
aanpassing nodig. Door de letters 
ademruimte te geven is het makkelijk 
leesbaar. Zowel op afstand, als dichtbij.

Met het nieuwe design bestaat er geen 
twijfel meer over de kwaliteit die de 
stukadoors van Van Rijn leveren.

VAN RIJN STUKADOORS
Stukadoorsbedrijf

Logo ontwerp
2022
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ONGESCHOREM

Jaren geleden wist ik van één van mijn 
slechtste portretfoto’s een Banksy-achtige 
stencil art-versie te maken. Die versie heb ik 
jarenlang op mijn CV gebruikt als 
portretfoto. Terugkijkend daarop, weet ik 
nog altijd niet waarom.

Toen ik in 2018 besloot om het jaar daarop 
te gaan freelancen, heb ik me gestort op het 
‘logo’ dat ik had staan. Het was hoog tijd 
voor een beeldmerk waar ik trots op kon 
zijn. Zodoende heb ik op de oude illustratie 
de contouren van mijn gezicht aangedikt, 
vanaf de oren naar onder symmetrisch 
gemaakt en vervolgens mijn baard 
geaccentueerd. Dat laatste kan geen kwaad 
als je voor ONGESCHOREM als bedrijfsnaam 
gaat.

Daarna werd het tijd voor de tekst bij de 
afbeelding. Zelfs als je weet waar je 
ongeveer naar zoekt, kan het vinden van 
het juiste font een lastige klus zijn. Fjalla 
One bleek een juiste keuze, die bovendien 
nog gratis gebruikt kon worden ook.

Dan nog de kleurkeuze. Kleuren hebben 
een psychologisch effect, een betekenis of 
een associatie. Rode tinten staan voor 
warmte en passie, geel voor optimisme en 
zelfverzekerheid, blauw… mijn punt is 
duidelijk. Ik heb dan ook lang nagedacht 
over welke kleuren te gebruiken in mijn 
logo. Om daarna alles overboord te gooien, 
de website coolors.co aan te slingeren en 
op de spatiebalk te rammen tot ik iets tegen 
kwam waar ik blij van werd. Iets minder 
professioneel, net zo effectief.

ONGESCHOREM
Content maker

Logo, huisstijl en promo-materiaal ontwerp
2018
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Textiel Recycling

ADA
TEXTIEL RECYCLING
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L A S E R
C L I N I C

OHMY

GESNEUVELDEN

Iedere sporter kan je vertellen dat niet elk 
schot raak kan zijn. Fysiek zijn wij mensen 
daar simpelweg niet toe in staat. En als dat 
wél het geval zou zijn, dan zou de sport zelf 
heel saai worden om naar te kijken. Maar 
misschien dwalen we een beetje af.

Dat niet elk schot altijd raak gaat, betekent 
niet dat de gemiste schoten totaal 
waardeloos zijn. Sterker nog, sommige 
missers zijn misschien wel mooier dan 
diegene die raak gaan. Tot zo ver de 
metaforen waarmee ik angstvallig deze 
pagina probeer te verantwoorden.

In de praktijk komt het er namelijk gewoon 
op neer dat ik ook het werk wil delen dat 
niet door de keuring van mijn 
opdrachtgevers is gekomen. Maakt dat 
deze designs minder waardevol? Beoordeel 
vooral zelf.

Ik ben er in ieder geval niet minder trots op.
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ONGESCHOREM

roy@ongeschorem.nl
06 48 26 76 78

ongeschorem.nl
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