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Helaas pindakaas, corona gooit weer eens roet in het eten.
De studiereis naar Berlijn gaat voor het tweede jaar op rij niet door. Een heel jam-
mere, maar begrijpbare beslissing. De tweedejaarsstudenten van Media en Entertain-
ment Business die stonden te popelen om te vertrekken, bergden hun koffertje weer 
op. Of toch niet helemaal, er kwam een vervangopdracht in kleinere groepjes, waar-
door de studenten toch op studiereis konden. Naar Berlijn, naar Londen, naar Valencia 
en nog zo veel meer. De week voor de paasvakantie leken de MEB-studenten verdeeld 
over verschillende Europese steden. Twee studenten beslisten om iets anders te doen, 
de wereld lag aan hun voeten en toch kozen ze voor de Koningin der Badsteden… 
Oostende dus. Hier werden de Jamies uitgereikt, de awards voor online video content. 

Wel, waarom zou je dan kiezen voor Oostende? Mit en Rosanne draaien de vraag liever 
om, waarom niet? We worden dagelijks constant overspoeld met online content. Onze 
smartphone lijkt vaak een verlengde van onze hand. Niet enkel voor de jongeren, ook 
de oudere generaties vinden hun weg naar online content. Denk maar aan YouTube, In-
stagram of TikTok. De content die we zien duurt meestal niet zo lang. Filmpjes worden 
kort gemaakt en zo verslinden we wel veel korte filmpjes op een dag. Wanneer wij een 
video van een 10 seconden bekijken, heeft de maker er misschien wel een opnametijd 
van 2 uur opzitten. Daarom vinden wij dat de contentcreators wel eens in de spotlights 
gezet mogen worden. Hiervoor zijn De Jamies dan ook uitgevonden, die doorgaan in 
Oostende. In ons magazine nemen we jullie mee door de wondere wereld van De Jamies, 
maar ook meer dan dat. We nemen een kijkje langs de kant van de content creators en 
tonen jullie enkele sterke verhalen achter de online wereld. 

Veel leesplezier!
Mit & Rosanne

inleiding
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KASTIOP

Als we naar ‘Kastiop’ zoeken op YouTube, komen we op een kanaal terecht met maar liefst 
1086 video’s en 347K volgers. De laatste video, die ongeveer een jaar geleden gepost is, 
begint leuk. We zien een vrolijke Kastiop. Maar niets is wat het lijkt, zo een 10 minuten 
verder worden we geconfronteerd met hartverscheurende beelden van de begrafenis, die 
je instant kippenvel bezorgen. In dit artikel willen we zijn verhaal toelichten en laten zien 
wat een fantastische kerel hij was.

Wie was Kastiop? 

- KacpKer Przybylski 
- 12/08/1998 
- Pools & Belgisch
- YouTuber: gaming, amusement, commentator 
- 12/02/2016: 100K

Wat deed hij in zijn leven?

Toen Kacper 4 jaar was, verhuisde zijn moeder naar België. Ze trouwde er met Marcel Go-
ris. Kastiop groeide verder op in Hasselt. Al snel bleek dat hij meer interesse had in video 
dan in school. Hij dubbelde zijn 5e jaar middelbaar en toen hij 18 was besliste hij om te 
stoppen met school. Samen met vier vrienden huurde hij een villa in Testelt. Hier konden 
ze hun video’s het best maken. In 2019 besliste hij om samen te wonen met één vriend. 

Wat waren enkele hoogtepunten? 

Op 12 juni 2016 haalde Kacper zijn eerste YouTube-mijlpaal: maar liefst 100K volgers. 
Legens of Gaming: in 2019 zocht de YouTube-serie Legends of Gaming een nieuwe legend. 
Er werden 24 kandidaten geselecteerd uit 1300 inschrijvingen en Kacper was er een van. 
Met 36,6% won hij de finale. In 2020 deed hij opnieuw mee en werd hij 3e. 
The express: in september 2019 deed Kacper samen met 5 andere bekende Vlaamse jon-
geren mee aan The Express, van TAGMAG. De groep werd verdeeld in 2 en de bedoeling is 
zo snel mogelijk in Barcelona aan te komen vanuit Brussel. The express was enkel op Face-
book, YouTube en Instagram te zien en was zoals andere TAGMAG-series enorm populair. 



Waar liep het dan mis? 

Op 23 oktober 2020 verdween Kacper. Zijn moeder en plusvader zagen dit absoluut niet aankomen, 
net als zijn vrienden. Zij vertelden later wel dat hij de laatste tijd wat minder in zijn vel zat, maar dit 
verwachtte niemand. Hij had nog plannen om terug te gaan samenwonen met zijn mama. De dag 
voor zijn verdwijning werd hij opgenomen in het ziekenhuis, maar werd later ontslagen. Op 31 okto-
ber werd zijn lichaam teruggevonden in het Julianakanaal in Steil, een dorp in Nederland. Hij over-
leed vermoedelijk op 24 oktober. Het land en vooral de tieners -zijn trouwste fans- waren in rouw.
Volgens zijn vrienden en familie werden de sociale druk en het gebrek aan sociale contacten -door co-
rona- hem te veel. Het laatste filmpje op zijn kanaal weerspiegelt dit dan ook. Er zijn maar een tiental 
aanwezigen, mét mondmasker.

WTFOCK
WTFock is een dramareeks, uitgezonden via het 
internet. Het is geproduceerd door Sputnik Me-
dia en uitgezonden door Play5 en Telenet. De 
serie bevat korte video’s die in realtime worden 
uitgezonden. Op het einde van de week kan je 
al de video’s gebundeld bekijken. Ook op Insta-
gram kan je de serie terugvinden. Het is een re-
make van Skam van de Noorse openbare omroep. 
Het eerste seizoen was meteen een groot succes. 
WTFock was in 2019 de meest opgezochte term op 
google in België. Maar waarom is dat zo’n succes? 

Succesfactoren

De jongeren krijgen de kans om de show zelf te 
ontdekken. Het is gemaakt voor en door jongeren 
en daarom zijn er geen grote marketingcam-
pagnes, dat zou niet bij het concept passen. De jon-
geren krijgen iets dat exclusief van hen is. Wekeli-
jks kijken meer dan 450 duizend jongeren naar de 
avonturen van hun leeftijdsgenoten. ¾ van de ki-
jkers kijkt het dan ook op de webiste van WTFock, 
dit zorgt het voor dat zij het overal en altijd kun-
nen bekijken. Op de website wordt de serie voor-
geschoteld als kleine stukjes doorheen de week.

Realtime

Wat het zo’n groot succes maakt is het feit dat 
de fragmenten in realtime worden afgespeeld. 
Gebeurt er iets om 14u op maandag dan zal op 
dat juiste moment het fragment verschijnen. 

Het realtime gegeven is een tweede stimula-
tor voor populariteit. Kijkers willen heel graag 
weten hoe de reeks verdergaat, maar hebben er 
geen idee van wanneer het volgende clipje on-
line zal komen. Zo komt het dat vele jongeren 
de webpagina van ‘wtFOCk’ constant zitten ver-

nieuwen tot er nieuwe content verschijnt. Het 
zorgt voor een sfeer van opwinding en verwacht-
ing, die druk wordt besproken in de reacties die 
onder elk filmpje toegevoegd kunnen worden. 

Instagram 

Wat WTFock uniek maakt, is het feit dat alle 
personages hun eigen account op Instagram 
hebben. Zo wordt de grens tussen fictie en re-
aliteit erg dun. Sommige personages hebben 
meer dan 80.000 volgers. Dit zorgt er voor dat 
de fans veel interactie kunnen hebben met 
de personages en omgekeerd. Ze doen er al-
les aan om het zo realistisch mogelijk te maken.
Dat is de reden dat WTFock het beter doet 
dan de andere remakes van Skam in het 
buitenland. Die extra mile is nodig voor 
een optimale beleving van het programma. 

Controverses

In het derde seizoen kiest men voor het eerst voor 
een mannelijk personage op de voorgrond. Een 
jongen genaamd Robbe die in de knoop zit met 
zijn geaardheid. Dit was het meest controversiële 
seizoen, niet vanwege de homoseksuele hoofdrol, 
maar vanwege de schokerende clips. Er komen 
maatschappelijke problemen aan bod, zoals ho-
mohaat, depressie, zelfmoord,..Op social media 
kwam hier snel commentaar op. Sommigen ki-
jkers vonden dit te gevoelige content en vroegen 
een waarschuwing. Door de goede interactie en de 
snelle communicatie, hield WTFock hier al snel re-
kening mee. Ook werden de jongeren op het einde 
van elke clip doorverwezen naar een hulpsite. 
Toch kan niet gezegd worden dat ‘wtFO-
CK’ niet anticipeert op zulke reacties. Aan 
het eind van élke clip die op de site ver-

kastiop

8

V L A A M S E 

9



Taboe

Jongeren die in bad wiet roken, in coma zui-
pen, kussende meisjes, twee jongens die met 
elkaar in bed kruipen, geen probleem. In WT-
fock worden deze onderwerpen niet wegge-
schoven en ook duidelijk in beeld gebracht.
Zij ontkennen de problematiek in onze 
maatschappij niet. Door expliciet deze info te 
tonen zonder te hard met het vingertje te wijzen, 
tonen zij de juiste informatie en gevolgen van 
drugsgebruik. Het gaat niet over ‘doe dat niet’, maar 
‘zo los je het op’. Wat voor jongeren veel leuker is 
om naar te kijken dan iemand die je de les spelt. 

Jongeren kan je niet prikkelen met televisie. Je vindt 
ze voor hun computer of op hun smartphone/tab-
let. Hier heeft wtfock goed op ingespeeld. Ze sprin-
gen van de ene site naar de andere , in plaats van er-
gens uren te blijven plakken. We kijken graag korte 
fragmenten door het dagdagelijkse leven door. 

Telenet en SBS kozen bewust om geen grote 
marketingcampagnes in te zetten op de se-
rie. Hierdoor was er ruimte voor grass roots en 
guerilla marketing. Met andere woorden, de 
jongeren konden de serie zelf ontdekken, wat 
mee voor de populariteit van de online-first se-
rie zorgde. Het succes wordt mede bepaald 
door de opvallende authenticiteit van de reeks. 

WtFock
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schijnt worden jongeren doorverwezen naar hulpsites, voor het geval ze die nodig zouden heb-
ben. Ze hebben er zelfs eentje zelf ontworpen: watwat.be. Hier kan je vragen stellen over alle top-
ics, weeral gemaakt door en voor jongeren wat de grens kleiner maakt om je vragen te stellen. 

De remake in België krijgt betere commentaar dan het originele. Skam accepteerde de geaardheid van 
het personage snel, waardoor het niet meer realistisch en geloofwaardig overknam. Met WTFock lat-
en ze zien dat het verwerken ook moeilijk kan zijn. Ook psychische problemen zoals bipolariteit word 
spreekbar gemaakt op een geloofwaardige manier. 

Taboe

Jongeren die in bad wiet roken, in coma zuipen, kussende meisjes, twee jongens die met elkaar in bed 
kruipen, geen probleem. In WTfock worden deze onderwerpen niet weggeschoven en ook duidelijk 



Wat maakt Tiktok uniek?

Door Tiktok kan je optimaal samen content
maken. TikTok is afgestemd op de be-
hoefte van jongeren. Dat is exact wat Tik-
Tok beduidend anders maakt dan concur-
renten als YouTube en voorganger Vine.

40 procent van de gebruikers van TikTok is tussen 
de 10 en 19 jaar. De tweens zijn de voornamelijke 
gebruikers. De grote vraag is natuurlijk: wat maakt 
dat TikTok zo’n succes is bij deze leeftijdsgroep?
Jongeren zijn constant op zoek naar verbinding 
met hun leeftijdsgenoten. Samen dingen onder-
nemen is een belangrijk aspect voor de vorming 
van hun identiteit. Deze verbinding met leefti-
jdsgenoten krijgt op een unieke manier vorm.

Humor

Humor en ironie is een belangrijke factor op 
de app. In hun zoektocht naar acceptatie vanu-
it de groep is humor, en ironie in het bijzonder, 
een goede manier van werken. Dit doen ze om 
hun groep af te bakenen en zich af te zetten te-
gen groepen waartoe ze niet behoren. Niet ie-
dereen zal deze humor begrijpen, wat voor hun 
ook de bedoeling is. Zo kunnen ze op een leuke 
manier communiceren met hun groepen. Veel 
grappen verwijzen dus naar eerdere gesprek-
ken en gedeelde meningen en zijn dus leuke in-
side jokes die alleen jij en je vrienden snappen. 
Het is niet de bedoeling om elkaar te kwetsen, 
maar om de onderlinge band te versterken.

We kennen allemaal tiktok. Het is een video-sharing app, gecreëerd door de grote Chinese Tech gigant 
Bytedance. De app heeft wereldwijd meer dan 150 miljoen dagelijkse actieve gebruikers en meer dan 
450 miljoen leden.
De gebruikers uploaden filmpjes van zichzelf of van een grappige gebeurtenis. Het zijn korte formats, 
waar ze de keuze hebben in verschillende liedjes, geluidseffecten en soundbites.  
De combinatie van gekke content en gebruiksgemak verklaart waarom TikTok in korte tijd hard ge-
groeid is. In september 2018 stoomde het wat betreft de maandelijkse downloads zelfs de Facebook, 
Instagram, YouTube en Snapchat voorbij.

TIKTOK

De jeugd van Tegenwoordig

Duetten

Op Tiktok kan je samen een ‘duet’ opnemen. 
Door op elkaars video te reageren kan er een 
split screen ontstaan. Een duet kan eindeloos 
doorgaan. Zo kan gebruiker 1 iets uploaden, 
gebruiker 2 iets toevoegen, 3 ook, en zo voort.

Challenges

Dit is enorm populair op Tiktok. Deze wed-
strijden, waarin je elkaar uitdaagt en op elkaar 
reageert, starten vaak met een liedje of een 
bepaalde hashtag die op dat moment enorm 
bekend is. Door het toevoegen van een hashtag 
krijgt de challenge meer zichtbaarheid via de 
app én maak je jouw video vindbaar, zodat 
anderen weer op jouw video kunnen reageren.

tiktok
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ALGORITME
Hoe komt het dat ik telkens video’s tegenkom die aansluiten op mijn 
interesses en leeftijd? Dat komt door hoe het algoritme rekening houdt 
met je interacties op het platform. TikTok geeft een aantal factoren die 
een rol spelen.

gebruiksinteractie 

Het algoritme van de app houdt bij welke video’s je liket of deelt, waar 
je reacties achterlaat, welke accounts je bent gaan volgen, en welke vid-
eo’s je zelf maakt. Ze onthouden ook je gebruikte hashtags, geluiden, 
effecten of trending topics die je op het Discover tab verkent. Deze 
keuzes hebben invloed op je feed.

Info over de video 

Ook volgt TikTok waarover deze video’s gaan. Het gaat dan onder 
andere om captions, het geluid en de hashtags. Als je een bepaalde 
challenge of geluid hebt geliket, is de kans groot dat deze vaker gaat 
verschijnen op je feed.

instellingen

Hier gaat het over de ingestelde taal en land op je telefoon en het type 
device. Deze factoren hebben weinig tot geen invloed omdat ze ieder-
een met iedereen willen laten interageren.

Wegen

Het algoritme geeft aan elke factor ook een bepaald gewicht. Als je een 
langere video helemaal hebt uitgekeken, zal dit harder doorwegen dan 
een korte video.

Minder

Zie je video’s in je feed die je niet leuk vindt? De app geeft je de mo-
gelijkheid om zelf aan te geven waar je minder van wil zien. Door je 
vinger een lange tijd op de video gedrukt te houden, dan krijg je de 
mogelijkheid om aan te geven dat je ‘niet geïnteresseerd bent’. Je kan 
zelfs aangeven dat je geen content van een bepaald account wil zien, of 

tiktok
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GROEIEN OP TIKTOK

Je kan je views, volgers en engagement laten groeien door de kennis over het algoritme. 
1. Post regelmatig
2. Doe mee met trends en challenges
3. Creëer boeiende en originele inhoud
4. Gebruik relevante en trending hashtags
5. Analyseer je content met TikTok Pro
 
 
tijd spenderen

Na enkele uren scrollen op TikTok wordt de For You feed inmiddels al een verslavende leuke mix van 
grappige video’s met die passen bij jouw interesses en persoonlijkheid. Iedereen zijn feed zal er dus 
anders uitzien.

Geld verdienen

Als je bekend bent op tiktok, zal er een mogelijkheid komen om geld te verdienen met deze app. Veel 
kleine lokale online shops gebruiker Tiktok om hun small business bekend te maken. Als je je content 
breder gaat trekken, andere sociale media kanalen gaat gebruiken zoals Instagram of Youtube, krijg je 
telkens meer aandacht.
Zo kunnen bedrijven je opzoeken om sponsored content te maken. Content waar jij voor betaald 
wordt. Je promoot dan producten van bedrijven voor geld. Bekende influencers doen dit ook – en met 
succes.



tiktok
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Beste Vlaamse Tiktokkers

Céline Dept met 12.400.000 volgers

Celine is een jonge dame uit Oostende. Ze begon 
met haar account in april 2019. Samen met haar 
vriend Michiel Callebaut heeft ze ook een You-
tube kanaal. Celine is vooral bekend door haar 
voetbal, dans en trending content die ze plaatst 
op de app. Zij doet ook aan sponsoring content 
voor bedrijven, zo kan ze geld verdienen. Online 
is het duo bekend onder de naam CEMI. Online 
content creeëren is nu haar fulltime job. Haar 
video’s krijgen meer dan 500 duizend views. Het 
succes heeft ze onder andere te danken aan haar 
creativiteit. Ze probeert elke video zo origineel 
mogelijk te maken. Ook post ze super veel, en 
consequent, wat er voor zorgt dat ze trouwe vol-
gers heeft. 

Timothy Tancre (The Window Master) met 
5.900.000 volgers

Timothy is een eenvoudige ruitenwasser uit 
Melle. Op een korte tijd had hij meer dan 4,5 
miljoen volgers. Dit allemaal door zijn eenvoud-
ige videos, waar hij logo’s maakt op gewassen 
ramen. Volgers over heel de wereld reageren met 
verzoekjes om een logo na te maken. Hier gaat hij 
vaak op in, wat een reden is voor zijn succes. Hij 
zorgt voor interactie met zijn fans. De fans zijn 
niet alleen fan van zijn Tiktok account, maar ook 
zijn Instagram is heel populair geworden. Timo-
thy bekent dat hij soms wel een halfuur bezig is 
aan één video, wat het soms tijdrovend maakt om 
telkens de fans te plezieren. 



You-tube
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YOU-TUBE
Zoals we allemaal weten, is Youtube een enorm 
bekend platform om content te verspreiden. Dit 
platform heeft een enorm bereik, zo kan je een-
voudig wereldwijd gaan. De Vlaamse content-
creators hebben hier alvast gebruik van gemaakt. 

Vlaamse Toppers

Celine Dept is niet alleen bekend op tik-
tok, maar ook op Youtube weet ze met haar 
content enorm veel volgers te vermaken. 
Ze heeft meer dan 463 duizend abonnees. 

voor de oudere en creatieve jongeren is Vexx een 
belangrijke creator. Hij maakt muurschilderingen 
die tot in New York bekend zijn. Met zijn vid-
eo’s inpireert hij meer dan 2,7 miljoen abonnees. 
Daarmee is hij de populairste Belg op dit platform. 

Acid

Nathan Vandergunts, ook wel bekend als Acid 
is een West-Vlaamse Youtuber. Hij startte zijn 
kanaal in 2013 en in 2019 had hij 400 duizend 
abonnees. Toen werd hij beschouwd als de groot-
ste Nederlandstalige Youtuber in België. In 2020 
oversteeg Celine deze score. Sinds het einde van 
2019 is hij niet meer actief op zijn kanaal. Dit 
was omdat hij geen inkomsten kon genereren 
en ging hij verder op zijn tweede kanaal Acid 2.

Hij maakt vooral video’s over zijn per-
soonlijk leven en dingen die op dat mo-
ment populair zijn. Wat startte als een leu-
ke hobby is uitgedraaid tot een full-time job. 

Ruzie met CEMI

Tijdens de pandemie in 2020 ontstond er een ruz-
ie tussen Celine&Michiel en Acid. Acid werd be-
schuldigd van  cyberpesten, wat Acid ontkende. 
De ruzie werd beschouwd als een youtube-Oor-
log. Er werden haatberichten verspreid en zelf 
doodsbedreigingen. Youtube greep in door de 
ongepaste video’s te verwijderen van het kanaal. 
De VRT opende een debat rond de invloed van 
cyberpesten. Benjamin Dalle sprak zich uit om 
een gedragscode in te stellen voor de influencers. 

Acid is al enkele keren genomineerd voor verschil-
lende prijzen. Zo heeft hij de Nickelodeon Kids’ 
Choice Award gewonnen, en tweemaal de Jamies. 

Met welke content haal je succes?

De kijkers willen niet enkel vermaakt worden 
met eenvoudige filmpjes van katten of grap-
pige momenten, ze scrollen ook op Youtube 
om bepaalde problemen op te lossen. Het is 
een zoekmachine die mensen gebruiken om 
nieuwe dingen te leren. Video’s zijn een een-
voudige oplossing  om deze problemen aan 
te kaarten en een oplossing voor te schotelen. 

Het overkoepelend idee is om een plek te creëren 
waar langere video’s worden bewaard, en een op-
deling te maken van verschillende categorieën 
binnen het kanaal. Verwacht niet dat het plaatsen 
van een video er voor zal zorgen dat je direct viraal 
gaat. Youtube is een langzame en stabiele verzamel-
ing van video’s. Als je doel is om direct conversie te 
creëren, is het beter om op andere plekken te hosten. 

Grappige dieren doen het enorm goed. Er zijn 
zelfs katten en honden wereldberoemd geworden 
door video’s te plaatsen op youtube. De kunst 
is om je fans op youtube ook mee te nemen 
naar andere kanalen zoals Instagram of Twitter. 



Align: deze leuke functie zorgt ervoor 
dat je overgangen smooth zijn. In het 
voorbeeldje zie je dit:  doordat je eerste 
beeld transparanter wordt, zie je hoe je 
je tweede beeld hier op laat aansluiten.

Wel… voor de aandachtige lezers:  we heb-
ben het hier wel degelijk over de Reels. 
Bovenstaande functies doen ons enorm 
denken aan een andere enorm popu-
laire app… Tiktok! Het is duidelijk dan 
Facebook (het moederbedrijf  van Ins-
tagram) wel eens geïnspireerd geraakt 
door andere apps. Denk maar aan de 
story’s die verder kwamen van het idee 
van tijdelijke content door Snapchat en 
dus nu de Reels die ons doen denken 
aan TikTok. Maar wat zorgt er dan voor 
dat de Reels toch populair kunnen zijn?

De Reels kwamen net op het juiste mo-
ment. Er waren voor een lange tijd 
geruchten dat de voormalige president 
Trump de app uit Amerika ging bannen. 
Dit wou hij doen, omdat volgens hem 
de Chinese app TikTok de gegevens van 
Amerikanen doorspeelde naar de Chi-
nese overheid. Dit zorgde ervoor dat veel 
mensen al vroeg een overstap maakten. 

Bij  TikTok begin je in principe van 0. Je 
maakt een nieuw profiel aan zonder vol-
gers en zonder content. Bij  Instagram zijn 
de Reels eerder een extraatje dat jouw 
profiel enkel aantrekkelijker kan maken. 

Bovenstaande puntje zorgt er ook 
voor dat mensen binnen één app ver-
schil lende opties hebben, wat In-
stagram aantrekkelijker maakt.

Wat Instagram is,  moeten we niet meer 
uitleggen. Over de Instagram Reels bli-
jft  er wel wat mysterie.  Hoewel ze al 
sinds 5 augustus 2020 het licht zagen, 
worden ze de laatste tijd pas echt vaak 
gebruikt.  Maar hoe zit het nu met die 
Reels en doen ze ons niet hard denk-
en aan een andere app? Je leest het hier. 
De Instagram Reels zijn bedoeld om korte 
video’s te maken. In het begin waren dit vid-
eo’s van maximum 30 seconden, maar mo-
menteel zijn ze al verlengd tot 60 seconden. 
Uiteraard heeft Instagram ervoor gezorgd 
dat dit geen gewone video’s zullen zijn. Er 
zijn verschil lende opties die van jouw vid-
eo een unieke creatie maken. .  De functie 
‘Explore’ zorgt ervoor dat je de hele Insta-
gram-community kan bereiken met jouw 
reel.  Dit kan je doen via hashtags of audio, 
tenminste als je profiel openbaar staat. 

Wat kan ik met die Reels?

Audio: een video wordt pas echt aantrek-
kelijk om naar te kijken met de juiste au-
dio. Die kan je vinden in de Instagram 
bibliotheek of je kan je eigen audio geb-
ruiken. Op deze manier kunnen andere In-
stagram-gebruikers jouw audio weer geb-
ruiken als deze openbaar staat tenminste. 

AR-effecten: Instagram zorgt voor een 
heleboel effecten in de effectengalerij. 
Ook de gebruikers kunnen hier een hel-
pende hand zijn. Dit kan er weer voor 
zorgen dat jouw effect wordt opge-
merkt en bijgevolg ook jouw profiel.

Timer : deze spreekt voor zichzelf, 
een timer valt niet te missen tijdens 
het creëren van jouw favoriete video. 

Snelheid: wat dacht je van wat dra-
ma te creëren door slow motion toe 
te voegen? Of gaat het wat traag 
voor jou? Versnellen dan maar!

instagram-reels
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INSTAGRAM-REELS
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DE JAMIES
De jamies zijn de prijzen voor de Vlaamse online video 
creators. De prijzen worden uitgedeeld door bekende 
Vlamingen op het filmfestival in Oostende. Ze werden 
opgericht in 2021 om het online talent in de kijker 
te zetten. De Jamies zijn een afgeleide van de Ensors.

Wat zijn de Ensors 

De Ensors zijn genoemd naar James Ensor, een belan-
grijke persoon in de kunstwereld van België. De En-
sors worden jaarlijks uigedeeld tijdens het filmfestival. 

Categorie

De Jamies hebben 14 verschillende Categorieën. Vlog, 
fictie, lifestyle, dans en muziek, comedy, explainer, 
Tiktok, Tiktok Business, Youtube, Instagram, Kastiop 
award, videograaf, opkomend talent en gamestreamer. 

Vlog

Dit jaar won Justjade de Vlog award. Vorig jaar 
was dat Acid. Er waren vele genomnieerden 
zoals Ender Scholtens, K3, Nona Van Braeckel,..

Online Fictie 

Al enkele jaren gaat WTFock met de prijs van online 
fictie naar huis. Zoals we eerder besproken hebben is 
WTFock een remake van Skam. Het is duidelijk een 
groot succes. Ook bekende series zoals D5R, Meisjes 
en Bathroom Stories waren genomineerd.

online comedy 

Deze categorie wordt met de jaren groter en bek-
ender. Namen zoals Average Ron, Bockie De Rep-
per, Kurkdroog, Elodie Gabais,.. klinken je zeker 
bekend in de oren. 

Beste opkomend talent 

Ook het opkomend talent wordt door deze uit-
reiking benadrukt. Dit jaar is Junior Vertongen 
gewonnen. Deze content creators zien we nog later 
terug in de ronde tafel. 

Gamestreamer

Door het overlijden van Kastiop, hebben ze de cat-
egorie ‘Beste Gamestreamer’ veranderd naar De 
Kastiop Award. Dit jaar nam Nessiruu deze award 
met trots in handen. 



Stelling: wat met sponsored content?

Ender: ik vind het er soms heel lelijk uitzien. De rest van de caption wordt niet gelezen, maar ik doe het wel 
altijd als het moet. Het maakt het soms gewoon minder interessant.
Junior: als je een samenwerking hebt moet je dit aan je volgers laten weten.
Ender: ik vind het niet erg om dit te laten weten, maar de manier waarop is nu lelijk. Ik vind dat het natu-
urlijker en fijner voor iedereen kan. Het is voor mij een reden om af te haken.
H: ik ben ambassadeur van cowboy en dit verschijnt vaak in video’s, maar het is eerder pp voor mij. Ik kan 
niet altijd zeggen dat het reclame is. Ik vind het eigenlijk niet eerlijk tegenover tv, soms is het echt onbe-
wuste reclame.
Ender: het is gewoon de manier waarop, want ik vind wel dat je transparant moet zijn. Ik wil dit ook, het 
zou moeten. Het is de manier waarop die nu lelijk is.
H: ik heb een mail gehad van een instantie dat ik de regels niet volg.
Bo: ik doe het niet, doe ook weinig campagnes en kijk ook of ik iets echt zou gebruiken. Ik praat met mijn 
volgers en vraag wat zij willen. Ik doe het oprecht, wil geen reclamebord zijn. Ik betrap mezelf er op dat ik 
het te weinig doe maar ik ben ook kieskeurig hoor. Het hangt er van af of het betaald is. Als er een volger 
vraagt of ik haar klein kaarsenbedrijfje eens wil delen op mijn story en ik sta er achter? Waarom niet? Dan 
doe ik dit met plezier.
Spreker: er zijn wel regels
Bo: ik ken iemand die al een boete heeft gehad.
Ender: ik ken er een paar, die in het verleden content posten met #ad aan het eind. Ik weet niet exact hoe, 
maar blijkbaar gingen de mensen die de boete gaven ver terug in de tijd. Ze vonden de # niet duidelijk 
genoeg.

Stelling: ik ben niet verantwoordelijk voor het gedrag van mijn volgers

Hans: gaat het over geld? Aansporen om de creditcard van ouders te gebruiken?
Ender: mijn regel is: wees geen eikel, doe niets bewust om andere te kwetsen. Zoals Cutiepie versus t-serie: 
er zijn mensen die dingen deden met slachtoffers. Dit was nooit zijn bedoeling en dus is het niet zijn ver-
antwoordelijkheid.
Spreker: kan je hier iets mee doen? Met de impact. 
Bo: vorige week deelde ik een gezond ontbijt. Ik let hard op mijn eten door mijn gezondheid. Ik had puur 
voor mezelf gezet: ‘hier zitten even veel koolhydraten in zoals in iets van McDonalds. Voor mij is dit even 
gezond of ongezond, dus ik zet het er op als awareness. Veel mensen weten er namelijk niets over. Toen 
kreeg ik enorm veel commentaar. Je schrikt er echt van wat mensen soms zeggen. Er stuurde meerdere 
volgers dat ze dan vanaf nu altijd McDonalds gingen eten. Ik hoop dan dat ze het niet echt doen. Je moet 
om die reden bij alles super hard nadenken over wat je online zet.
Hans: ik denk dat je gewoon verantwoordelijk moet omgaan met volgers.
Junior: ja precies, maar soms vatten ze het verkeerd op. Als ze dit verkeerd opvatten vind ik wel dat je dit 
moet corrigeren, want het zijn jouw volgers.
Spreker: hoe? Je wilt jezelf blijven? Want je doet iets wat jij wou?
Bo: ik kom er graag voor uit, zet vanalles op mijn story en praat mogelijke conflicten uit. Ik doe het op mijn 
eigen manier, die lichtjes boertig is. Over laatst had ik nog iets aan de hand en het zat me tot hier. Ik heb 
genoeg om mee in te zitten in mijn leven. Ik heb het gewoon uitgelegd dan en heel boertig afgesloten: ‘kus 
mijn mayonaisegat’. Ik heb veel goede reacties gekregen hoor. Alles valt uit te praten, ik doe mijn best om 
het uit te praten en doe dit ook graag. Je krijgt er veel input van terug.
Hans: als het over een beef tussen creators gaat is het moeilijker, vooral bij vijanden. De fans volgen nogal 
snel, dan is de vraag wie er dan verantwoordelijk is.
Ender: stel ik zeg online dat ik Junior niet tof vindt. Mensen denken ‘oke, actie!’ we gaan haat sturen. Als 
ik hoor dat, dan kan ik zeggen doe het niet, die verantwoordelijkheid kan je nemen. Het lijkt me logisch. 
Het is zoals vriendengroep. Als je iets zegt tegen je vrienden en ze gaan daarna iemand afslagen, dan zeg 
jij ook dat ze dit niet mogen doen. Je moet je volgers als een vriendengroep bekijken en tegen hen dan ook 
nee zeggen. Je gedraagt je dus zoals je in real life doet.
Spreker: hoe ga je om met volgers die zeuren?
Junior: ik reageer niet.
Ender: ik ook niet.

Nog een interresant rondetafelgesprek tussen bekende influencers op de Jamie Tutorials.

rondetaFelgesprek

24

V L A A M S E 

25

RONDETAFELGESPREK



rondetaFelgesprek

26

V L A A M S E 

TIPS AND TRICKS

We leven in technologische hoogdagen. Nog nooit was het zo eenvoudig 
om content te creëren. Er zijn honderden apps beschikbaar die ervoor 
zorgen dat je in een mum van tijd via je smartphone een uniek filmpje 
kan maken. Wij zetten er voor jou 3 op een rij. 

Drawmotion: met deze app zorg je ervoor dat delen van je beeld kunnen 
bewegen en andere delen net niet

Filmic Pro: scherpteverlegging, diafragma, witbalans en nog zo veel 
meer! Via deze app maak je je video top

Speechy: samen met Google zorg je voor een snelle ondertiteling in jouw 
video, ideaal voor interviews

Zo, aan de slag maar! Om af te sluiten geven we je nog 3 tips mee van 
Tom Rumes:

Vertrek niet vanuit apps, maar wel vanuit een verhaal dat je wil brengen

Cliché’s werken altijd

Durf te betalen voor een app! Beter 2 overpriced koffies minder en een 
prachtig werk rijker
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