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One of the key aspects of today’s Internet is the up rise of user participation. But even today we 

can determine the phenomenon of under-contribution. When conceptualising users as individuals 

within the collective entities of online communities, the occurrence of under-contribution shows a 

consistent parallel with the social loafing phenomenon. As a matter of fact, Internet platforms, being 

the aggregation of numerous individual contributions, are dependent of usually anonymous users’ 

efforts. This is also the fact on YouTube. In this qualitative study we interviewed 20 active YouTube 

users aged between 15  and 31 years old, in order to examine what motivates them to engage in 

uploading movie clips by means of the Collective Effort Model of Karau and Williams.  The study 

implies that the pure application of the CEM on a platform such as YouTube is not possible, because 

there cannot only be spoken of a general collectivity. We can distinguish different forms. First of all 

we have an identified group with who we have a close relationship, such as family and friends. On the 

other hand we have an identified group with who the relationship is not that close. This groups are 

parts of the identified collectivity On the other hand we have the not-identified collectivity. This group 

can be seen as the platform in general.  

 

Inleiding 

Internet is de dag van vandaag niet meer weg te denken uit onze Westerse samenleving. Het 

raadplegen van het World Wide Web dat geëvolueerd is tot een interactief systeem van 

informatievergaring, het zogenaamde web 2.0, is een onderdeel van onze dagdagelijkse 

aangelegenheden geworden. Web 2.0 helpt de gebruiker om de vroegere technische hindernissen te 

overwinnen. Op die manier kan het internet gezien worden als een instrument gemaakt voor en door 

de massagebruiker. De gebruiker kan zowel gezien worden als consument, die gebruik maakt van de 

gepubliceerde informatie, of  als producent, die zelf  informatie ter beschikking stelt (Slot & Frissen, 

2007, p. 214; Anderson 2007). Dit laatste aspect wordt met de term user-generated content aangeduid. 

In dit artikel wordt de user-generated content besproken op de online video-sharing website, YouTube.  

Hierbij speelt de undercontribution een specifieke rol. Er werd vastgesteld dat slechts enkele 

gebruikers verantwoordelijk zijn voor het overgrote deel van de geposte inhoud (Bughin, 2007, p. 1; 

Rashid et al., 2006, p. 955). Ook bij YouTube kan een lage actieve gebruikersparticipatie worden 

vastgesteld. Daar blijkt dat 6% van de gebruikers verantwoordelijk zijn voor 90% van de inhoud. 

Daarnaast schijnt ook dat slechts 3% van het totaal aantal views voortkomt uit externe links (Cha et al, 

2007, p. 3).Dit alles wordt als volgt gekoppeld aan een theoretisch kader uit de sociale psychologie, 

meer gespecificeerd op de social loafing theorie. Social loafing is een verschijnsel dat omschreven kan 

worden als een daling in de motivatie en inspanning van individuen wanneer het gaat om een 

groepsgebeuren (Latané, Williams & Harkins, 1979, p. 823; Karau & Williams 1993, p. 681). Via een 

kwalitatief onderzoek wordt nagegaan wat YouTube gebruikers motiveert om zelf video‟s online te 

plaatsen. YouTube is, in tegenstelling tot vele andere online gemeenschappen, niet homogeen doordat 
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het doel en de doelgroep niet duidelijk omschreven is. Daarnaast worden bijdragen op YouTube vaak 

nog verder verspreid, doordat ze worden opgenomen door andere websites. Dit belemmert een 

duidelijke conceptie van collectiviteit die dan weer een invloed heeft op de motievenprocessen die het 

werkelijk bijdragen voorafgaan.  

 

Web 2.0 en User-generated content  

Online interactieve sites groeien heel snel doordat gebruikers bijdragen tot de inhoud (Bughin, 

2007, p. 1 ). Dit soort technologie, die online interactie mogelijk maakt, wordt in de informaticawereld 

met de term web 2.0 aangeduid (O‟Reilly, 2007, p. 19; Anderson, 2007). De nieuwe technologie 

ontstond doordat het bekijken, het uploaden, het beheren en het delen van online video's en foto‟s 

gehinderd werd door het gebrek aan een gemakkelijk te gebruiken geïntegreerd platform (Cheng, 

Dale, Liu, 2008, p. 229). Het tot web 2.0 geëvolueerde internet bracht daar dus verandering in. Het 

ontwikkelde platform kan bijgevolg gezien worden als een internet waarvan het vermogen 

hoofdzakelijk in handen ligt van zijn gebruikers en die steeds beter wordt naarmate het aantal actieve 

gebruikers toeneemt (O‟Reilly, 2007, p. 19; Anderson, 2007). Het nieuwe www legt de nadruk op de 

actieve rol van de gebruiker waarbij interactie en co-creatie de belangrijkste kernbegrippen zijn (Cha, 

Kwak, Rodriguez, Ahn, Moon, 2007, p. 1; Deuze, 2006). Met andere woorden kunnen we spreken 

over een „informatie pool‟. Cheshire & Antin (2008, p. 706) definiëren een informatie pool als een 

verzameling van informatie die door veel verschillende bronnen digitaal wordt geplaatst en waarbij 

individuen deze informatie kunnen raadplegen wanneer ze maar willen.  Nu kunnen gebruikers 

gemakkelijk online consumeren (lezen, luisteren, kijken, downloaden, zoeken,…), communiceren 

(raten, chatten, commenten en boodschappen versturen) en faciliteren (tagen, filteren en 

becommentariëren)  maar ook creëren (personaliseren en inhoud produceren) en delen (uploaden, 

publiceren en versturen naar andere gebruikers) (Slot & Frissen, 2007, p. 205).  Daarbij wordt er een 

onderscheid gemaakt binnen de gehele internet-gebruikersgroep. Gebruikers die actief participeren 

zijn in de minderheid en worden seeders genoemd. In tegenstelling tot deze groep zijn er de leechers 

(free-riders, lurkers) die nauwelijks bijdragen aan de internetcontent (Cheshire et al., 2008, p. 706; 

Blanchard, 2004). Een studie over internetgebruik signaleerden een verhouding van 580.000 

medewerkers met lage frequentie tegenover 19.000 medewerkers met hoge frequentie (Whittaker, 

Terveen, Heuvel, & Cherny, 1998). Bij YouTube toont de ratio upload/views een verhouding van 1 

videoupload tegenover 1500 views (YouTube, 2007). De informatie die door seeders op het internet 

wordt geplaatst, wordt dan weer aangegeven als user-generated content. Binnen user-generated 

content kan interactiviteit als centraal begrip worden beschouwd. Interactiviteit kunnen we het best 

definiëren aan de hand van het type multimedia informatiestroom. Szuprowicz (1995, pp. 14-17) 

onderkent 3 niveaus van interactiviteit. Eerst en vooral spreekt hij van user-to-user, daarnaast is er 

user-to-documents en als laatste vernoemt hij user-to-computer. Het eerste interactieproces (user-to-
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user) omvat de directe communicatie en de samenwerking tussen twee of meerdere gebruikers. Hierin 

staat het relationele of interpersoonlijke aspect centraal. De user-to-documents interactie verwijst naar 

de `vaste' inhoud en de controle die de gebruiker over die inhoud of het document heeft, „vaste‟ inhoud 

verwijst naar de inhoud die niet gemanipuleerd kan worden. De laatste  interactiecategorie, user-to-

computer, kan als interactie tussen de gebruiker en de computer of webserver zelf worden gezien. De 

gebruiker maakt actieve keuzes en heeft dus toegang tot de instrumenten om inhoud te publiceren of 

aan te passen. Door de komst van het web 2.0, met nieuwe software en toepassingen, kregen ook de 

web-based communities zoals social networks, wikis en blogs een impuls (Rashid, Ling, Tassone, 

Resnick, Kraut & Riedl, 2006, p. 955). Daarbij wordt de creativiteit en samenwerking tussen 

gebruikers gestimuleerd (Cheng et al., 2008, p. 229; Cheshire et al., 2008, p. 706). Web 2.0 bevordert 

de ontwikkeling van online sociale netwerken, waarbij de gebruikers gemeenschappelijke belangen en 

interesses met elkaar kunnen delen. Daarbij groeien de online video-sharing sites waaronder YouTube 

heel snel. Uit het onderzoek van McKinsey (2006) wordt duidelijk dat er verschillende drijfveren zijn 

om actief  deel te nemen bij het aanbrengen van online content op videoportals. De meest 

voorkomende zijn:  het verwerven van bekendheid, de nood aan amusement, de wens om ervaringen 

met vrienden te kunnen delen en anderen te laten genieten van de eigen inbreng (Bughin, 2007, p. 1). 

Hieruit blijkt dat mensen handelen voor zichzelf  (reden 1 & 2) of bijdragen aan het collectief (reden 3 

& 4). Dit onderscheid wordt duidelijker onder het item social loafing.  

 

Social loafing 

Het gezegde “Vele handen maken licht werk” heeft een belangrijke impact in onze 

maatschappij. Eerst en vooral kunnen de meest belangrijke taken in de samenleving slechts in groep 

worden verwezenlijkt. Deze groepstaken zijn dus collectieve taken die de input van verschillende 

individuele leden vereisen. Hierbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen collectieve taken en 

co-actieve taken. Bij collectieve taken wordt er gepresteerd in aanwezigheid van anderen waarbij alle 

individuele inspanningen gebundeld worden om het gewenste resultaat te behalen. Terwijl co-actieve 

taken diegene zijn waarbij de individuen in aanwezigheid van anderen presteren maar waarbij de 

resultaten afhankelijk zijn van de eigen persoonlijke inspanningen (Karau & Williams, 1993, p. 681; 

Smith, Kerr, Markus & Stasson, 2001, p.150). Er zou kunnen worden geconcludeerd dat samenwerken 

met anderen motiverend werkt, waardoor elk individu een extra inspanning levert om tot de gewenste 

resultaten te komen. Het tegenovergestelde blijkt waar. Dit fenomeen wordt in de social loafing 

theorie duidelijk gemaakt. Latané, Williams en Harkins (1979, p. 823) en  Karau en Williams (1993, p. 

681) beschrijven social loafing als een daling in de motivatie en inspanning van individuen wanneer 

het gaat om een groepsgebeuren in vergelijking met individuele handelingen. Met andere woorden het 

resultaat van de collectieve taak stijgt niet evenredig met de toename van het aantal meewerkende 

individuen. Verschillende experimenten ondersteunen deze theorie. Zowel bij het touwtrekken als bij 

het klappen in de handen werden dezelfde bevindingen vastgesteld. Het is namelijk zo dat hoe meer 
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mensen er aan het touw trekken, hoe groter het gewicht is dat wordt verplaatst, maar het is niet het 

compliment van de gewichten die de individuen alleen kunnen verplaatsen. Het gewicht wordt dus niet 

proportioneel groter met de toename van het aantal individuen (Geciteerd in: Latané, Williams & 

Harkins, 1979, p. 822; Karau & Williams, 2001, p. 114). Hetzelfde geldt voor het geluid, hoe meer 

mensen collectief in de handen klappen, hoe meer decibels, terwijl de toename in decibels ook niet 

proportioneel stijgt met het aantal personen (Latané et al., 1979, p. 824). 

Er bestaat een massa aan theorieën die handelen over social loafing. Elk theoretisch kader focust 

zich op een specifieke context, waardoor een samenhangend theoretisch geheel ontbreekt. Bijgevolg 

ontwikkelden verschillende onderzoekers theoretische modellen om te voorspellen wanneer social 

loafing al dan niet zal optreden. De meta-analyse van  Karau et al. (1993, p. 682) wil een einde maken 

aan dit tekort aan theoretische integratie dat bestaat over het fenomeen. Bijgevolg ontworpen  Karau 

en Williams dus het collective effort model (CEM) die dit grote aantal theorieën betreffende social 

loafing bundelt. 

 

The collective effort model (zie fig. 1.) 

Het CEM is een geïntegreerd model dat ontwikkeld is om productiviteitsverlies in groepen op te 

sporen. Deze theorie breidt dus de basistheorie van individuele motivatie “expectancy-value theory” 

uit tot groepssituaties (Karau et al., 1993, p. 684; Karau et al., 2001, p. 119).  De expectancy-value 

theorie verklaart de inspanningsmotivatie van een individu aan de hand van 3 componenten: 

expectancy, instrumentality en outcome value (Smith et al., 2001, p.151). Expectancy drukt de graad 

uit waarbij de hoge niveaus van inspanning verondersteld worden te leiden tot hoge niveaus van 

prestaties. Er wordt dus bij een bepaalde inspanning, een bepaalde prestatie verwacht (Als ik hard 

werk, zal ik een goed werk doen), terwijl instrumentality de graad uitdrukt waaraan de verdiensten 

(beloningen) van uitstekende kwaliteit als instrumentaal worden waargenomen bij het verkrijgen van 

een resultaat. Met andere woorden het geloof dat de prestatie en het resultaat positief gecorreleerd zijn 

(Als ik een goed werk doe, zal ik een beloning ontvangen). Tot slot wijst de outcome value op het 

belang dat het individu aan het resultaat toekent (`Hoe sterk wil ik een beloning?') (Karau et al., 1993, 

p. 685; Karau et al., 2001, p. 119; Shepperd & Taylor, 1999, p. 1147).  Deze expectancy-value theorie 

wordt uitgebreid tot social loafing door te specificeren dat de instrumentality bij collectieve taken door 

drie factoren wordt bepaald. Als eerste moet er een verband bestaan tussen de individuele prestaties en 

de groepsprestaties. Een relatie tussen de groepsprestaties en de groepsresultaten kan als tweede factor 

beschouwd worden en als laatste factor wordt er een verband tussen groepsresultaten en de individuele 

resultaten verwacht (Karau et al., 1993,  p. 685).  

Deze uitbreiding van de expectancy-value theorie tot social loafing stelt dat individuen harder werken 

tijdens collectieve taken:  

 indien ze geloven dat hard werken tot een beter resultaat leidt, 

 indien prestaties van hoge kwaliteit erkend en beloond worden, 
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 indien rechtvaardige  beloningen uitgedeeld worden, 

dus alleen wanneer de individuen een voor hen waardevol, voordelig resultaat verwachten. Dus hun 

inspanning moet tot individuele verdiensten leiden die de groepsprestaties positief beïnvloeden (Als ik 

een goed werk doe, zal de groep als geheel ook een goed werk doen). Bijgevolg bereikt de groep een 

gunstig resultaat dat ook voor het individu zelf waardevol is (Als de groep een goed werk doet, zal de 

groep een beloning ontvangen die op een bepaalde manier ook voordelig is voor mezelf). De 

uiteindelijke waarde van een bepaald resultaat is afhankelijk van verschillende factoren. Eerst en 

vooral is er een onderscheid tussen de individuele waarde en de collectieve waarde van het resultaat. 

Bij de individuele waarde spelen factoren zoals zelfevaluatie en intrinsieke of extrinsieke beloningen 

een belangrijke rol. Groepsevaluatie, extrinsieke beloningen en groepssamenhang zijn dan weer 

factoren die van belang zijn bij de collectieve waarde van een resultaat (Karau et al., 1993, p. 684) 

Daarnaast spelen individuele verschillen ook een innemende rol. Karau en Williams (1993, p. 685) 

concludeerden uit hun meta-analyse van 78 studies dat hoge taakvalentie, duidelijke verwachtingen, de 

uniciteit van individuele bijdragen, kleine groepen en moeilijke taken negatief gecorreleerd zijn met 

het social loafing aspect. Niettegenstaande dat social loafing zich bij mannen en in individualistische 

culturen sneller manifesteert dan bij vrouwen en in collectivistische culturen blijft het een algemeen en 

wijdverbreid verschijnsel. Uit dezelfde meta-analyse blijkt dat social loafing typerend is voor een 

verscheidenheid aan taken (Karau & Williams, 1993).  

 

fig. 1. The Collective Effort Model (CEM) (bron: Karau, S.J. & Williams, K.D. (1993). Social loafing: A 

meta-analytic review and theoretical integration. Journal of Personality and Social Psychology, 65(4), 681-706) 
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Toch blijkt het effect van social loafing niet altijd even invloedrijk te zijn. Uit onderzoek blijkt 

dat er in volgende omstandigheden minder kans blijkt te zijn voor het optreden van social loafing 

(Smith et al., 2001, p. 151; Karau et al., 1993; Karau et al., 2001, p. 119; Beenen, Ling, Ludford, 

Wang, Chang, Li, Closely, Frankowski, Terveen, Rashid, Resnick & Kraut, 2005). 

 indien de taak van essentieel belang is voor diegenen die ze uitvoeren en wanneer het 

individu nauw bij de taak betrokken is (Brickner, Harkins & Ostrom, 1986). Dus indien 

de individuen ervan overtuigd zijn dat hun bijdrage belangrijk is voor het slagen van de 

groepsopdracht. 

 indien de groep gestraft kan worden bij het leveren van een slechte prestatie. 

 indien de groep relatief klein is. 

 indien de groepssamenhang hoog is. De homogeniteit binnen de groep speelt daarbij een 

belangrijke rol. Wanneer de groepsleden als gelijkwaardig aanschouwen, zal de 

inspanning van individuen verhogen (Karau & Hart, 1998). 

 indien individuele inspanningen geëvalueerd kunnen worden zodat ze te onderscheiden 

zijn van andere medewerkers (Williams, Harkins & Latané, 1981). Dit fenomeen geldt 

zelfs ook  wanneer er zelfevaluatie mogelijk is, ook al kan niemand anders dit waarnemen 

(Szymanski & Harkins, 1987).   

Daaruit blijkt dat de persoonlijke betrokkenheid van de individuen en de belangrijkheid van de 

taak een cruciale rol spelen bij het al dan niet optreden van social loafing. Wanneer individuen sterk 

betrokken zijn bij het uitvoeren van de taak en het daarmee samenhangende resultaat, blijkt social 

loafing minder sterk op te treden dan wanneer er sprake is van lage betrokkenheid (Brickner, Harkins 

& Ostrom, 2001, p.769). Daarnaast wordt tijdens de uitvoering van een collectieve taak met zwakke 

medewerkers ook harder gewerkt wanneer het resultaat van deze opdracht erg aanzienlijk blijkt te zijn. 

Dit laatste wordt met de term sociale compensatie aangeduid (Williams & Karau, 1991, p. 572). Met 

andere woorden komt dit principe tot uiting wanneer groepsleden die meer betrokken zijn, harder gaan 

werken om de verminderde prestatie van anderen binnen de groep te kunnen compenseren. Ook moet 

er rekening gehouden worden met de individuele verschillen die kunnen optreden. Uit onderzoek blijkt 

dat een lage motivatie om iets te bereiken het effect van social loafing in de hand werkt omdat men 

een grotere inspanning van medewerkers verwacht. Terwijl een sterkere motivatie om iets te bereiken 

het social loafing effect tegengaat omdat er hard wordt gewerkt ongeacht de inspanningen van de 

medewerkers (Hart, Karau, Stasson & Kerr, 2000, p. 994). Daarnaast wordt er door individuen, die 

ervan uitgaan dat ze beter zijn dan de andere medewerkers, harder gewerkt bij moeilijke collectieve 

taken dan bij gemakkelijke taken waarbij social loafing wel voorkomt (Smith et al., 2001, p. 151). 

Onderzoek uitgevoerd door Smith et al. (2001, p. 156) bevestigt dat individuen met een grote 

behoefte aan kennis sterk gemotiveerd zijn om inspanningen te leveren bij sterk geëngageerde taken. 
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In tegenstelling tot individuen met een lage behoefte aan kennis waarbij het effect van social loafing 

zich wel manifesteert bij collectieve taken. 

 

Het Collective Effort Model en virtuele communities 

Het Collective Effort Model werd reeds in een experimenteel onderzoek gebruikt. In dat 

onderzoek werd de online recommendation community MovieLens als case aangekaart. MovieLens 

maakt gebruikt van een videoratingsysteem, waardoor de individuele gebruikers gepersonaliseerde 

aanbevelingen ontvangen (Rashid et al., 2006, p. 955). Het CEM stelt voorwaarden voor hoe de 

mensen hun bijdrage zouden kunnen vergroten. In deze studie werden verscheidene van de door het 

CEM voorgestelde hypothesen, om social loafing te reduceren, gesteund. Geloven dat hun individuele 

inspanning belangrijk is voor de groepsprestatie, geloven dat hun individuele inspanning geëvalueerd 

kan worden en een sterke verbondenheid met de groep zijn daar enkele van (Rashid et al.,2006, p. 

955). In een ander onderzoek waar ook MovieLens als studieobject werd geobserveerd, werd 

geconcludeerd dat uniekheid van de individuele bijdragen een belangrijke rol speelt binnen de 

motivatiekracht bij gebruikers (Beenen et al., 2005). 

MovieLens is een zeer specifieke virtuele community met een duidelijke doelstelling, namelijk 

het adviseren van films. Daardoor beoogt het een gebied van homogene internetgebruikers. Dit is niet 

van toepassing voor alle online communities waarbij de gebruikersbijdragen een essentiële rol spelen. 

Daarom onderzoekt dit artikel YouTube, een populaire videoportal. Dit online video-sharing platform 

heeft geen duidelijk subject, doel of spelregels, het verzamelt audiovisuele content dat in allerlei 

vormen en genres kan voorkomen. 

 

Casestudy youtube.com 

In februari 2005 startten Chad Hurley, Steve Chen en Jawed Karim, 3 voormalige medewerkers 

van PayPal, YouTube.com. Met de slogan “Broadcast yourself” bevond de website zich nog geen jaar 

later in de top 10 van meest bezochte sites en werd het werelds grootste user-generated content video 

on demand systeem. Het bezoeken van deze populaire website zorgt voor ongeveer 20% van de totale 

http trafiek (Cheng, Dale & Liu, 2007, p. 1) . Intussen is de site in handen van Google Inc. (Kivits, 

2008, pp. 14-16). Het is een website waar videofilmpjes kosteloos kunnen worden geüpload, bekeken 

en gedeeld. Met andere woorden een duidelijke toepassing van web 2.0 waar de gebruikers zich 

kunnen uitleven door het uploaden, raten en becommentariëren van user-generated videocontent 

(Cheng et al, 2008, p. 230). YouTube ontwikkelde zich in geen tijd tot de populairste online 

videoportal met meer dan 100 miljoen videotoegangen per dag waarbij dagelijks zo‟n  65.000 

videofragmenten worden geüpload (Gill, Arlitt, Li & Mahanti, 2007, p. 17). YouTube kan beschreven 

worden als een online dienst die de gebruiker in staat stelt om video's te bekijken en te delen met 

medegebruikers. Met andere woorden biedt YouTube de middelen aan om te communiceren met het 
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massapubliek. Een service die vroeger uitsluitend door televisienetwerken mogelijk werd geacht. Het 

succes van deze formule is indrukwekkend. In maart 2008 werd het totaal aantal geüploade 

videobeelden op 78,3 miljoen geschat met een dagelijkse videoüpload van ongeveer 150 000 (Wesh, 

2008). Een stijging van 85 000 dagelijkse uploads in vergelijking met de cijfers weergegeven in Gill et 

al. (2007).  

Bij elke video wordt meta-data weergegeven zoals: de titel van de video, de identiteit van de 

uploader, de datum van upload, de bijhorende categorie, de duur, de gebruikersrating, het  aantal keer 

bekeken (views), het totaal aantal ratings, de commentaren en een lijst van verwante video‟s. De 

video‟s worden automatisch aan elkaar gekoppeld op basis van gemeenschappelijke titel, beschrijving, 

uploader of tags. Daarnaast hebben de YouTube gebruikers nog tal van andere mogelijkheden op de 

populaire videoportal. Eerst en vooral kunnen de gebruikers hun persoonlijke channel page aanmaken. 

Dit is een persoonlijke profielpagina waarbij het systeem van YouTube gebruikers toestaat om video‟s 

moeiteloos te up loaden en deze met zelfbedachte trefwoorden te etiketteren. Dit wordt aangeduid met 

de term tagen. Deze tags komen zowel losstaand als in de titel als in de beschrijving voor (Kivits, 

2008, p. 92). Ze worden met elkaar in verband gebracht, waardoor bij het zoeken een volledige 

waslijst van gerelateerde videoclips wordt voorgesteld. Deze tags maken dus een niet-hiërarchische 

classificering mogelijk, folksonomy genaamd (Palmer, 2006, p. 200; Boutin, 2006; Anderson,2007). 

Deze tags zorgen er ook voor dat andere gebruikers de geüploade video snel terugvinden. Deze 

profielpagina laat andere gebruikers ook de mogelijkheid om vriendschappen af te sluiten of zich erop 

in te schrijven, zodat deze op de hoogte worden gehouden van nieuwe gebeurtenissen (Lange, 2007). 

Wanneer de gebruiker de toegang wil beperken kan deze gebruik maken van de technische feature 

„friends-only‟ of kan zo strategisch mogelijk tagen (Lange, 2007).  Daarnaast kunnen ze hun 

videofragmenten met andere gebruikers delen door er in blogs of via andere verbindingen naar te 

verwijzen. De geüploade video‟s  kunnen door de gebruikers worden beoordeeld aan de hand van een 

sterrensysteem en bovendien van extra commentaar worden voorzien (Cha et al., 2007, p. 2; Cheng et 

al., 2007, p. 2). Al deze mogelijkheden kunnen aanzien worden als user-generated content binnen 

YouTube. Gebaseerd op de verschillende interactiedimensies opgesteld door Szuprowicz  kunnen wij 

online content die door de gebruiker wordt ontwikkeld in drie types categoriseren: user-to-user, user-

to-documents en user-to-computer interactie. Zo kan het filmpje, dat op YouTube wordt geplaatst, 

gezien worden als een user-to-computer interactie. Daarnaast kunnen comments zowel onder user-to-

user als onder user-to-documents gecategoriseerd worden. Een comment, als reactie op de inhoud van 

een videofilmpje, wordt als user-to-documents beschouwd, omdat de comment terug gaat op het 

geplaatste filmpje. Dit in tegenstelling tot een comment, waarbij de gebruiker contact legt met 

producent zonder dat er gerelateerd wordt naar het filmpje. Dit laatste hoort  dus onder user-to-user 

interactie. Als laaste kunnen rates en tags onder user-to-documents gespecificeerd worden. 

 

YouTube als een virtuele community 
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Bij de start werd YouTube louter gezien als een video-sharing platform. Intussen is het 

geëvolueerd tot een website waar gebruikers over een persoonlijke profielpagina beschikken en 

waarbij het vormen van vriendschappen tot de mogelijkheden behoort (Lastufka & Dean, 2008, p. 

145). Lange (2007) onderzocht hoe het delen van video‟s, sociale netwerken kan ondersteunen door 

het contact tussen de, over de grenzen heen, verspreide vriendschappen te vergemakkelijken. Boyd  

(2006) definieert sociale netwerksites als websites waarbij het systeem de gebruikers toelaat een 

publiekelijk of een gedeeltelijk publiekelijk profiel te construeren en waarbij hun relatie met andere 

gebruikers duidelijk wordt voor iedereen die toegang heeft tot hun profiel. Zoals Lange (2007) toelicht 

zegt deze definitie niets over de sterkte van de relatie, maar enkel dat er een interactie bestaat tussen 

de diverse gebruikers. Ook op YouTube kunnen de gebruikers zich in verschillende mate engageren 

om zo sociale relaties uit te bouwen. Dit gaat van het bekijken van video‟s tot  het  raten, 

becommentariëren en delen ervan. Een goede videokwaliteit is dus niet de bepalende factor voor het al 

dan niet bekijken van video‟s. Het is eerder de creativiteit en het delen van filmpjes die zorgen voor 

een sociaal verband tussen wie het filmpje post en diegene die het bekijkt. Het is vooral via tagging 

dat gebruikers de video‟s kunnen lokaliseren en daardoor kunnen participeren in een grotere 

gemeenschap van individuen waarmee ze gelijkaardige affiniteiten hebben. Het sociale netwerk, 

bestaand in YouTube, laat dus gemeenschappen en groepen toe. Zowel de video‟s als de gebruikers 

kunnen daardoor niet meer onafhankelijk van elkaar gezien worden (Cheng et al., 2007, p. 2 ).  

De sociale relaties vertonen onderling verschillen. Op YouTube kan een persoon bepaalde 

video‟s uploaden en deze delen met een beperkt aantal vrienden, terwijl hij/zij filmpjes van een ander 

genre met een andere  vriendengroep deelt. Zo kunnen we verschillende sociale situaties 

onderscheiden aan de hand van video‟s die al dan niet met een bepaalde groep gedeeld worden. De 

reden waarom en de manier waarop filmpjes worden bekeken, beoordeeld, becommentarieerd en 

gedeeld, onthult bijgevolg veel over de verschillende soorten verhoudingen en relaties tussen 

gebruikers. In de analyse van Lange (2007) wordt ook beschreven dat er verschillende gradaties van 

„openbaarheid‟ bestaan binnen de YouTube inhoud. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 

enerzijds de mate waarmee een gebruiker zichzelf kenbaar maakt, de mate waarin iemand dus 

persoonlijke informatie ter beschikking stelt voor het grote publiek (publicly) en anderzijds de mate 

waarin de geposte video‟s toegankelijk zijn voor het grote publiek (private). Zo kan er een „publicly 

private‟ gedrag worden vertoond, waarbij de identiteit van de profielhouder wordt geopenbaard, maar 

waarbij de inhoud van de video‟s als privé wordt bestempeld. Hierbij zal een YouTube gebruiker zijn 

of haar identiteitsinformatie weergeven in het geposte filmpje, maar zal de toegang tot die geposte 

filmpjes via de beschikbare technologische features proberen te beperken (Lange, 2008, pp. 369-372). 

Het „privately public‟ gedrag daarentegen impliceert een wijd toegankelijke inhoud met veel kijkers, 

terwijl de toegang tot de gedetailleerde informatie over de identiteit van de videoproducent wordt 

beperkt. Zo zal eenYouTuber geen persoonlijke informatie in zijn geposte video‟s verwerken, maar zal 
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wel een zo groot mogelijk kijkerspubliek aanspreken voor zijn of haar video‟s (Lange, 2008, pp. 372-

376). 

 

Onderzoek: Het Collectieve Effort Model toegepast op de videoportal YouTube 

YouTube is een online platform  waarbij zijn succes staat of valt met de bijdragen van zijn 

gebruikers. Als we hierop het Collective Effort Model van Karau en Williams toepassen heb je eerst 

en vooral individuele inspanning die gespecificeerd kan worden als het uploaden van een video. Deze 

inspanning leidt tot een individuele prestatie doordat YouTube heel gebruiksvriendelijk is aangezien 

het platform het individu begeleidt tijdens het upload proces. De prestatie kan beschouwd worden als 

de algemene beschikbaarheid van het filmmateriaal. Wanneer al deze individuele prestaties worden 

samengevoegd, kan YouTube in zijn geheel aanzien worden als een collectieve prestatie, waarbij het 

resultaat gezien kan worden als de massa aan audiovisueel materiaal die voor elk afzonderlijk individu 

beschikbaar wordt gesteld. Het is onduidelijk hoe de individuele medewerkers het collectiviteitconcept 

waarnemen. Doordat er verschillen bestaan in de interpretatie van YouTube als een virtuele 

community, zal dit waarschijnlijk implicaties teweegbrengen in verband met de individuele motivatie 

om videocontent online te plaatsen. We kunnen aannemen dat de verschillende percepties van het 

collectiviteistconcept resulteren in verschillende individuele doelstellingen en in verschillende 

individuele resultaten betreffende zelfevaluatie, intrinsieke en extrinsieke beloningen en het gevoel 

van ergens bijhoren (Karau et al., 1993). 

 

Methode 

In een kwalitatief onderzoek werd bij 20 trouwe YouTubers gepeild naar hun motivatie voor 

internetprosuming op de videoportal. Na het sturen van een uitnodigende mail om mee te werken aan 

een kwalitatief onderzoek kregen we een  positieve reactie van een 20-tal YouTubeprosumers. De mail 

werd verstuurd via het YouTubeplatform zelf, zo waren we er zeker van dat de respondenten 

regelmatig uploaden. Aan de hand van semigestructureerde diepte-interviews probeerden we de 

motivatie, om deel uit te maken van de YouTube community, te achterhalen. De semi-gestructureerde 

interviews werden via het programma NVivo 8 verwerkt. 

De leeftijd van de respondenten schommelt tussen 15 en 31 jaar. Zowel vrouwen als mannen 

maken deel uit van onze respondentengroep. Alhoewel de vrouwen in de minderheid waren. 

 

Video-content Respondenten 

muzikant interview 1, M, 18 jaar 

 

muziekliefhebbers 

interview 2, M, 27 jaar 

interview 5, M, 24 jaar 
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 interview 7, M, 26 jaar 

interview 8, M, 25 jaar 

politiek- geëngageerd interview 3, M, 20 jaar 

 

gelegenheidsprosumers 

interview 4, M, 23 jaar 

interview 6, M, 20 jaar 

interview 11, M, 31 jaar 

vloggers interview 9, V, 17 jaar 

interview 10, M, 20 jaar  

interview 14, M, 20 jaar  

interview 17, V, 20 jaar 

gamers interview 12, M, 18 jaar 

interview 18, M, 18 jaar 

leden van sport- of jeugdvereniging interview 13, V, 22 jaar 

interview 19, M, 25 jaar 

school of beroep interview 15, M, 25 jaar 

interview 16, M, 24 jaar 

trainspotter interview 20, M, 15 jaar 

 

Een vlog is een soort dagboek op het internet die voor het overgrote deel bestaat uit 

videobeelden. Vlogging is een variant op de weblog. Een vlogger is dus iemand die zo een online 

dagboek bijhoudt. 

 

Resultaten 

Individual Effort 

De eerste stap om een video te kunnen uploaden is een video maken. De eerste stap daarbij is 

het creëren van een idee. Bij de meeste respondenten gebeurt dit spontaan, maar bij de vloggers komt 

er wat meer denkwerk aan te pas. Voor deze kunnen gaan filmen, schrijven sommige onder hen een 

idee uit en vertalen ze dat naar het Engels. Wanneer het idee en de middelen er zijn, kan iedereen 

beginnen met filmen. De tijdsduur varieert van video tot video. Dit kan gaan van enkele minuten tot 

enkele uren. Wanneer iedere respondent over zijn beeldmateriaal beschikt, kan het monteerwerk 

beginnen. Bij de een duurt dat enkele seconden, bij een andere kan dat enkele minuten in beslag 

nemen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer iemand werkt met special effects. Wanneer de bestanden 

te groot worden, moeten ze voor het uploaden nog gecomprimeerd worden. Als dit alles goed is 

verlopen, is het audiovisueel materiaal klaar om te worden geüpload. Geen enkele van de 

respondenten klaagt over het gebruiksgemak van YouTube. Volgens hen wijst het allemaal zichzelf 
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uit. De duur van het uploaden hangt af van de grootte van het filmpje, maar bestrijkt toch wel snel een 

30-tal minuten. Doordat YouTube deze taak automatisch volbrengt, kan de YouTuber in de tussentijd 

iets anders doen. 

 

Individual Performance  

Het filmpje maken en online plaatsten kan dus alleen of in teamverband verstrekt worden. Wat 

er precies wordt geüpload, wordt beschreven bij de group performance. De regelmaat van het 

uploaden varieert sterk van respondent tot respondent en gaat van sporadisch tot bepaalde periodes in 

het jaar, zoals tijdens de vakanties tot zelfs wekelijks. Dit is het geval bij de 3 vloggers die in dit 

onderzoek werden geïnterviewd. Naast hun persoonlijk profiel maken ze deel uit van een 

gemeenschappelijk YouTube kanaal, die in het totaal uit 7 YouTubers bestaat. Hierbij is het de 

bedoeling dat elke vlogger zijn vaste dag heeft waarop een videofragment moet worden geüpload. 

 

Group Performance  

Uit het onderzoek blijkt dat het publiek een ruim assortiment van audiovisueel materiaal krijgt 

aangeboden (Gill et al., 2007; Ulges, Schulze, Keysers & Breuel, 2008, p. 416). Tijdens de 

groeiperiode van YouTube postten de gebruikers bestaande videofragmenten omdat deze nog niet 

online beschikbaar waren. Volgens de respondenten blijkt dat dit namelijk het geval niet meer is. 

Verscheidene respondenten geven ons te kennen dat alle professionally-generated content nu online te 

vinden is, behalve video‟s die door YouTube zelf geweigerd worden. Daar haalde een van de 

respondenten het voorbeeld van Prince aan. Alles dat nog maar iets met Prince te maken heeft wordt 

geëlimineerd. Door de respondenten uit het onderzoek werd over het algemeen user-generated content 

online geplaatst. Met uitzondering van een promotievideo van Martini, enkele politiekgerelateerde 

video‟s, enkele trailers, scènes uit documentaires en een nieuwsfragment over een volleybalwedstrijd. 

De andere content die door deze respondenten online wordt gezet, is user-generated. Het 

productieproces kan zowel alleen als samen met anderen verlopen. Over wat handelen de video‟s die 

door onze respondenten alleen worden geproduceerd zoal? Dit kunnen fragmenten zijn waarin de 

respondent muziek speelt, beelden van optredens. Ook kunnen dit vlogs, skètches, promotiemateriaal, 

reisvideo‟s, muziekclips, profielinterviews, deejaysets, sfeerbeelden of hobbyvideo‟s zijn. Daarnaast 

worden er dus ook video‟s online geplaatst die in samenwerking met anderen werden geproduceerd. 

Deze onderwerpen variëren ook sterk. Dit kunnen covers zijn die samen met de andere leden van de 

band worden gespeeld. Dit kan een documentaire zijn die in groepsverband wordt ineengestoken. Bij 

een van de gamers zijn dat video‟s van een spelfase tijdens een online shooter game die dan door een 

professionele video-bewerker in een geheel wordt bewerkt. Ook bij de filmopdrachten van school 

heeft iedereen zijn eigen taak. Bij de scouts worden de video‟s dan weer door de verschillende 

scoutsleiders gemaakt en online geplaatst. We zien dat het aanbod op YouTube enorm uitgebreid is. 

Zo is er voor elk wat wils. 
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Group Outcomes  

Uit de interviews blijkt dat er verschillende doelgroepen kunnen worden onderscheiden, 

waaronder een geïdentificeerde groep en niet-geïdentificeerde groep. Bij de eerste bedoelen we 

groepen die worden aangeduid met een specifieke term, zo wordt er in de interviews gesproken over 

de scoutsgroep, de vloggers, de gamers , de trainspotters, enz. Dit zijn voorbeelden van kleinere 

groepen waarmee de persoonlijke band niet zo sterk is. Daarnaast zijn er de groepen waarmee we 

nauw verbonden zijn zoals familie en vrienden. De niet-geïdentificeerde groep moeten we heel 

algemeen bekijken, dit zijn de YouTubers, het totale YouTube-platform of kortweg „de mensen‟. 

Als we eens dieper ingaan op de Group outcomes voor de niet-geïdentificeerde groep blijkt uit 

het onderzoek dat vooral de diversiteit aan videobeelden als een van de belangrijkste groepsvoordelen 

kan worden beschouwd. Iedereen kan kiezen naar wat er gekeken wordt naargelang zijn of haar 

interesse en ook het tijdstip waarop het videomateriaal wordt aangewend is vrij te kiezen. Naast de 

diversiteit aan beeldmateriaal kunnen we nog een verscheidenheid aan voordelen definiëren. We 

vertrekken hierbij het best van de vraag: “Waarom plaatsen individuen video‟s online voor het grote 

publiek?” of “Welke voordelen zitten er voor het grote publiek in?”. Deze beweegredenen kunnen 

verschillen aan de hand van de videocontent. Bij vloggers is het de bedoeling om de massa te 

entertainen, te plezieren aan de hand van creatieve inhoud. Daarnaast willen ze de mensen een gevoel 

doen krijgen. Zo haalt een respondent zijn video „unconditional‟ aan, waarmee hij het publiek wil 

onderdompelen in dat specifieke verliefdheidgevoel. Ook bestaat er onder vloggers een echt 

community-gevoel. Als vloggers een tijdje geen video‟s online plaatsten vinden ze van zichzelf dat ze 

hun publiek in de steek laten. Daarnaast behoort tot hun publiek enkel wel het online platform, niet de 

man in de straat. Gamers plaatsen vooral video‟s online om het publiek te laten meegenieten van hun 

vaardigheden. Het publiek kennis laten maken met een bepaalde sport of vereniging is dan weer het 

doel van de leden uit deze verenigingen. De muziekliefhebbers willen het publiek een herinnering aan 

een optreden, muzikant of feestje laten koesteren. Zo kunnen ze zich dat ene moment altijd in 

gedachten herbeleven. Daarnaast willen ze de mensen plezieren met hun muziekvideo‟s, zoals een 

respondent het mooi uitdrukt: “I‟m on a mission to convert as many people as possible to the religion 

of good music!”. Onder de muzikanten is er ook een respondent die de fans van bepaalde artiesten wil 

informeren en entertainen aan de hand van unieke, tijdloze en Engels ondertitelde profielinterviews. 

Wanneer deejays bijvoorbeeld hun eigen sets online zetten, willen ze iedereen laten weten dat ze met 

dit soort zaken bezig zijn en promoten ze zichzelf waardoor ze dus ook een individuele outcome van 

bekendheid creëren. Ook bij de politiek-geëngageerde respondent is dit het geval. Hij wil enerzijds 

mensen gebeurtenissen in de politiek laten herinneren, en anderzijds zichzelf en zijn partij promoten. 

Naast dit alles is het voor  alle YouTubers leuk om te zien dat er gelijkgezinden bestaan! 

Naast het resultaat voor het volledige YouTube platform bestaan er ook verschillende voordelen 

voor het geïdentificeerd publiek. We kunnen over een geïdentificeerd publiek spreken waarmee we 
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heel nauw verbonden zijn, zoals vrienden, familie, teamleden, clubleden, partijleden, … en over een 

geïdentificeerd publiek waarmee de verbintenis minder sterk is, zoals de vloggers, de gamers, vrienden 

van vrienden,… Het verschil hierbij ligt in het al dan niet persoonlijk kennen. Subscribers horen dan 

weer in beide groepen thuis. Je kent ze niet allemaal persoonlijk, maar bent er wel nauwer mee 

verbonden dan met het niet-geïdentificeerde publiek. In het onderzoek komen ook  verschillende 

voordelen voor de groep waarmee we heel nauw verbonden zijn naar voor. Vrienden en familie 

kunnen de filmpjes, waarin ze geïnteresseerd zijn, raadplegen wanneer ze maar willen. Iemand deelt 

online bijvoorbeeld een privaat of openbaar filmpje van een reis, een spel, een feestje, een toneelstuk, 

… dat hij met een ander persoon heeft beleefd. Zo wordt de herinnering voor altijd levendig gehouden. 

Iemand die meegewerkt heeft aan een video voelt toch ook wel een zekere trots, status wanneer het 

beeldmateriaal online wordt gezet. Daarnaast kan YouTube als een promotiemiddel worden aanzien. 

Enkele respondenten plaatsen filmpjes online van hun eigen muziekband, hun politieke partij of van 

de deejaysets van hun vrienden. Zo wordt aan de hand van hun filmpjes, ook het werk van hun 

vrienden gepromoot. YouTube leent ook de mogelijkheid om iemand op een originele manier te 

verrassen. Een van de respondenten heeft er ooit iemand een gelukkige verjaardag mee gewenst. Als 

jarige ben je dan toch wel gevleid! Nog een andere voordeel voor het nauw verbonden 

geïdentificeerde publiek is dat familie of vrienden op de hoogte kunnen blijven van iemand die aan de 

andere kant van de wereld vertoeft Een soort levend dagboek. Ook kunnen aan de hand van bepaalde 

filmpjes lessen worden getrokken. Turnsters kunnen bijvoorbeeld uit hun eigen fouten leren door 

zichzelf op beeld te zien. Dit is de beste leerschool om fouten aan te pakken en zo het niveau te doen 

stijgen. Dit is ook het geval bij de scoutsgroep. Ze kunnen als best-practice worden beschouwd, 

doordat ze aan de hand van hun YouTube filmpjes de boodschap van scouting op een positieve manier 

overbrengen. Deze groepsvoordelen kunnen uit het initiatief van de YouTuber worden gecreëerd of 

kunnen door het geïdentificeerd publiek zelf in de hand worden gewerkt. 

Voor de andere geïdentificeerde groep zijn voordelen als entertainment en levendige 

herinneringen de meest voorkomende. Aan de hand van YouTube kunnen vrienden van vrienden 

meegenieten van de fratsen van hun vrienden door bijvoorbeeld video‟s van enkele leden van de 

studentenclub online te plaatsen zodat de hele school kan mee lachen. 

 

Individual Outcomes 

Naast het resultaat voor de publieksgroepen, hangt er voor het individu zelf ook een reeks van 

motiverende factoren aan vast. Ze kunnen worden opgedeeld in feedback, self-evaluation, intrinsic 

rewards en extrinsic rewards. Om individuele outcomes te kunnen bereiken, moet er eerst naar de 

verschillende publieksgroepen worden gecommuniceerd dat er een bepaald individu een video online 

heeft geplaatst. Het nauw verbonden geïdentificeerd publiek wordt meestal persoonlijk geïnformeerd 

of krijgt via MSN, mail of Facebook een link  naar de YouTube video doorgestuurd. Om het niet-

geïdentificeerde publiek te bereiken, worden eerder  middelen als forums, blogs, MySpace of een 
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eigen website aangewend. Indien de respondenten niet specifiek communiceren over hun video‟s 

kunnen ze wel nog gebruik maken van tags om ze zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Zo kan het 

publiek de video‟s sneller vinden,bekijken en responderen, waaruit het individu dan later conclusies 

kan trekken.  

Als we het subconcept feedback onder de loep nemen, onderscheiden we vormen van formele 

en- informele platformfeedback en informele off-platformfeedback. In het geval van YouTube 

behoren views en rates tot de eerste categorie, comments en persoonlijke berichten tot de tweede 

categorie en feedback in het persoonlijke leven via mail, MSN, face-to-face, enz. tot de off-

platformfeedback. Uit het onderzoek blijkt dat de verschillende vormen van feedback, verschillende 

uploadstimuli veroorzaken. Hoge ratings zorgen ervoor dat de video hoger in de zoekresultaten komt 

te staan. De meeste respondenten die aandacht besteden aan deze ratings zeggen dat ze meestal 4 of 5 

sterren krijgen, dus enkel van mensen die het goed vinden. Als mensen die altijd raten plots maar 1 of 

2 sterren geven, kan dit als indicator gezien worden dat er iets mis is gegaan. Zo kan je verder 

communiceren om te weten wat er niet goed aan is. Volgens de respondenten geven het aantal views 

aan dat de video als aantrekkelijk wordt gezien. Ook stijgt volgens een van de gamers daardoor zijn 

bekendheid, waardoor je op de persoonlijke LAN-parties meer vrienden kan maken. De turnster vindt 

dan weer dat je kunde bevestigd wordt, omdat volgens haar niemand zal kijken als ze iets niet goed 

vinden of als ze niet geïnteresseerd zijn. Dat het aantal views positief gecorreleerd is met bekendheid 

wordt door een van de respondenten tegengesproken omdat 100 views niet wil zeggen dat er 100 

verschillende mensen gekeken hebben. Een filmpje kan door bepaalde personen dus meerdere malen 

bekeken worden. Om meer te weten wat het publiek echt over de video denkt, zijn comments dan weer 

geschikt. En persoonlijke berichten zijn dan weer beter om eerlijke, soms delicate opmerkingen te 

geven waarbij er zonder problemen een open interactie kan ontstaan. Maar alle vormen van feedback 

spelen onderling nog eens op elkaar in. Hoge ratings leiden tot meer views, want de zoekresultaten 

worden gesorteerd volgens de ratings. De views leiden dan weer tot andere vormen van feedback, wat 

een van de respondenten bevestigt door “hoe meer views, hoe hoger je in de zoekopdrachten terecht 

komt, hoe meer reacties”. Als we eens dieper ingaan op de formele platformfeedback kunnen we 

besluiten dat enkele respondenten, die het aantal views strikt opvolgen, zeggen dat dit vooral de eerste 

week na het uploaden fanatiek gebeurt. Daarna blijft dit niet langer een aandachtspunt. Maar blijkbaar 

worden views toch als een motivatiekracht beschouwd, want er bestaan zelfs trucs om het aantal views 

de hoogte in te jagen. In de tags wordt dan gebruik gemaakt van populaire onderwerpen zodat de 

video‟s bij het zoeken meer kans maken om bekeken te worden. Ook ratings blijken een innemende 

impact te hebben. Hoewel de meeste respondenten beweren daar niet te veel aandacht aan te besteden, 

zijn er enkele die door een mindere rating in staat zijn om een van hun video‟s offline te halen. 

Daarnaast vinden de respondenten dat er een zekere return moet bestaan ten opzichte van de 

inspanning die je er voor geleverd hebt, maar wie de kijker precies is, is van geen enkel belang. Als er 

moet gekozen worden tussen formele- en informele platformfeedback, wordt de tweede vorm van 
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feedback echter door het merendeel van de respondenten verkozen. Volgens enkele respondenten zijn 

ratings en views belangrijker voor het uiterlijk vertoon van hun YouTube profiel, omdat het daardoor 

aantrekkelijker lijkt. Toch worden comments en persoonlijke berichten als belangrijkst aanzien, omdat 

deze meer informatie verschaffen. Nu zijn we bij de informele platformfeedback beland. Hieronder 

vallen dus de zogenaamde comments en privéberichten. Daarbinnen maken de respondenten nog het 

onderscheid tussen gekleurde en neutrale commentaar. De oppervlakkige, maar positieve, 

bekrachtigende commentaar zoals: goed gedaan, mooi, nice, zaaaalig feestje… geeft vooral 

voldoening. Het wordt aanzien als een blijk van appreciatie. De gekleurde commentaar, diepgaand en 

informatief, is zeldzaam en is een bron van informatie. Het is dikwijls zelfs een vorm van opbouwende 

kritiek waar je uit kan leren. Daarenboven worden ze als eerlijk beschouwd! Aan de commentaar van 

gelijkgezinden, professionals of bekenden in de community wordt dan weer het meeste aandacht 

besteed. Bij vloggers zijn dat meestal dezelfde personen uit de „vlogcommunity‟. De gamers en de 

trainspotter verkiezen dan weer de feedback van online vrienden. De politiek-geëngageerde krijgt het 

liefst berichten van totaal onbekenden omdat je op voorhand nooit kan weten hoe iemand over 

bepaalde ideeën denkt. Wanneer er feedback komt op professionally-generated content, wordt daar in 

het algemeen geen aandacht aan besteed. Het is daarvoor niet persoonlijk genoeg. Wanneer er tussen 

vrienden wordt gewedijverd om de beste video online te plaatsen, wordt er vaak via de verschillende 

vormen van platformfeedback geconcurreerd. Maar dit is niet het geval bij deze respondenten. Het 

strijden bij enkele van deze respondenten gaat niet over de video zelf, maar wel over hun activiteit. Bij 

de vloggers gebeurt het wel dat iemand een video online plaatst, waarop heel de community reageert 

aan de hand van een eigen video over hetzelfde onderwerp. Daarbij zeggen ze wel dat ze harder hun 

best zullen doen om het filmpje zo goed mogelijk te maken. Deze inspanning stijgt ook naarmate dat 

diegene die begonnen is met het videofragment een hoog aantal views, subscribers heeft. Als derde en 

laatste vorm heb je de informele off-platformfeedback. Dit is de feedbackvorm waar slechts een klein 

gedeelte van de respondenten belang aan hecht. Iemand die gewoon video‟s uploadt om zijn of haar 

vrienden de kans te geven om deze video‟s te bekijken, verwacht ook een zekere feedback van mensen 

buiten de YouTube gemeenschap. Dus van vrienden via mail, MSN of gewoon van de man in de 

straat. 

De meeste respondenten zitten de eerste week na het uploaden toch met spanning te wachten naar de 

kwantiteit en de kwaliteit van de feedback. Want in de beginfase sta je volgens de respondenten zelf 

nog heel dicht bij het geüploade filmpje en ben je toch wel nieuwsgierig wat voor effect het zal 

veroorzaken. 

Door vele van die feedbackmogelijkheden kan de YouTuber zichzelf gaan evalueren. Dit wordt 

aangegeven met het subconcept self-evaluation. Daaronder horen factoren als feelings of belonging, 

trots, enz. thuis. Binnen het self-evaluation concept is trots een heel belangrijke factor. Wanneer 

iemand een video online heeft geplaatst, wordt deze meestal overladen met een gevoel van trots en 

spanning. Na het verkrijgen van positieve feedback worden deze gevoelens bevestigd. Voor de 



 

 

 
17 

vloggers is het belangrijk om bij de vlogcommunity te horen. Het is een soort aparte wereld waarvan 

ze deel uit maken. 

Natuurlijk heb je ook altijd YouTubers die zich van de feedbackvormen niets aantrekken. Deze 

gebruikers zullen misschien door andere individuele outcomes overtuigd worden om te blijven 

uploaden, zoals intrinsic of extrinsic rewards. Het overgrote deel ziet het uploaden in de eerste plaats 

als een hobby. Ze vinden het gewoon leuk om te doen. Daarnaast beleven ze er na het uploaden nog 

plezier aan door de video‟s te herbekijken. In de tweede plaats beschouwen enkele respondenten het 

uploaden als een taak, een opdracht, waarbij ze zich als het ware verplicht voelen om video‟s online te 

plaatsen, maar dat is zeker niet bij iedereen het geval. Iemand anders doet het dan weer om zich af te 

reageren. De video‟s vertellen ook iets over de respondenten zelf, zoals de muziek die gebruikt wordt  

in video‟s. Deze is altijd de persoonlijke muziekvoorkeur van de individuele YouTuber. Dit zijn 

vormen van intrinsic rewards. Nog een andere drijfveer om actief deel te nemen aan het YouTube 

platform is een extrinsic reward. Als je voor het uploaden beloond wordt in de vorm van een 

uitbetaling kan dit een heel belangrijke factor zijn in het motivatieproces. Deze uitbetaling kan zowel 

door YouTube, als door anderen worden gevalideerd. Zo is er een respondent die YouTube partner is. 

Er krijgt ook iemand gratis inkomtickets in ruil voor het filmen en uploaden. Daarnaast heeft een van 

de vloggers ooit een wedstrijd gewonnen waarvoor ze een cheque ontving. Ze kon er in België jammer 

genoeg niets mee aanvangen, waardoor ze de cheque geschonken heeft aan een andere buitenlandse 

vlogger. Als bedanking heeft dat meisje dan een video gemaakt waarin ze onze respondent bedankt. 

De vlogger werd vervolgens een stuk bekender in de „vlogcommunity‟. Dit laatste wordt beschouwd 

als een vorm van self-evaluation. 

 

Outcome Valence  

Bij de Outcome Valence wordt de vraag: “Welke waarde wordt gehecht aan een bepaald 

resultaat?” beantwoordt. Hierbij kijken we weer naar de antwoorden per type respondent. Bij de 

muzikant wordt er bijvoorbeeld waarde gehecht aan terechte opbouwende kritiek van andere goede 

muzikanten. Je er uit kan leren zodat er in het vervolg kan opgelet worden zodat de muziekprestaties 

verbeteren. Ook de turnster hecht veel belang aan het commentaar van topsporters omdat deze veel 

beter zijn in hetgeen ze doen en daardoor kan je er iets van leren om dan zelf te kunnen toepassen. 

Vloggers trekken dan weer conclusies uit de verschillende feedbackmogelijkheden. Wanneer views en 

ratings lager zijn dan normaal, vertelt dit iets over hun prestatie. Dan willen ze uitleg waarom iets niet 

goed is. Met opbouwende kritiek komen ze dit te weten, maar jammergenoeg zijn deze comments 

zeldzaam. Wanneer er zo‟n terecht comment wordt geplaatst, houden ze er in het vervolg rekening 

mee zodat de volgen vlogvideo‟s van een hoger niveau zijn. Ook gamers proberen hun videoresultaten 

aan te passen aan de gegeven feedback net zoals de respondent die schoolopdrachten online plaatst. 

Hierbij kunnen we besluiten dat feedback voor elke respondent belangrijk is omdat ze zo hun eigen 

prestaties kunnen verbeteren.  



 

 

 
18 

Daarnaast spelen factoren als meaningfulness en uniqueness ook een belangrijke rol bij de 

outcome valence. Als we het subconcept meaningfulness bespreken, zien we dat geen enkele 

respondent zichzelf als onmisbaar ziet op het gehele YouTube platform. Maar velen vinden hun 

bijdrage wel belangrijk als het gaat om een beperkte groep, voor vrienden, voor andere aanwezigen, 

voor de clubleden, …, dus vooral voor de geïdentificeerde groepen. Het uploaden van video‟s wordt 

dan als een soort taak beschouwd. In de turnclub is onze respondent verantwoordelijk om al het 

filmmateriaal op 1 kanaal te bundelen. Het is haar taak voor de club zodat de andere leden er uit 

kunnen leren. Hetzelfde geldt voor de respondent die zich politiek geëngageerd heeft. Hij ziet het 

online plaatsen van partij-video‟s als een vorm van promotie voor zijn partij. Zeker als beginneling 

was dit het geval, maar nu heeft de persdienst zijn opdracht overgenomen. Vloggers beschouwen het 

weer als een taak voor hun subscribers. Als er een tijdje geen video wordt gepost, komen er vragen 

wanneer er nog eens een video zal geüpload worden. Hieruit kunnen we besluiten dat de video‟s van 

belang zijn voor wie er zich op abonneert. Intussen zijn we aanbeland bij het tweede subconcept 

uniqueness. Alles is op het YouTube platform te vinden. Vroeger had je nog de kans om naar iets te 

zoeken die niet te vinden was. Maar volgens onze respondenten is dit het geval niet meer. Daardoor 

zegt een respondent dat hoe unieker het beeldmateriaal is, hoe groter de neiging is om het voor het 

grote publiek beschikbaar te maken. Maar wat vinden de respondenten zelf over de uniekheid van hun 

video‟s? De muzikant, de gamers, de leden van een sport- en jeugdvereniging, de gelegenheids-

prosumers, de trainspotter, de schoolganger en de muziekliefhebbers vinden hun video‟s niet echt 

uniek in het genre, maar vinden de prestaties die geleverd worden wel uniek. Zo zegt de muzikant dat 

elke cover anders is. Elk feestjes kan volgens de muziekliefhebbers ook maar 1 keer gevierd worden. 

De gelegenheids-YouTubers duiden hun video‟s als momentopnames. Volgens de gamers is elke 

speltactiek enig. Ook de lego-video‟s van de schoolganger zijn op zich uniek. De respondent die 

video‟s online plaats voor professionele aangelegenheden, zoals voor Stichting Marketing en de 

verkiezing in Ledeberg, zijn enerzijds uniek omdat hij de enige persoon is die daarover video‟s online 

zet, maar anderzijds niet uniek op het vlak van beroepsmatige uitingen. Een van de muziekliefhebbers 

die louter interviews met artiesten online plaatst, vindt dat deze uniek moeten zijn. Er mag bijna niets 

te vinden zijn over de betreffende artiesten. De reportages mogen niet flitsend zijn zoals op de 

televisie en ze moeten in het Engels ondertiteld worden zodat de hele YouTubegemeenschap ze kan 

begrijpen. Dit is een aspect dat de YouTubeprosumers niet vaak toepassen.  

 

 

Conclusie 

In dit onderzoek werd dus gezocht naar de motieven voor het online plaatsen van audiovisueel 

materiaal op de popularie videoportal YouTube. Dit kan achterhaald worden aan de hand van het 

collective effort model. De basis van dit model rust op de stelling dat individuen zich extra inzetten bij 
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collectieve taken indien ze ervan overtuigd zijn dat hun inspanning voor henzelf gunstige resultaten 

oplevert. Binnen het model wordt over een flow tussen 6 concepten gesproken, namelijk individual 

effort, individual performance, group performance, group outcomes, individual outcomes en outcome 

valence. De concepten kunnen natuurlijk niet los van elkaar gezien worden. Wanneer we het 

Collective Effort Model toepassen op de videoportal YouTube kan iemand bijvoorbeeld video‟s 

uploaden omdat die persoon het zijn vrienden wil laten zien (group outcome voor de nauw verbonden 

geïdentificeerde groep). Daarnaast wil hij het grote publiek entertainen (group outcome voor niet-

geïdentificeerden). Bij de weergegeven appreciatie van vrienden en vreemden in de vorm van 

comments , rates, … kan er bij het individu een gevoel van trots ontstaan (individuele outcome) 

doordat hij of zij uit de verschillende vormen van feedback besluit dat de individuele bijdrage 

betekenisvol is voor een bepaald publiek (outcome valence). Als we de concepten afzonderlijk 

bekijken, kunnen we eerst en vooral vaststellen dat er heel veel moeite en tijd kruipt in het aanmaken 

en uploaden van audiovisuele content. De individuele inspanning is met andere woorden heel hoog. 

Bij de individual en group performance kunnen we besluiten dat de YouTube video‟s  over 

verschillende onderwerpen handelen, want op YouTube is de diversiteit aan content enorm. Dit blijkt 

ook uit het onderzoek, waarbij elke respondent zijn eigen inbreng online plaatst. Met andere woorden 

kan elk gebruikersniche voldoende content vinden over hun specifieke interesses. Daarbij merken we 

op dat er verschillende groepen kunnen worden onderscheiden. Bij het CEM wordt uitgegaan van 1 

collectiviteit, op YouTube zou dat namelijk het gehele platform zijn. Dit was bijvoorbeeld het geval 

bij het onderzoek rond MovieLens (Rashid et al., 2006 ). Maar uit onderzoek blijkt dat het YouTube 

platform kan opgedeeld worden in een niet-geïdentificeerde groep, waaronder we iedereen verstaan, 

een geïdentificeerde groep waar we een nauwe verbintenis mee hebben, zoals vrienden, familie, 

teamleden,… en als laatste kan een geïdentificeerde groep onderkent worden waarmee de persoonlijke 

band minder sterk is, zoals de vloggers in het algemeen. Hoewel de seeders beseffen dat hun bijdrage 

minimaal is in het geheel, zijn ze gemotiveerd om alsnog bij te dragen. Dit betekent dat hoe miniem 

die bijdrage ook is, men het de moeite waard vindt. Dit kan verklaard worden vanuit het besef dat hun 

content toch een publiek heeft, hoe klein dat ook mag zijn. Met andere woorden lijkt het alsof seeders 

een impliciet besef hebben van het long tail principe waarbij naast een klein percentage aan heel 

populaire content de meerderheid van de content slechts een klein publiek heeft, maar waarbij dit 

beperkte publiek er echt wel toe doet (Anderson, 2004, p. 172).  

 

Implicaties voor vervolgonderzoek 

Zoals blijkt uit deze studie bestaat YouTube uit verschillende gepercipieerde subcollectiviteiten. 

Dit houdt in dat een zuivere toepassing van het collective effort model op een platform als YouTube 

geen steek houdt, doordat er niet enkel kan gesproken worden van een algemene collectiviteit. Met 

andere woorden blijft de kern van het collective effort model gelden, maar moet deze uitgebreid 
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worden. Daar moet in volgend onderzoek zeker rekening mee gehouden worden, aangezien veel 

populaire platforms zoals bijvoorbeeld Flickr op eenzelfde manier werken. MovieLens is daarop een 

uitzondering omdat deze heel artificieel werkt. 
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Interview 1. 

Interview afgenomen op woensdag 22.04.2009 

 

 Leeftijd: 18jaar 

 Geslacht: M 

 

Hoe heb je YouTube leren kennen? 

Ik denk dat dat 2005 was of 2004. Zo juist voor dat YouTube eigenlijk bekend is geworden. Ik 

denk dat dat gewoon was met filmpjes te zoeken, want je had al sites waar je filmpjes kon op zien 

maar dat was anders als YouTube. 

Over welke sites heb je het dan? 

Wat heb je daar zo allemaal... Dat is meestal zo op gewone sites, dan kon je daar zo ook filmpjes 

op bekijken. Dat was niet zo speciaal. Ik weet nog dat telenet zo een site had. Daar stonden nog 

veel filmpjes op. Maar dan ben ik uiteindelijk bij YouTube gekomen. En daar staan zodanig veel 

filmpjes op dat je daar eigenlijk alles op kan vinden wat je maar wil zo van stukken van tv series tot 

optredens tot festivaldingen tot exclusieve dingen eigenlijk die eigenlijk nog nooit.. Zoals van Jimi 

Hendrix, daar staan allemaal zo van die bootlegs, noemt dat, op, zo van die amateurfilmpjes, maar 

zo van 40 jaar geleden dat je niet kan kopen op dvd, zo van mensen dat daar dan mee bezig waren. 

Eigenlijk is dat gratis tv, maar dan veel beter want je hebt alles wat je maar wil. En je kunt dus 

helemaal zelf kiezen waar je naar wil kijken. 

Waarom heb je een account gemaakt op YouTube? 

Eigenlijk omdat je pas comments kan geven als je zelf een account hebt. Ik denk dat dat zo 

begonnen is omdat ik gewoon een comment wou posten of je kunt ook raten, zo een cijfer geven 

van 1 tot 5. Daarvoor moet je een account hebben en ik dat ik zo begonnen ben. En ook om 

filmpjes te bekijken, want voor sommige filmpjes moet je 18+ zijn, dat is geen porno of zo, maar 

dat is zo omdat er Amerikaanse normen zijn van zodra er wat geweld in komt en dat het redelijk 

neig is, of een beetje naakt of zoiets, allé er staat wel geen echt naakt op maar van zodra dat het een 

beetje seksueel getint was of met echt geweld, dan moest je 18+ zijn en daarvoor moest je dus een 

account hebben anders kon je deze filmpjes niet bekijken. Daarmee, ik was wel nog geen 18, maar 

ik heb me dan een account aangemaakt waar ik zogezegd 18 op was. En dan uiteindelijk ook om 

mijn eigen filmpjes erop te zetten. Maar ik weet niet meer zeker, waar ik denk dat mijn eigen 

filmpjes pas later zijn gevolgd. Dus eerst kijken dan pas nadien er zelf op plaatsen. 

Als je gebruik maakt van YouTube, zoek je dan rechtstreeks of via links? 

Ik ga meestal rechtstreeks naar YouTube. Dat gebeurt wel eens dat je zo... want zoals bijvoorbeeld 

Humo heeft ook zo een sectie die op hun site linke boel, en daar staan ook zo allemaal filmpjes op 

en die zijn meestal verbonden met YouTube. Dan kan je zo doorklikken dat je onmiddellijk op de 

site van YouTube zit. 
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Hoe noemt dat? Linkable? 

Linke Boel, dat is ook in hun boekje zelf een sectie van een tweetal bladzijden, dat zijn ook zo 

allemaal filmpjes waarvan ze zeggen dat ze grappig zijn. En dat is bijna allemaal van YouTube. Al 

die andere sites zijn allemaal zo verdrongen door YouTube, want vroeger had je zo nog veel 

dingen, zoals MySpacevideo en Facebookvideo en Googlevideo. Maar die zijn allemaal zo 

verdrongen. Googlevideo was in het begin de grootste concurrent van YouTube, maar Google heeft 

YouTube nu overgenomen. Ik denk zelf dat dat hun doel was, want YouTube was toen zo veel 

kleiner dan Google. En Google heeft dat dan overgekocht, en dat was puur omdat die de 

concurrentie met YouTube niet aan konden. Omdat YouTube zo veel meer kijkcijfers had. 

Hoe vaak heb je YouTube de laatste weken gebruikt om clips te bekijken? Was dit voorheen anders? 

Dagelijks! 

En was dat voorheen anders? 

Nee zeker niet! Het hangt er wel zo wat vanaf hoeveel tijd je hebt. Maar dat is een gewoonte 

geworden. Van zodra ik mijn computer aanleg zit ik even op MSN, onmiddellijk zet ik ook mijn 

Facebook op en bezoek ik YouTube om eens te kijken. Wat het is ook wel leuk dat wanneer je een 

account hebt en je duidt je favorites aan en je rate die, dan onthoudt die da precies en dan weten die 

zo wat je tof vindt. En daarmee, als je nu op YouTube komt en je logt je in op de startpagina dan 

komen er onmiddellijk filmpjes op dat ze denken dat je tof vindt. En zo vind je ook wel toffe 

dingen die je anders misschien niet zou vinden of niet zou aan denken om ernaar te zoeken. 

Zoek je ook iedere keer naar nieuwe video‟s? 

Nee, ik herbekijk eigenlijk heel veel dingen dat ik eerder al gezien heb. Het is niet dat ik elke dag 

zit te zoeken naar nieuwe dingen, maar als ze zo iets nieuw voorstellen bekijk ik dat wel vaak. 

Hoe vaak gebruik je YouTube om clips online te plaatsen?  

Wel mijn camera is nu kapot. Maar normaalgezien was dat toch.... Ik moet zeggen in het begin had 

ik pas mijn YouTube kanaal had, had ik daar zo wat dingen opgezet gelijk stukken uit films dat ik 

goed vond en zo bepaalde scènes. Maar uiteindelijk ben ik daar dan van afgestapt omdat het mij 

niet meer boeide. Ik had dat dat erop geplaatst omdat ik het zelf zocht op YouTube en het niet 

vond. Toen dacht ik van ja dat staat er niet op, waarom zet ik het er zelf niet op. Toen merkte ik 

wel dat er daar blijkbaar veel meer mensen naar zochten en daar heb ik dan ook heel veel reactie op 

gekregen. Zoals die eindscène van unbreakable. Ik denk dat ik daar meer dan 20 000 views op heb 

of 20 000 ratings en nog veel meer views. De muziekfilmpjes van mezelf zijn erna pas gekomen. 

Toen was het van zodra ik iets nieuws of iets afgewerkt had, een nieuwe partituur dat ik kon of een 

nieuw liedje dat ik kon dat ik het filmde en erop plaatste. Wel enkel als ik het zelf de moeite vond 

natuurlijk. 

Je laatste filmpje dateert van 5 maanden geleden… Klopt dit?  

Ja, dat is juist. 
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Is de enige reden je kapotte camera of zijn er nog andere specifieke redenen waarom het al een tijdje 

geleden is? 

Nee, het is echt puur omdat mijn camera het niet meer doet. Anders zouden er zeker wel meer op 

staan!  

En welke tijdspanne zou je er dan opkleven voor het plaatsen van nieuwe filmpjes? 

Wel ik denk dat ik er dan ongeveer per maand iets nieuws zou bijvoegen. Ik denk dat het zeker niet 

meer zou zijn want daar kruipt heel veel tijd in. In de vakantie heb ik tijd genoeg maar tijdens het 

jaar heb ik daar niet zoveel tijd voor, want je moet weten dat ik soms twee uur bezig ben tegen dat 

er iets feilloos opgenomen is. Het lijkt zo dat dat niet veel werk ik is, want filmpjes online plaatsen 

op YouTube is helemaal niet moeilijk of veel werk maar het opnemen ervan duurt veel langer. 

Want je weet wel da je iets kan spelen, maar omdat je ook weet dat de camera op u gericht is en dat 

is echt wel een extra druk, dan maak je fouten dat je eigenlijk niet zou mogen maken. 

Film je dat alleen of laat je je door iemand filmen? 

Ik film alleen.. Ik stel gewoon de camera in. En plaats die zo in een hoek dat je mij ziet spelen. 

Je hebt dus 2 soorten filmpjes dat je online plaatst. Je eigen opgenomen muziek en professionele 

inhoud, zoals scènes uit films of series. 

Ja, dat klopt, maar zo die films en series ben ik wel mee gestopt 

Welke boodschap wil je uitdragen met de filmpjes waarin je zelf muziek maakt? 

Ja, wat de bedoeling daarvan is… Ik denk dat ik daar 3 redenen voor had. Gewoon om een publiek 

te hebben. Je hebt een publiek zogezegd zonder dat je eigenlijk naar buiten moet komen. Dat is het 

leuke eraan, je moet ervoor niet gaan optreden of je moet niet in een of ander café gaan spelen voor 

vrienden of zo. Je kunt gewoon een filmpje maken en zet dat dan op YouTube. Dan bereik je ten 

eerste al veel meer mensen dan dat je kunt bereiken, op amateurniveau dan, door zelfstandig 

gewoon live te gaan spelen. Als je een filmpje op YouTube zet heb je direct een publiek van 10 000 

mensen minimum of zo. Natuurlijk om er ook uit te leren. Want dat was het dan ook vooral. Ik ben 

eigenlijk onmiddellijk begonnen met die filmpjes want ik speelde nog maar 3 jaar en de kritiek dat 

je daarop krijgt, alle je krijgt natuurlijk ook veel van die nutteloze kritiek, zo hate-comments en 

zo… maar van die opbouwende kritiek leer je echt veel uit.  

Doe je iets met die opbouwende kritiek dat je krijgt? 

Ja, ik doe daar zeker iets mee. Als ze zeggen van dat en dat moet je op letten, en dat zou ik zo doen. 

Dan ging ik naar hun profiel en meestal waren dat wel van die echte goede muzikanten en daar leer 

je dan wel iets uit. Dan luister je daar echt naar en probeer je er ook iets aan te doen! Ik had ook 

veel filmpjes dat ik erop gezet had dat ik achteraf vernieuwd heb. Dat ik zo een jaar later opnieuw 

opgenomen heb en dan het oude vervangen door het nieuwe. Dan heb je telkens een betere versie 

waar je weer kritiek op krijgt. Want je kunt altijd kritiek krijgen en je leert uiteindelijk wel bij. 
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Dus je vervangt mogelijks de filmpjes. Verwijder je soms definitief filmpjes waar je veel kritiek op 

krijgt? 

Nee, enkel als ik een nieuwe versie heb gooi ik de oude eraf en vervang ik die. 

Je oudste 3 filmpje dateren dus van meer dan 2 jaar geleden. Het zijn die scènes uit afleveringen van 

Lost en unbreakable. Wat wou je met deze geüploade filmpjes bereiken? Was dat enkel omdat je deze 

zelf niet vond? 

Ja inderdaad, omdat ik die zelf niet vond. Ik wou dat op YouTube nog eens herbekijken die scènes 

maar vond ze gewoon niet. 

Wat vond je dan zo belangrijk aan die specifieke scènes? 

Welja vroeger vond ik dat een toffe scène en vooral de muziek ook toen. En ik zocht er dan naar op 

YouTube om dat nog eens te bekijken, maar vond die dan niet en daarmee ik ze er dan zelf maar 

opgezet. 

Plaatste je die dan erop voor jezelf om die gemakkelijk te kunnen herbekijken of omdat je wou dat 

iedereen de mogelijkheid moest krijgen om die te zien? 

Wel gewoon omdat ik ervan uitging dat er wel meer mensen zouden zijn die daar naar zochten. 

Alle dat dacht ik toch en blijkbaar was het ook wel zo, want ik krijg daar nog dagelijks commentaar 

op. 

Waarom heb je er dan tijdens de voorbije 2 jaar geen zo een soort filmpjes meer op geplaatst? 

Dat interesseert mij nu gewoon niet meer. En ook omdat ik vind dat je er nu echt alles op terug kan 

vinden. Ik ben dat echt niet meer tegengekomen dat ik zo echt iets zoek en het gewoon niet vind. Je 

vindt er nu echt alles op. 

Hoe plaats jij er dan zo van die professionele filmpjes op? 

Wel ik had die films staan op mijn computer en heb die fragmenten eruit geknipt met een 

programma. En heb die scènes dan gewoon op YouTube geplaatst. Dat is dus heel simpel. 

Wat vind je van het gebruiksgemak en de werking van YouTube? 

Wel, eigenlijk heel gebruiksvriendelijk. Ze hebben zo wel wat vernieuwd. Wat ik nu wel vind, 

sinds dat Google dat overgenomen heeft zit er veel meer reclame en zitten er veel meer advertenties 

op. Want je hebt zo je filmpje en dan komt er zo vanonder in het klein een advertentie op. Ook kan 

je nu zo aanduidingen maken bij uw filmpje, je kunt nu zo tekstballonnetjes toevoegen. Zelf vind ik 

dat allemaal wel overbodig en eigenlijk het ergerlijke aan de overname door Google. Dat zijn zo al 

van die ongemakken dat je vroeger niet had. Vroeger zat er daar niets van reclame op. Dat was 

gewoon een studentenproject van die mannen die dat ontwikkeld hebben. Maar voor de rest, het 

uploaden van filmpje blijft dat relatief simpel. Je moet gewoon op uploaden klikken, daarna plaats 

je je filmpje erin, dan moet je eens klikken en daarna moet je ongeveer een halfuur wachten want 

ze moeten je filmpje goedkeuren. Het duurt ongeveer een halfuurtje om je filmpje up te loaden, allé 

dat hangt er natuurlijk vanaf hoe groot uw filmpje is, en daarna moeten ze het goedkeuren maar dat 

gebeurt relatief snel. Zelf heb ik nog nooit gehad dat het geweigerd is geweest. Zelfs al is de inhoud 
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auteursrechtelijk beschermd wordt het filmpje enkel geweigerd als er bezwarende beelden worden 

getoond. Maar bijvoorbeeld Prince, die heeft een proces aangespannen tegen YouTube. Van hem 

vindt je dus helemaal niets op YouTube, zelfs geen covers. 

Heb je dat zelf al eens getest en iets van Prince proberen uploaden? 

Nee, maar ik ben het wel van plan. Want heb ik heb ook een dergelijke versie van Purple Rain en 

van zodra mijn camera terug werkt neem ik het op en probeer ik het op YouTube te plaatsen 

Geef je je eigen filmpjes zelf ook tags zodat anderen die gemakkelijker kunnen terugvinden? 

Jazeker! Ik heb ook zo een truc. Als je zo in je tags bvb Britney Spears plaatst, dat heeft er wel 

niets mee te maken maar zo kan je wel het aantal views verhogen omdat je veel hoger in de 

zoekresultaten geraakt. Als je XXX of porno tussen je tags plaatst heb je onmiddellijk veel meer 

views. Er zit dan natuurlijk wel een grote kans in dat je het verkeerde publiek aantrekt maar je 

populariteit van je filmpje verhoogt wel snel. Tags zijn dus heel belangrijk. Als je goede tags hebt, 

is er veel meer kans dat je filmpje gezocht en bekeken wordt. 

Hoe uniek vind jij de filmpjes die je zelf online plaatst? Circuleren er gelijkaardige filmpjes op 

YouTube? 

Ik vind ze niet echt uniek. Er circuleren zeker gelijkaardige filmpjes! Maar iedere muzikant speelt 

wel anders. Geen enkele cover is gelijk! Ik heb wel een paar dingen die anders zijn, zoals dat 

interview met die muziekgroep die ik heb geïnterviewd voor een taak voor school. Die groep heb ik 

heel veel gefilmd en daarna heb ik zo een soort documentaire gemaakt en die staat dus ook online 

en dat vind ik dan wel weer uniek! 

Waarom heb je dan die documentaire online geplaatst? 

Welja ik dacht van „ik heb dat nu toch gemaakt, waarom zou ik het niet online plaatsen‟. Ik had 

daar veel tijd ingestoken en was er zelf tevreden over dus ja.. En natuurlijk ook voor die kerels van 

die groep, die hadden ook gevraagd of ik dat er wou opzetten. 

Krijgt die groep er veel reacties op? 

Wel, ik heb daar eigenlijk geen idee van. Ik heb daar nog niet op gelet. Omdat dat eigenlijk niets 

over mezelf verteld kijk ik er dan ook niet naar. Heb er zo nog 1 keer naar gekeken en dat was toen 

ook voor school, maar erna heb ik er eigenlijk geen aandacht meer aan besteed. 

Heb je er dan nooit aan gedacht om dit filmpje van je YouTube kanaal te halen? 

Welja onlangs dacht ik eraan om dit eraf te gooien. Maar aan de andere kant waarom mag dat daar 

niet meer op staan?! Ik heb er geen last van  

Er staan ook 2 soorten muziekfilmpjes van jezelf op. Zo filmpjes van de muziekgroep waar je bij 

speelt en filmpjes waar je alleen muziek speelt. Aan welke hecht je het meest belang? 

Ja, wel ik vind mijn persoonlijke filmpjes het belangrijkst. De filmpjes van Experienced zijn 

eigenlijk niet representatief omdat dit allemaal amateurbeelden zijn waarbij dat het geluid op niets 

trekt. In tegenstelling tot mijn persoonlijke filmpjes waar het geluid wel in orde is. De filmpjes van 
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Experienced staan er eigenlijk alleen maar op omdat de rest van de groep mij dat gevraagd had. 

Maar ikzelf vind die kwalitatief op niets trekken. En besteed er dan ook niet veel aandacht aan. 

Denk je dat dergelijke filmpjes op YouTube zouden terecht komen mocht jij ze er niet opzetten?  

Wel die specifieke beelden niet natuurlijk, want ik ben de enige die ze in zijn bezit heeft. Maar 

gelijkaardige natuurlijk wel. Maar je moet wel onthouden dat elke cover anders is! 

Ik heb wel nog iets eigenaardigs ontdekt! Toen we met Experienced in Roemenië waren, hebben 

we daar een optreden gedaan dat helemaal was uitverkocht. En achteraf op YouTube vond ik dus 

effectief filmpjes, dat mensen van daar met hun gsm of camera hadden opgenomen en op YouTube 

geplaatst. Dus Roemenen hadden dat gefilmd en op YouTube geplaatst. Dat vond ik dus echt heel 

cool! 

Schonk je dan ook aandacht aan de commentaren die daarop gegeven waren? 

Die waren al in het Roemeens, dus ik verstond er niets van. Het was wel allemaal positief naar het 

schijnt! Ik heb er zelf ook wel een comment op gepost om te zeggen dat het echt leuk was om daar 

te zijn. Maar of er daar reacties op geweest zijn weet ik niet, want heb dat eerlijk gezegd niet meer 

opgevolgd. 

Een andere optie van YouTube is het opslaan van favorieten. Heb je dit Roemeens filmpje daarbij 

opgeslagen? 

Nee, want de kwaliteit was niet bijster goed. Maar het was gewoon indrukwekkend om te zien dat 

enkele Roemenen dit hadden gefilmd en op YouTube geplaatst. Dat vlijt natuurlijk wel! Blijkbaar 

vonden ze het echt goed! 

Vind je eigenlijk dat het jouw taak is om zaken op YouTube te zetten? 

Welja ik voel mij zeker niet verplicht, maar ik doe het gewoon graag. Ik voel mij wel zo een actief 

lid van de YouTube gemeenschap. Omdat ik erop zit, omdat ik een account heb en omdat ik er 

actief mee bezig ben. 

Voer je dan zo interactie met bepaalde mensen op YouTube? 

Ik heb wel al contact gehad met andere mensen. Meestal andere muzikanten die zo commentaar 

hadden gegeven op een filmpje. Je kunt daar dan zo rechtstreeks op reageren. En ook mensen dat 

mij al gecontacteerd hebben via vriendschapsverzoeken. Op die manier kom je dus wel een beetje 

in contact met andere YouTube gebruikers. Soms ontstaan er zelfs ook ruzies. Bepaalde topics zijn 

zo echt besproken en dan ontstaat er een discussie en als je daar dan aan deelneemt, eindigt dat 

dikwijls in ruzies waar je elkaar verwijt. Meestal bemoei ik me er wel niet mee, maar als er zo 

racistische opmerkingen gegeven worden, gebeurt het wel eens dat ik er mij meng. Maar 

uiteindelijk bereik je er niet zoveel mee! 

Als er een goede muzikant een comment geeft op uw persoonlijke prestaties. Zou je het dan de moeite 

vinden om deze persoon te contacteren? 

Wel, eigenlijk hangt het ervan af vanwaar de personen zijn. Meestal krijg ik commentaren uit 

Amerika… Ik heb wel mijn groep waarbij ik nu speel leren kennen via YouTube. Mijn groep waar 
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ik bij speelde viel uit elkaar. Toen had ik extra filmpjes online geplaatst met mijn gitaarprestaties, 

omdat ik wist dat ik een nieuwe groep wou vinden. Ik had wel niet verwacht dat alles zo snel ging 

gaan, maar onrechtstreeks waren die extra filmpjes wel met voorbedachten rade. Hij heeft mij 

ontdekt omdat er in mijn tags Aalst stond en doordat die kerel ook van Aalst was heeft hij mij 

gecontacteerd. Hij had via YouTube ook doorgeklikt naar mijn MySpace account. Hij zei dat hun 

groep een gitarist zocht en dat hij mijn filmpjes had bekeken en dat hij wel onder de indruk was. En 

zo heeft hij mij gevraagd om eens af te spreken en of ik het zag zitten om misschien in een groep te 

spelen. 

Zie je het als jouw opdracht of is het gewoon amusement?  

Eigenlijk zie ik het gewoon als amusement. 

Maar toch vind je het belangrijk dat er reactie komt op wat je online plaatst? 

Ja, sowieso vind ik dat wel belangrijk! 

Beschouw je jouw bijdragen gewoon als een deel van het geheel of als één van de belangrijkste 

onderdelen?  

Ik vind mijn bijdrage eerder minimaal. Omdat er zitten op YouTube bepaalde muzikanten die echt 

bekend zijn op YouTube omdat die kwaliteit leveren en echt goed zijn in wat ze doen. Die steken 

er meestal ook echt tijd in. Dit zijn meestal ook oudere mensen 30 of 40 jaar, die ook al wat over 

meerdere middelen beschikken. Dat zijn zo van die muzikanten die nooit doorgebroken zijn, zowat 

gefrustreerde muzikanten, en uiten die frustratie op een goede manier door alles op YouTube te 

plaatsen. Het is echt interessant om te zien, want het zijn echt mensen met talent! Die hebben dus 

een veel grotere bijdrage als ikzelf. Je hebt zo verschillende klassen. Je hebt zo van die 

multinationals die al hun officiële zaken opzetten dat zijn zo officiële groepen die hun eigen 

kanalen hebben en daarnaast heb je zo van die amateurs, dat zo covers doen van verschillende 

liedjes die echt goed zijn en dan heb je nog mensen zoals ik, die niet super veel bekeken worden. 

Dus ja ik vind niet van mezelf dat ik een super groot aandeel heb in dat gehele YouTube verhaal. 

Maar toch vind ik het belangrijk om bij te dragen! 

Vind je het belangrijk om jouw clipjes voor lange tijd beschikbaar te houden? 

Ik heb misschien ooit filmpjes verwijderd, maar enkel om ze te vervangen door een vernieuwde 

versie. Voor de rest staan alle filmpjes erop die ik er ooit heb op geplaatst. Zie het nut er niet echt 

van in om ze erop te plaatsten enkele maanden later ze terug te verwijderen. Net zoals die filmpjes 

van Lost of Unbreakable nu boeit het mij niet meer om bestaande zaken op internet te plaatsen, 

maar toch zie ik het nut er niet van in om die filmpjes er af te halen. 

Heb je eigenlijk ooit nagetrokken of er nu al meerdere filmpjes beschikbaar zijn over die scènes die jij 

3 jaar geleden niet kon vinden? 

Nee, eigenlijk niet! 
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Plaats je soms gezamenlijke bijdragen? En wedijver je met je vrienden om de beste bijdrage te 

leveren?  

Nee. Ik ken zelf niet veel mensen die actief bezig zijn op YouTube. Wel heel veel vrienden van mij 

maken gebruik van YouTube, maar weinig nemen actief deel door het plaatsen van filmpjes. Ze 

commenten en raten wel, maar daar blijft het bij. 

In welke zin passen de clips die je op YouTube plaatst bij jezelf?  

Welja hoofdzakelijk staat er mijn eigen muziek, dus dat is mezelf gewoon! Muziek is echt 

belangrijk voor mij! Muziek is echt een groot deel van mijn leven. Dus het heeft echt weer wat 

mijn leven is want het is allemaal muziek, het zijn optredens, en mijn eigen muziek! 

Wat mij wel opvalt, is dat het genre muziek heel erg verschilt. Bij uw groep gaat het er veel ruiger aan 

toe dan in uw eigen muzieksolo‟s… 

Haha, ja dat is wel juist! Maar ik vind pianospel echt mooi! Ik heb eigenlijk 2 extremen, ik heb die 

harde rockkant en aan de andere kan heb ik het wel voor klassiek en zo van die mooie popliedjes. 

Maar alles ertussen vind ik niets aan. Dus ja dat zijn twee uitersten! Die pianofilmpjes ben ik echt 

fier op en vind ikzelf echt prachtig. Ik amuseer mij er ook bij als ik die speel! Er staan ook enkele 

gitaarsolo‟s op omdat ik mijn groep natuurlijk geen piano speel maar wel gitaar! Maar vroeger was 

ik veel meer met piano bezig en minder met gitaar. Moest mijn camera nu werken zouden er veel 

meer gitaarfilmpjes opstaan want nu ben ik daar echt intensief mee bezig! 

En die filmpjes met die professionele inhoud, vertellen deze ook iets over jezelf? 

Ja sowieso! Ik vind die fragmenten echt super! En ook bij mijn favorieten kan je dat merken. Er 

staan zo veel van die rockfilmpjes op, maar ook veel popcovers en eigenlijk ook redelijk veel 

klassieke muziek. Dat zegt dus sowieso iets over jezelf hé. Wat jij tof vind, wat jij belangrijk vind. 

Zou je er ooit iets opzetten waarvan iedereen zegt dat het supergoed is maar waar jij dus anders over 

denkt? 

Nee, dat ik zou ik nooit doen, denk ik… 

Welk gevoel overheerst als je een filmpje online hebt geplaatst?  

Welja ik wil daar eigenlijk wel mee opscheppen, alle zo trots zijn! Ik spreek dan de helft van mijn 

MSN- lijst aan zeg dan van ja ik heb een nieuw filmpje opgeplaatst. Zelfs tegen mensen waar ik 

anders niet tegen spreek. Ik wil er dan gewoon zo veel mogelijk views op! En ik zou het ook via 

MySpace en Facebook “verkondigen”. Ik probeer daar eigen zo snel mogelijk en zoveel mogelijk 

publicatie van te krijgen. Want hoe meer views, hoe hoger dat je in de zoekopdrachten komt en hoe 

meer reacties dat je krijgt en hoe sneller je gevonden wordt!  

Vraag je daarbij soms aan vrienden of ze je filmpje willen raten? Of laat je dat volledig aan hen over? 

Ik laat het meestal aan hen zelf over. Ik heb er zo wel een paar waar ik tegen zou zeggen geef mijn 

eens 5 sterren, want ik zou da bij hen ook doen. Het is zowat een wederzijdse deal. Wat zelf vind ik 

rates echt belangrijk! Ik zal zelf eigenlijk nooit naar een filmpje kijken dat minder dan 4 sterren 

heeft, omdat ik dan weet dat het niet goed is. Daarmee dat rates heel belangrijk zijn. De mensen 
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gaan daar echt op af, want als je iets zoekt staan de zoekresultaten gesorteerd op je ratings. Dus die 

met 5 of 4 sterren staan dus altijd allemaal vanboven. 

Kijk je echt nooit naar filmpjes met minder dan 4 sterren? 

Ja, soms wel omdat er heel goede zaken op staan die maar 1 sterretje hebben omdat het filmpje te 

controversieel is. Meestal liggen die onderwerpen heel gevoelig of omdat het filmpje verkeerd 

geïnterpreteerd wordt.  

Wat haalt jou dan over om toch te kijken, want vooraf kun je toch niet weten of iets goed is of niet? 

Welja er was eens een filmpje dat 500 000 views had en maar 1 sterretje. Het was echt zo heel veel 

bekeken en toch zo heel weinig rating. En ik vond dat echt iets louche, want normaal iets dat een 

heel lage rating heeft, heeft meestal ook heel weinig views. Het bleek dan echt iets heel 

controversieel te zijn. Het was zo iets over politiek, en er kwam zo veel kritiek op. Het was zo wat 

racistisch getint. Het werd precies verkeerd geïnterpreteerd. Het had echt zo voor- en tegenstanders. 

Een ander voorbeeld is foute humor, iemand die een grap maakt op YouTube zo bijvoorbeeld over 

Jodenhaat… Het was er gewoon wat over. Het had gewoon veel views en een uitgebreide discussie 

van mag dit of mag dit niet; is dat grappig, is dat niet grappig. Zo‟n dingen. Maar je moet ook 

oppassen dat je rates niet verkeerd interpreteert. Iets kan een heel goed filmpje zijn, maar als je het 

niet eens bent met hetgeen die er in voorkomt dan zal je het ook geen hoge rating geven. Daardoor 

ontstaat er ook heel veel discussie door het filmpje af te breken, te zeggen dat zoiets echt niet kan. 

Wat was de vraag weer? 

Welk gevoel er overheerst als je een filmpje hebt geüpload? 

We zijn ook goed afgedwaald… Wel ja ik zeg het. Je zet er natuurlijk iets op omdat je wilt dat de 

mensen dat zien. Dus ja dan maak ik er zeker reclame mee omdat ze zouden kijken. Dat blijft 

natuurlijk niet duren Dat is vooral de eerste 3 dagen als het er net op staat. Dan kijk ik er zelf ook 

nog meerdere keren per dag naar. Dan ontdek je zelf ook fouten hé. Waar het beter zou kunnen. 

Dan wil ik er eigenlijk onmiddellijk een betere versie opzetten maar ja dat duurt wel een eindje… 

Zijn er nog ander gevoelens die overheerst? 

Wel ja vroeger, nu heb ik dat minder.. Vroeger had ik zo echt wel wat zenuwen… Je krijgt dan zo 

mails met commentaren en dat bracht echt wel spanning met zich mee.. natuurlijk ook omdat ik 

nog niet zo heel lang speelde! In het begin had ik ook wel veel slechte comments, ze waren niet 

allemaal slecht hé, maar er waren er wel. En als er iemand zo een slechte comment had gegeven 

liep ik daar echt wel ambetant door. Als er zo iemand mij echt afbrak, ik wist wel ergens dat hij 

gelijk had, maar toch liep ik er ambetant door. 

Hoe reageerde je dan als je zo‟n slechte comment kreeg? 

Wel ja dan bedankte ik hen voor de opbouwende kritiek. Het is niet dat ik iemand begon te 

verwijten, ik probeerde daar gewoon uit te leren. Ooit heb ik mij wel eens kwaad gemaakt. Kwaad 

is wel een groot woord, maar ik had een filmpje opgeplaatst en iemand had gereageerd en gezegd 

dat het fake was, dat ik het getrukeerd had of zo iets. Daar kon ik echt wel niet mee lachen, omdat 
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het echt niet waar was. Ik vond dat zo idioot dat die dat gezegd had. En ik zei dan van ja als dat 

gefaket is, is dat wel de beste imitatie ooit! Als je soms een filmpje uploadt kan het geluid soms 

wel wat achterkomen en dan verlopen je handen en het geluid niet synchroon. Maar andere 

verdedigden me direct en zeiden dat dit zeker wel echt was enz. Ik kreeg echt direct steun! 

Wie weet dat jij filmpjes op YouTube hebt? 

Ik denk eigenlijk dat redelijk veel mensen dat weten. Vrienden, familie 

Hoe komt het dat zij dit weten? 

Wel ja vrienden en familie heb ik het persoonlijk verteld en zo gaat dat de ronde. Kennissen weten 

het dan waar via mijn MySpace want ik post daar wel dingen op en er staat ook een link naar mijn 

YouTube account 

Post je dit ook soms op andere sites? 

Ja, ik heb ook nog zo van die profielsites zoals Noxa, die hebben ook zo een forum waar ik af en 

toe wel eens een filmpje post. Nu zit ik daar wel nooit meer op! Nu zit ik meestal op MySpace. 

Facebook zou ik ook zeker gebruiken om filmpjes op te zetten, maar met dat mijn camera kapot is 

heb ik da nog niet gedaan. 

Staat in jouw YouTube profiel een link naar een eigen website/blog/profielpagina? 

Ja, naar mijn persoonlijke MySpace, naar de MySpace van mijn groep. En ja dat zal het zo wel zijn. 

Gebruik je steeds eenzelfde nickname op het internet? 

Ja, maar ik ben daarvan aan het afstappen. Op mijn Facebook is het nu ook al gewoon Tom De Lat, 

maar bij al de rest is het Teinashu. Ik zit al vanaf mijn 10-11 jaar op internet en dat is iets dat ik 

toen uitgevonden heb en waar ik precies nog nooit ben van afgestapt tot ik lid ben geworden van 

Facebook. Zelfs nog maar recent ben ik daar vanaf gestapt op MSN. 

Zal je dus in het vervolg altijd je echte naam gebruiken? 

Hmm nee, op YouTube zou ik nog steeds een nickname gebruiken, want ik vind dat belangrijk om 

anoniem te blijven in zekere zin. 

En waarom wil je anoniem blijven? 

Wel ik laat eigenlijk ook nooit mijn gezicht zien. Ik film altijd uit een hoek waar je me kan zien 

spelen maar waar je niet duidelijk ziet wie ik ben. Zo ben ik wel. Dat is zo precies een soort 

schaamte. Dat is eigenlijk om mezelf te beschermen. Ik wil ook niet dat de mensen vooroordelen 

hebben. Ik wil niet zo dat ze afgaan op mijn gezicht. Ze moeten zo echt luisteren naar mijn gitaar of 

piano spel. Ik heb al gemerkt dat dat bij veel mensen op YouTube zo is dat je zo enkel hun haar 

ziet, maar niets meer. Zo ga je echt af op hun prestaties. Want je hebt zo veel van die gitaristen die 

zo echt nerds zijn, met een bril en met puisten, maar die dan echt wel supergoed kunnen spelen. Ik 

vind dat ook echt niet nodig dat ze mij zien. De mensen kennen mij toch niet. 

En als mensen je persoonlijk aanspreken. Zou je dan je identiteit blootgeven? 

Ja, wel misschien als ik ze echt leer kennen, en ik heb ze dan op MSN of op Facebook, dan kunnen 

ze automatisch toch mijn foto‟s zien. Dan kan mij dat niet schelen omdat het vrienden worden. Op 
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YouTube wil ik toch anoniem blijven gewoon om mezelf te beschermen, zo het gevoel dat je een 

masker op hebt. Want moest je dan zo echt iets slecht doen, dan kunnen ze je niet persoonlijk 

aanvallen! Dus ja anonimiteit is toch zo een bescherming tegen vijandigheid! Die bescherming wil 

ik echt wel behouden! 

Zijn jouw filmpjes allemaal publiek of zijn er filmpjes die je enkel privaat ter beschikking stelt?  

Ik denk dat ze allemaal publiek zijn. Ik heb nog nooit iets privaat geplaatst. Ik zie ook niet het nut 

in om iets privé te houden, tenzij dat het zo echt iets onder vrienden is. Zodat er iets zots gebeurd 

op een feestje of zo, maar dan zou ik mij enkel zorgen maken dat mijn familie het ziet. Maar bij mij 

is het de bedoeling eigenlijk dat er zoveel mogelijk mensen kijken! 

Als je een filmpje online plaatst, welk publiek heb je dan in gedachten?  

Vooral andere muzikanten en fans van de muziek dat ik speel. Zoals mijn pianofilmpjes vind ik het 

belangrijk dat er andere pianisten naar kijken. Want eigenlijk krijg je enkel leuke commentaar van 

andere muzikanten die zo hetzelfde doen. Want mensen die er geen verstand van hebben gaan 

gewoon zeggen van oh mooi of oh slecht, en voor de rest niets nuttigs. Oké, dat is natuurlijk wel 

vleiend als ze het goed vinden en doet mij wel iets. Vroeger deed mij dat nog meer want nu heb ik 

zo iets van allé leuk want daar doe je het natuurlijk voor, maar op YouTube verwacht ik eigenlijk 

vooral opbouwende kritiek. Want als ik live speel of thuis voor vrienden wil ik gewoon dat ze het 

mooi vinden, dan wil ik niet dat ze beginnen te zeggen van dat kon beter. Ik wil dan gewoon dat ze 

zich geamuseerd hebben. En vooral bij een optreden heb ik dat. Ik wil niet dat er zo iemand na een 

optreden naar mij toe komt met zo commentaar. Ik zou wel luisteren maar eigenlijk is mij doel dan 

gewoon dat iedereen zegt van ja het was goed en het was leuk. Want op een optreden zij we ons 

eigen critici eigenlijk. We doen gewoon ons zin daarop. We zijn met 5 en we discussiëren elke 

week onderling over wat er moet veranderen. We horen dan zelf wel waar we de mist in gaan. 

Maar zo filmpjes die worden opgenomen, probeer ik al mijn beste versie te spelen en daar vind ik 

het dan wel goed dat er commentaar volgt. Dat is de bedoeling! 

Waarom staan er eigenlijk weinig filmpjes op internet van je groep? 

Wel op een optreden kan je de kwaliteit niet controleren dus dan zijn de filmpjes toch niet optimaal 

en niet representatief. Dan maak je daardoor eigenlijk geen goede reclame… Maar we zijn vorig 

week in Londen gaan opnemen en daar was er iemand bij die ons gevolgd en gefilmd heeft en die 

gaat er een documentaire van maken met een veel betere geluidskwaliteit. Dit filmpje zal ik dan 

zeker wel op YouTube plaatsen want dat zal goed in elkaar zitten en dat is dan wel weer prachtige 

reclame om bekendheid te creëren. En dat is natuurlijk ook plezant voor onszelf om dat op dvd te 

hebben. 

Maar als alle leden het op dvd hebben, waarom zou je het dan op YouTube plaatsen? 

Ik wil gewoon dat zoveel mogelijk mensen dat zien! Als je dat verkoopt bereik je misschien 10 

mensen, maar als je dat op YouTube plaatst bereik je onmiddellijk 300 mensen. 
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Wie denk je dat er naar jouw clips kijkt? 

Ik heb daar eigenlijk geen idee van. Sowieso zitten daar andere muzikanten tussen omdat deze ook 

commentaar geven op bepaalde videofragmenten. Ik ga dat eigenlijk ook niet echt na. Hoewel 

vroeger konden mensen op YouTube zo een code kopiëren van een van je filmpjes en zelf op hun 

eigen site plaatsen. Dan komt je filmpje op hun site. Op YouTube kon je dat dan controleren. En 

dat heeft er eens iemand gedaan met een filmpje waarop ik gitaar speel. Dan zie je natuurlijk wel 

wie dat er jouw filmpjes bekijkt. Eigenlijk is da wel indrukwekkend dat er iemand jouw filmpje wil 

gebruiken om op hun site te zetten als versiering. Dat waren dan wel meestal jonge Amerikaanse 

meisjes tussen de 14-16jaar, die zo allemaal naar hetzelfde genre muziek luisterden. 

Ben je dan niet nieuwsgierig naar wie je filmpjes bekijkt? 

Ja, natuurlijk zou ik wel willen weten wie mijn filmpjes bekijkt. Maar ja dat is gewoon onmogelijk 

om dat te weten. Via de comments kom je wel iets meer te weten over je publiek. Dan kijk ik eens 

naar hun profiel. Maar meestal zijn de profielen niet echt uitgebreid. Mijn profiel is wel redelijk 

uitgebreid: ik heb een foto, ik heb extra uitleg met redelijk veel details enz. Maar andere profielen 

zijn soms heel snel en totaal niet uitgebreid aangemaakt zodat ze gewoon kunnen raten of 

commenten of zo.. Zo kom je dan eigenlijk ook niets te weten! 

Worden jouw filmpjes vaak bekeken? 

Ja, toch nog tamelijk. Ik heb er de laatste tijd wel niet meer zo op gelet. Ik weet dat ik toch voor 

een aantal filmpjes een behoorlijk aantal views heb. Ik herinner mij wel dat ik op mijn oud 

keyboard eens liedje heb gecomponeerd voor de verjaardag van een meisje. Ik heb daarvan een 

filmpje gemaakt en dat op YouTube geplaatst. En daar heb ik zo 3000 views op, waar ik dus wel 

van verschoten ben. Het noemt Happy Birthday en misschien daarmee wel, maar toch. Ik vond dat 

wel super voor zo iets dat ik zelf heb gemaakt. Ook mijn rating daarop is ook behoorlijk hoog. 

Dus je volgt het aantal views wel op? 

Ja, maar wel minder dan vroeger. Maar dat is omdat ik er recent niets heb op geplaatst. Moest ik er 

nieuwe dingen op zetten zou ik dat zeker weer meer opvolgen. 

Dus je vindt het echt belangrijk dat jouw filmpjes vaak bekeken worden? 

Ja sowieso! 

En waarom vind je dat dan zo belangrijk? 

Ja, dat is gewoon tof hé! Das de bedoeling toch als je er iets op plaatst?! Ik vind dat gewoon 

imposant als ik dan zie van ja ik heb hier al 3 000 views op een filmpje van mij dat ik zo zelf 

gemaakt heb, dat zelf nog niet eens een cover is. Dat is echt tof. Ik heb er zelfs ook nog heel goede 

commentaren op gehad.  

Zou je het demotiverend vinden mochten weinig mensen naar jouw clips kijken? 

Hmm, dat zou mij enerzijds onverschillig laten omdat er altijd filmpjes zijn waar je minder views 

op hebt, maar anderzijds is het wel mijn bedoeling dat er zoveel mogelijk mensen mijn beelden 
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bekijken. Maar ik zou er zeker niet wakker van liggen. Ik vind het natuurlijk wel tof als er veel naar 

kijken, dat ik dat dan kan tonen 

Bekijk je zelf vaak andere filmpjes? 

Ja! Echt veel eigenlijk! Want de laatste tijd ben ik minder met mijn eigen bezig en kijk ik dan 

vooral naar andermans filmpjes. 

Naar wat kijk je dan zoal? Kijk je enkel naar muzikanten zoals jezelf die covers spelen of kijk je dan 

meer naar originele groepen of zelfs nog totaal andere zaken? 

Wel eigenlijk meer naar muzikanten zoals ik. Dat is nu het toffe aan YouTube. Ik ga echt zelden 

een officiële videoclip opzoeken van een bestaande groep. Live versies zou ik dan wel weer 

bekijken! Ik zoek eigenlijk meer covers van liedjes die ik dan eigenlijk heel grondig bekijk! 

Inspireert jou dat? 

Ja, want ik heb echt al zo dingen gezien zo bijvoorbeeld van een jongen van ongeveer 10jaar, 

afkomstig van een of ander Aziatisch land. En die jongen speelt echt fantastisch gitaar. Dat is 

gewoon ongelofelijk! Maar dat is wel wat ontmoedigend. Dan denk ik zo altijd van waar ben ik nu 

eigenlijk mee bezig, want ik zal nooit zo goed worden als die jongen en die is dan nog eens een 

stuk jonger. Maar dat is nu net wat ik zo tof vind aan YouTube. Ik zou die jongen nooit gekend 

hebben zonder YouTube en dat is met heel veel muzikanten zo. Er zitten echt zoveel goede 

muzikanten op die geen platencontract hebben maar die via YouTube wel een soort bekendheid 

hebben gecreëerd. En via YouTube kan je eigenlijk echt bekend worden, veel muzikanten worden 

ook zo ontdekt! 

Je gelooft echt dat je bekend kan worden via YouTube, waarom plaats je dan niet meer filmpjes van je 

groep Experienced? 

Wel zoals ik al zei wanneer tijdens een optreden gefilmd wordt is die geluids- en beeldkwaliteit 

echt ondermaats. Maar moesten we professionele filmpjes in ons bezit hebben zouden we die daar 

zeker op plaatsen. Zoals die documentaire die van ons gemaakt werd. Sowieso zal die een plaatsje 

op YouTube veroveren! Dat is echt een machtig element: film, YouTube en internet! We hebben 

wel zo een filmpje van in Roemenië dat MTV heeft gefilmd en dat is dan wel zeer goede kwaliteit 

en het geluid is ook echt goed! Dat staat wel niet op mijn YouTube pagina maar wel op het 

YouTube kanaal van MTV. Het staat wel bij mijn favorieten, maar ik kan het jammer genoeg niet 

van hun kanaal halen. 

Volg je dan de comments op die bij dit filmpje verschijnen? 

Eerlijk gezegd let ik daar eigenlijk niet op 

Vind je je eigen prestaties dan zoveel belangrijker dan de prestaties van jullie groep? 

Nee, daar niet van maar ik wil die comments gewoon niet weten omdat ik ons dan echt nog niet 

goed vond. Intussen zijn we weer geëvolueerd en nu zou ik toch al eerder de moeite doen om de 

commentaren op onze prestaties te volgen. Ook wil ik niet kijken omdat ik mij echt erger aan een 

meisje die toen in onze groep zong en de commentaren die erop kwamen waren toch allemaal van 
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dezelfde aard over de slechte prestaties van dat meisje. Daarom ben ik ook gestopt om die te 

volgen. Nu ligt dat meisje uit de groep en volgende week treden we opnieuw op en dat optreden 

wordt volledig gefilmd met een professionele camera. Dat filmpje zal ik dan zeker ook op 

YouTube plaatsen en daarbij zal ik de commentaren wel opvolgen! Nu ben ik echt wel fier op wat 

doen 

Krijg je eigenlijk veel comments? 

Al bij al valt dat nog mee. Eigenlijk zijn dat er niet zo veel. Het varieert ook per filmpje. Op de 

scènes uit Lost en Unbreakable komen er dan weer heel veel comments. Zeker wekelijks krijg ik 

een reactie. Maar die reacties vind ik dan eigenlijk totaal niet belangrijk! Die commentaren hebben 

niets met mij te maken. Alles gaat over de acteurs en hun acteerprestaties. Maar op filmpjes hangt 

het er van af. Op sommige fragmenten heb ik helemaal geen comments en op andere, die blijkbaar 

wat populairder zijn krijg ik dan wel veel reactie. 

Wat vind je ervan om geen reactie te krijgen? 

Welja ik vind dat niet zo erg. Ik denk dan niet onmiddellijk dat het slecht is, maar eerder dat het 

niet populair is in de zoekresultaten. Hoe meer views, hoe meer comments en omgekeerd. 

Over wat gaan die comments dan? 

Wel dat gaat echt over mijn muziek, over mijn spelen. 

Ga je soms in interactie met gebruikers die commenten? 

Ja! Ik reageer soms wel eens. 

Tracht je bijdrage te veranderen of verbeteren, na het krijgen van comments of suggesties? 

Ja, dat heb ik ook al gedaan! En als ik vind dat ze gelijk hebben dan neem ik een nieuwe versie op 

en vervang ik de bestaande door de geüpdate versie. 

Soms of telkens opnieuw?  

Enkel als ik de commentaar terecht vind. Van die schoonheidsfoutjes zitten er altijd wel in. Het is 

nu al een tijdje geleden dat ik iets nieuws heb opgezet. Maar die filmpjes zijn nu al enkele maanden 

of jaren oud, dus kan ik die nu dus weeral beter spelen. Eigenlijk zou ik het zo elke maand moeten 

vernieuwen, maar dat neemt veel te veel tijd in beslag. Ooit zal ik da misschien wel nog eens doen 

Geef je vaak comments op clipjes van anderen? 

Ja, dat gebeurt wel eens. Normaal geef ik enkel comments als ik vind dat ik iets kan bijdragen, 

anders niet. Maar ik zal meestal ook alleen maar comments geven als ik het goed vind. Als ik het 

slecht vind, ga ik er niet snel op reageren. Hoewel als ik zo zie dat het nog een jonge gast is, dan 

denk ik zo terug aan hoe ik was en dan probeer ik wel opbouwende kritiek te geven. Maar ik ga 

nooit iemand volledig afbreken.  

Reageren die personen dan terug? 

Ja, dat gebeurt wel. Maar niet elke keer! Ik volg dat niet echt op, maar YouTube laat u dat 

natuurlijk wel weten. 
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Krijgen jouw clips vaak een rating? 

Eigenlijk wel nog, want mijn ratings daar let ik het meest op! Dat vind ik echt belangrijk, want als 

je ratings goed zijn, dan heb je automatisch meer views. Dat komt gewoon veel beter over! 

En als er zo een filmpje is waarvoor je echt weinig ratings krijgt. Zou je het overwegen om dat dan 

van je kanaal te verwijderen? 

Wel ja.. Ik heb wel eens een filmpje gehad van een live optreden waar ik een solo speel van 15 

seconden en dat was gefilmd met een gewone fotocamera. Dus de kwaliteit was rotslecht en 

achteraf bleek ook dat mijn gitaar echt vals stond. Maar het was gewoon leuk gefilmd. Maar ik had 

er maar 3 sterren op dus ja ik heb het dan maar verwijderd. 

En wat doe je het meest: commenten of raten? 

Ik zal eerder sterretjes geven dan comments. Ik zou wel sneller een comment geven bij amateurs 

dan dat ik zou commenten bij een officiële groep. Omdat ik vind da niet persoonlijk. Het zijn niet 

de muzikanten zelf die daar naar kijken. Terwijl je amateurs wel persoonlijk bereikt. 

Vind je het belangrijk dat andere sites jouw filmpje opnemen of ernaar verwijzen? 

Nee. Totaal niet. Ik volg dat niet op! 

Op welke manier krijg je het liefst feedback? 

Ratings vind ik belangrijk omdat je dan aantrekkelijker lijkt om naar te kijken. Dus louter voor het 

uiterlijk vertoon van mijn YouTube. Maar persoonlijk weet je daar niet veel mee. Dus verkies ik 

eigenlijk wel comments. 

Van wie krijg je het vaakst en het liefst feedback? 

Ik vind het leuk om appreciatie te krijgen van je directe omgeving, maar als muzikant zelf heb je 

daar niet zoveel aan. Ik krijg dus het liefst commentaar van mensen die mij niet persoonlijk kennen. 

Dat is gewoon veel objectiever. En het liefst krijg ik die feedback van muzikanten zelf. En nog 

beter vind ik als die muzikanten dan nog eens veel meer ervaring hebben als ikzelf. 

Vind je dat het sociaal netwerk uitbreidt sinds je met YT begon? 

Ja! Enorm, dat is echt gegroeid! In het begin dat ik erop zat was YouTube nog echt veel kleiner. 

En is je eigen netwerk als sterk uitgebreid? 

Nee op YouTube niet. Facebook en MySpace is op sociaal vlak dan echt wel veel beter. YouTube 

is geen plek waar ik vrienden maak. Het wordt wel duidelijk dat er veel mensen zijn met dezelfde 

interesses, maar daar blijft het dan ook bij! 

Plaats je nog op ander videoportals filmpjes? 

Nee, enkel op YouTube 

Ben je ook op andere Web 2.0 sites actief zoals social netwerksites zoals Facebook, Netlog, MySpace, 

Flickr, Delcious, etc. waar je zelf zaken online plaatst? 

Ja, ik heb Facebook, MySpace en MSN. Vroeger had ik ook nog Noxa, maar nu maak ik daar geen 

gebruik meer van. Met de groep hebben we wel een Netlogprofiel, eigenlijk zitten wel met 

Experienced wel op 20 verschillende sites. 
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Nu wat algemener. Vind je het belangrijk om bij te dragen tot het Web, dus zelf content plaatsen? 

Ja. Ik voel mij zo echt lid van het internettijdperk. Ik surf heel veel op internet. Internet is gewoon 

echt boeiend. Zoals Wikipedia, ik vind dat gewoon geniaal.  

Heb je daar ooit ook al iets op geplaatst? 

Ik heb me daar ook een account op gemaakt omdat ik er een artikel van Experienced wou op 

posten. Maar dat is onmiddellijk verwijderd geweest met als reden dat dat onbelangrijke informatie 

was. Maar voor de rest gebruik ik het wel bijna dagelijks om informatie van te halen. 

Wat vind je van internetgebruikers die zelden of nooit iets online zetten: op YouTube of op een andere 

site, maar wel die zaken gebruiken? 

Ik denk dat ik eigenlijk echt niemand anders ken die zelf filmpjes op YouTube plaatst. 

Wat vind je ervan dat het web vandaag de dag bestaat uit informatie die gecreëerd is door mensen 

zoals jij en ik (attitude tegenover web 2.0) 

Ik vind dat gewoon een prachtig concept. Ik kan gewoon met iemand contact hebben van aan de 

andere kant van de wereld, China, Japan, Amerika,… Internet heeft van de wereld een dorp 

gemaakt! Met een muisklik kan je allerhande informatie vinden. Zowel professioneel als 

amateuristisch! Prachtig! 

Vind je dat dit belangrijk is? 

Ja, ik vind dat heel belangrijk! Maar je moet er wel mee oppassen. Ik ben niet zo naïef dat ik alles 

ga geloven die op internet verschijnt. Zoals wikipedia, veel pagina‟s zijn echt subjectief. Bepaalde 

instanties houden daar echt controle op. Maar al bij al is het nieuwe internet een prachtig 

geëvolueerd concept! 
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Interview 2. 

Interview afgenomen op donderdag 23.04.2009 

 

 Leeftijd: 27 jaar 

 Geslacht: M 

 

Hoe heb je YouTube leren kennen? 

Hmm, YouTube leren kennen… Goede vraag eigenlijk om mee te beginnen … Ik denk gewoon 

tijdens het surfen.  

Of via vrienden misschien? 

Nee… Vanaf dat internet eigenlijk opkwam ben ik een redelijk actieve gebruiker. En dat was zo 

een hype, video‟s online plaatsen… Of misschien zelfs iets over gelezen, dat zou eigenlijk ook wel 

kunnen. In de krant opgepikt of zo.. En zodoende dan zelf eens gaan checken. Maar niet echt via 

andere mensen. 

Waarom heb je een account gemaakt op YouTube? 

Gewoon om iets up te loaden eigenlijk. Daarvoor ging ik zo af en toe wel eens gaan kijken, maar 

op een bepaald moment was er een filmpje op regionale tv van mijn volleybalploeg. Mijn pa had 

dat dan via zijn computer opgepakt en in digitaal formaat omgezet. En dan dacht ik van het zou 

misschien leuk zijn om dat ook online te zetten. Zodat andere mensen ook kunnen kijken. En 

zodoende heb ik dus een account aangemaakt en het filmpje geüpload. Zo is het eigenlijk begonnen 

Als je gebruik maakt van YouTube, zoek je dan rechtstreeks of ga je via omwegen, blogs enz.? 

Meestal via een link ergens. Je hebt dus heel veel dat YouTube ook wordt geïntegreerd in een 

andere webpagina. Dat hij dan vanzelf begint te spelen. Dus meestal via een andere weg eigenlijk. 

Hoe vaak heb je YouTube tijdens de laatste weken gebruikt om clips te bekijken?  

Wel op Facebook heb je zo dikwijls een embedded filmpje. Dus via deze weg het meest. Dat zijn 

eigenlijk zaken dat ik het meest gebruik. Maar YouTube gebruik ik ook soms voor muziek. Dat is 

wel oneigenlijk gebruik. Men gaat zo een nummer uploaden met quasi geen beeld erbij, of gewoon 

de titel in het scherm. Maar zo kun je eigenlijk heel veel nummers terug vinden. Als je zegt van ik 

wil dat eens horen, of ik wil dat liedje eens laten horen aan iemand dan gebruik je YouTube. 

YouTube is dan eigenlijk een soort muziekspeler 

Gebruik je dit dan dagelijks? 

Neen, zeker niet dagelijks. Dat is iets dat je zo meer eens in groep gaat doen. Bijvoorbeeld ooit heb 

we dat via iemand zijn IPhone gedaan. Ik zei dat hij dat nummer eens moest checken en die kon dat 

via zijn IPhone onmiddellijk online. Dus kan hij dat zo heel snel opzoeken. En ook eens bij iemand 

thuis gewoon. Die persoon zijn computer zat aangesloten op zijn stereo en dan hebben we nummers 

klaargezet in een afspeellijst en laten afspelen. 
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Was dit voorheen anders? 

Nee, dat is eigenlijk al altijd zo geweest. 

Hoe vaak gebruik je YouTube daarentegen om zelf clips online te plaatsen?  

Ik heb nog maar 2 keer iets online geplaatst. Eerst en vooral dat volleybalclipje waar ik over sprak. 

Dat is al van lang geleden. Iets meer dan een jaar of zo. En nu heb ik onlangs een nieuwe gsm 

gekocht. En daarmee zei ik van ik wil dat nu toch eens checken hoe goed dat werkt. Dus ik ging 

naar een optreden en ik wou eens checken hoe het nu zat met die camera. En ik heb dat dan 

opgenomen en ik vond dat het geluid echt goed mee viel. Het beeld was iets minder want het was 

in Vorst en we stonden dus zelf heel ver. En dan dacht ik van ik heb toch een YouTube account, ik 

zou het beter eens uploaden om te testen. En dan ben ik wel geregeld gaan kijken om te zien hoe 

vaak het bekeken werd, en of het een goede rating kreeg en natuurlijk ook om te zien of er 

commentaar op kwam enz. Dus dat was wel heel plezant. 

Het filmpje van AVS TV heb je meer dan een jaar geleden gepost. Hoe komt het dat je in de tussentijd 

niets nieuws hebt geüpload? 

Wel de reden is eigenlijk puur het gemak. De moeite dat je moet doen om het filmpje er op te 

plaatsen. Omdat toen had ik gewoon aan mijn pa gevraagd, zet dat eens om. En die kon dat 

gemakkelijk via zijn computer omzetten naar een formaat waarmee je het op YouTube kon 

uploaden. Maar dat is dus wel een redelijke omweg tegen dat je dan eigenlijk iets hebt om er op te 

plaatsten. Er zijn intussen wel nog filmpjes geweest, maar iemand anders heeft dit er dan opgezet. 

Maar nu met dat toestel is het super gemakkelijk natuurlijks. Het is eigenlijk plug and play? Dus je 

sluit de usb poort aan je computer en je kunt onmiddellijk de bestanden op je computer en je kan 

direct uploaden op YouTube. Moest er daarbij ook nog een conversie nodig zijn geweest. Dan 

waren ze er misschien nooit op beland. Maar nu heb ik 1 keer iets gefilmd en was dat direct in orde 

Dus YouTube is eigenlijk heel gebruiksvriendelijk. 

Ja, omdat ik eigenlijk het juiste toestel nu in mijn bezit heb is de gebruiksvriendelijkheid enorm 

toegenomen en is de drempel eigenlijk veel kleiner geworden. Dus als ik nog eens iets zo plezant 

zou filmen. Denk ik dat de stap veel kleiner zal zijn om dat ook op YouTube te plaatsten. 

Je bent dus van plan om in de toekomst nog meer filmpjes op YouTube te plaatsen? 

Ja, ik denk het wel. Heb nu toevallig vorige week op de volleybal ook wat filmpjes gemaakt. Zo 

wat verschillende spelfases. Ik heb dat er nu wel nog niet opgezet, omdat het niet echt spectaculair 

was, maar moest er daar nu zo iets spectaculairs gebeuren. Je weet dat natuurlijk nooit op 

voorhand. Dan zou ik dat daar zeker wel al opgezet hebben. Of als ik nu nog eens naar een 

optreden zal gaan, dan maak ik zeker wel nog eens filmpje om op YouTube te zetten. Omdat dat 

voor jezelf maar ook voor anderen een leuk souvenir is. Ik heb daar nu eens mee gespeeld en 

gezien dat dat wel werkt dus nu denk ik wel in het vervolg dat ik er meer gebruik ga van maken. 

Maar dat hangt van moment tot moment af. Het is nu echt een optie, dus het kan wel! Intussen heb 

ik wel al een paar filmpjes gemaakt, maar heb die er nog niet op geplaatst. Het is zo een soort van 
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abstracte drempel, als je voelt van het is echt wijs en speciaal is ga je het er veel sneller opzetten. 

Maar als je het filmt en erna bekijkt en het blijkt toch niet zo spectaculair te zijn, dan plaats ik er 

die toch niet op. Je probeert zo te filmen met het idee van wie weet zet ik het er wel op, maar als 

het achteraf niet goed blijkt, dan zet je het er gewoon niet op. 

Dus je plaatst 2 soorten filmpjes online, filmpjes dat je zelf filmt en dan professionele inhoud, zoals 

dat filmpje van AVS. 

Ja, dat laatste was zo content waar je ergens zelf in voorkomt en dat je dan dus wilt delen met 

iemand. Dus je maakt het gemakkelijk en loadt het zelf op, want bij AVS is dat ook beschikbaar 

maar je kunt dat dan binnen een beperkte tijd opvragen. Dus als het ergens beschikbaar is, is het 

niet nodige om dat zo extra up te loaden. Maar nu was het zo meer een belangrijk filmpje. En 

daarbij was het eigenlijk vooral een test om eens te zien hoeveel mensen er dat bekijken en hoe het 

allemaal in zijn werk gaat. 

Zou je ook nog andere soorten filmpjes online plaatsen, naast concerten en je eigen hobby? 

Hoh… Als je nu echt zelf iets maakt of zo, of iets meemaakt… Zo op feestje, dat zou ik er 

misschien nog opplaatsen. Dat lijkt mij wel plezant om te doen. Nu zijn dat zo meer foto‟s op 

Facebook, en daar kun je eigenlijk ook video‟s uploaden. 

Gebruik je Facebook om filmpjes up te loaden? 

Wel, voorlopig heb ik dat nog niet gedaan. Nu plaats ik er enkel foto‟s op. Nog niet voor video‟s. 

Zou je er persoonlijke video‟s op YouTube plaatsen, bijvoorbeeld een verslage van een weekend 

onder vrienden? 

Wel natuurlijk zit je dan zo een beetje met de privacyparadox van sociale netwerksites. Wij hebben 

zo eigenlijk eens een probleem, een probleem is veel gezegd, maar toch zo in onze vriendenkring 

gekregen dat we zo een aantal foto‟s hadden van een stageweekend met de volleybal. En er waren 

zo een aantal foto‟s die minder voor publicatie geschikt waren. Maar er was zo 1 iemand die die 

foto‟s in zijn bezit had en die ze ook nog niet aan de rest van groep had laten zien. En hij stelde 

voor om ze o Facebook te zetten, maar hij ging er voor zorgen dat niemand anders ze ging kunnen 

bekijken, enkel de vrienden. En hij had dat toen gedaan. Maar blijkbaar had hij een optie vergeten 

uitzetten waardoor dat ze wel gedeeld werden. Dus iedereen kreeg dat op zijn voorpagina, en op 

een kwartier/20 minuten hadden blijkbaar al heel veel mensen dat gezien. En natuurlijk waren dan 

een paar die daar echt boos om waren. Dus moet je daar altijd mee oppassen. Ik denk dat als ik het 

gevoel heb dat er iets inzit die niet mag gezien worden of dat mensen niet graag gaan hebben dat 

het gezien is, dan ga ik dat ook gewoon niet doen. Maar als er niets bezwarends inzit, waarom dan 

niet?! 

En muziek?  

Muziek zou ik er niet zo snel opzetten. 
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En het materiaal dat je online zet. Maak je dat soms samen met anderen? 

Wel die filmpjes die er nu op staan, heb ik zelf gemaakt. Behalve dat filmpje van AVS, heb ik voor 

een stuk laten maken. Maar om er echt een productieproces aan te koppelen en zo met anderen 

samen zitten om dat te monteren, nee dat hoeft voor mij niet. 

Waarover gaan jouw filmpjes? Welke boodschap wil je ermee uitdragen? 

Hmm boodschap… Het is meer een nieuwsgierigheid naar het waarom. Waarom zitten mensen op 

een sociale netwerksite? Dat is dus eigenlijk een heel interessante vraag! Er wordt daar al heel veel 

onderzoek naar gedaan door de geschreven pers. Het is gewoon een gemakkelijke, leuke manier om 

te delen. Je kunt mensen laten zien waar je mee bezig bent. Ik ben bijvoorbeeld ook actief al 

deejay, dat zo bijvoorbeeld leuk zijn om aan iemand te vragen om eens een filmpje op te nemen, 

want je kunt natuurlijk jezelf niet filmen. En dan zou ik dat zeker wel online zetten. Dat is dan 

deels als promotie en aan de andere kant om te laten zien waar ik mee bezig ben. Maar ik denk dat 

het vooral heel leuk is om zo onder vrienden zaken te delen. 

Dus vooral onder vrienden.. 

Ja.. 

Maar als je bijvoorbeeld je deejaysets er zou op plaatsen. Zou het dan niet de bedoeling zijn dat er een 

groot publiek naar gaat kijken? 

Wel ja.. Voor een stuk zeker ook wel, je hoopt dan toch dat het een gevolg zal hebben. Met die 

muziek, zo een optreden, is dat dan ook meer een delen naar de mensen die daar op dat moment 

ook waren. Want zo krijg je dan ook reacties, van leuk ik was daar ook en vind het echt wijs dat we 

het eens kunnen bekijken. Op dat moment is dat dan zo een ervaring dat je echt wijs en goed vond. 

Je hebt daarvan dan zo een tastbaar souvenir en voor een stuk stel je die ter beschikking, een soort 

van delen. Een community. Dat is gewoon plezant om te doen. 

En als er mensen met dezelfde muziekinteresse reageren, ben dan van plan om met hen in interactie te 

gaan? 

Ja, dat kan zeker. Daarvoor dienen sociale netwerksites eigenlijk. Dan vooral als je naar niches gaat 

is dat echt wel leuk om gelijkgestelde zielen te vinden. Want hoe meer je in een niche, qua muziek 

zit, hoe underground je zit, hoe moeilijk het is om met dezelfde interesse te vinden. Op zicht kan je 

niet altijd mensen herkennen en weten waarin ze geïnteresseerd zijn. Maar online kun je 

bijvoorbeeld iemand die een filmpje uploadt via YouTube of iemand waarvan je ziet welke muziek 

die beluisterd heeft via last.fm of zo, zie van ja die heeft dezelfde muziek interesse als ikzelf. Dan 

is de drempel lager om over dat onderwerp een conversatie aan te gaan, via het posten van een 

berichtje, of het sturen van een mailtje. Dat doe ik zelf ook wel. 

Hoe uniek vind je de filmpjes die jij online plaatst?  

Hmm hoe uniek… 
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Ga je soms zelf na of er gelijkaardige filmpjes op YouTube circuleren? 

Welja je ziet dat zelf wel omdat je automatische een aantal filmpjes krijgt die ermee verwant zijn. 

Maar van dat optreden is dat eigenlijk wel grappig omdat je ziet dat er dus meerdere mensen dat 

opgenomen hebben en dan kun je zo zien dat er iemand gefilmd heeft die aan de andere kant van de 

zaal stond. Dus ik zoek niet echt actief, als ze automatisch verschijnen bekijk ik ze wel eens. 

Dus je denkt dat dergelijke filmpjes op YouTube terecht zouden komen mocht jij ze er niet opzetten? 

Wel hoe unieker dat je denkt dat de gebeurtenis is dat jij hebt opgenomen, hoe meer je de neiging 

wel zal hebben om ze online te plaatsen. Ook al ik heb op de radio of tv ooit een nummer gezegd 

van wow super, dan ga ik er altijd wel vanuit gaan dat iemand anders dat er wel al zal opgezet 

hebben. Maar als je denkt dat iets redelijk uniek is, dus dat het er niet op staat, dan ga je dat er 

sneller zelf op plaatsen. 

Zie je dat als jouw taak om zaken op YouTube te zetten? 

Taak is veel te zwaar gesteld. Het is gewoon iets als je het filmpje in je bezet hebt en het kost niet 

te veel moeite doe plaats je het gewoon online. Ik heb de filmpjes van dat optreden ook heel snel op 

YouTube geplaatst en achteraf wou ik weten of er nog andere filmpjes waren bijgekomen, want 

blijkbaar was ik een van de eerste die iets van dat concert had geüpload. Dus erna heb je dan zo wel 

de neiging om na te gaan of er noch iets is van verschenen als er zo een neerslag is van iemand die 

er iets over geschreven heeft, zowel in de krant als op YouTube. Vooral als het een goed optreden 

was of een goede fuif of zo. Moest ik daar misschien niet in geïnteresseerd zijn en geen verdere 

verslagen zou gezocht hebben dan zouden mijn filmpjes misschien nooit online hebben gestaan. 

Maar nu was het zo snel die filmpjes online plaatsen, er was ook geen moeite voor nodig. Dat gaat 

heel gemakkelijk.  

Vind je dat jouw bijdrage eigenlijk belangrijk is? 

Wel dat zie je aan de hits hé. Op het ene moment gaan je hits stijl naar omhoog, maar op een 

bepaald moment stopt dat eigenlijk. Bij waren het nu een paar heavy metal groepen zoals Megadeth 

en Judas Priest, daar staan duizenden filmpjes van online. Sommigen zelf een veel betere kwaliteit 

dan die van mij, eigenlijk de meeste zelf. Dat gaat van echte clips, tot grotere optredens. Deze 

video‟s zijn dan kwalitatief een stuk hoogstaander. En als je dan in het algemeen een filmpje van 

Megadeth wil zien, dan ga je dan eerder naar zoiets teruggrijpen. Denk ik toch. Mijn filmpjes zijn 

eerder uniek voor de mensen die daar op die avond ook aanwezig waren. Dat is het unieke aan die 

filmpjes. Maar dat zijn geen filmpjes die een eigen leven gaan leiden en die plots zo duizenden of 

miljoenen kijkers gaan creëren. En dat was ook mijn bedoeling niet.  

Dus je wilt vooral mensen bereiken die daar op dat optreden aanwezig waren? 

Ja, ik denk dat dit inderdaad zowat mijn motivatie was. Een beetje spelen met het medium, zelf iets 

uploaden, dat is het interessante. Er leren mee omgaan, mee spelen, kijken van “wat doet dat hier 

allemaal”. En voor een stuk dus ook dat sociaal aspect naar de mensen toe die er waren, om hen 

een aandenken te verschaffen. 
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Vind je het belangrijk om jouw clipjes voor lange tijd beschikbaar te houden? 

Ja, ik zou niet weten waarom ik die er zou afgooien. Bij mijn weten worden de filmpjes, als ze niet 

geflaged worden tenminste, er niet afgegooid. Enkel als er content op staat die niet mag gezien 

worden. Maar bij mij is dat dus helemaal niet het geval. Ikzelf zou dus geen reden zien om die er af 

te halen. 

En in welke zin passen de clips die je op YouTube plaatst bij jezelf?  

Het blijft natuurlijk… je zet iets online, deelt iets mee aan anderen. Dus sowieso denk ik dat er 

altijd wel, al is het miniem, een boodschap inzit. Ik denk nu niet dat je er iets zal opplaatsen die 

compleet niets met jezelf te maken heeft, of dat niet een beetje in de lijn past van hoe je wilt dat 

mensen jou zien of kennen of wat de aspecten zijn die je zelf naar voor schuift. Anders ga je het 

ook niet echt online gaan zetten. 

Dus moest je een filmpje doorgestuurd krijgen van een vriend, en je vindt het gewoon grappig dan zal 

je ook geen moeite doen om het online te plaatsen? 

Hoh ja kijk, dat is ook zo.. ja vroeger had je dan ook zo, nu ook nog maar minder, nu is dat meer 

vervangen door het rechtstreeks doorsturen van het filmpje, maar vroeger kreeg je zo e-mails met 

attachements. Dat was ook al zoiets. Ik ging die dan meestal wel openen en bekijken, maar om dat 

dan zelf te gaan doorsturen, nee. Op den duur heb je zo veel grappige en wijze dingen dat ikzelf 

dan niet de neiging heb om iets te gaan doorsturen of online te plaatsen. 

Dus echt enkel filmpjes die iets met jezelf te maken hebben. 

Ja, en die meer zo wat iets persoonlijk, of iets wat je samen met je vrienden, een feestje of zo, hebt 

meegemaakt. Dan ga je veel meer de neiging hebben om die foto‟s of filmpjes online te zetten. 

Welk gevoel overheerst als je een filmpje online hebt geplaatst? Zoals jullie filmpje van jullie 

volleybalploeg. Jullie waren daarbij gewonnen… Ben je dan niet eerder geneigd om een dergelijk 

filmpje erop te plaatsen… 

Ja natuurlijk, uiteraard! Dat is wel logisch 

Wat verwacht je daar dan van? 

Dat is gewoon leuk dat dat daar staat en dat je daarna kan zeggen van kijk ik was op tv. Dat is 

gewoon zo, ik kan dat niet ontkennen! Sowieso is dat wel leuk! Dus ja, wel een beetje een trots 

gevoel. Ik herinner mij zo een paar jaar geleden dat er ook zo in een AVS verslag van de match dat 

je dan een bal mist, natuurlijk ga je dan zo iets niet online zetten.  

En als je merkt dat er een dergelijk filmpje van jezelf online staan. Ga je daar dan commentaar op 

geven of zo? 

Op Facebook heb je een optie waarbij je je kunt untagen. En in de filmpjes daarop kun je jezelf ook 

tagen of untagen. Dus als het filmpje je niet aanstaat untag je jezelf en kun je desnoods gaan vragen 

of ze het filmpje willen verwijderen. Je hebt natuurlijk mensen die daar gevoeliger aan zijn dan 

andere. Ikzelf vind dat wel flauw!  
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Bij volleybal blijft het natuurlijk een spel waar je kunt winnen of verliezen. 

Ja, dat is het gewoon. En uiteindelijk was het natuurlijk ook zo.. Of gewoon met foto‟s van iets 

anders, waar je toevallig eens niet goed op staat waar je een domme kop trekt. Dat gebeurt nu 

eenmaal. Je kunt jezelf wel untagen. Dat is het maximum wat ik zou doen. Maar echt vragen om te 

verwijderen zou ik echt nooit doen. Tenzij het nu echt heel persoonlijks of choquerend is. Heb dat 

nu wel zelf nog niet meegemaakt. 

Wie weet er precies dat jij actief bezig bent op YouTube? 

Ik heb mijn deejaynaam gebruikt als YouTube accountnaam, maar dat zegt nu eigenlijk nog niet 

zoveel. Dat filmpjes van dat optreden heb ik online gezet en ik heb dat tegen enkele vrienden 

verteld. Ik heb die filmpjes online gezet maar nu niet specifiek voor… wel, Ik heb toch naar twee 

vrienden, die qua muziek een zo een beetje aansluiten, die filmpjes doorgestuurd en gezegd dat ze 

zich in die filmpjes zullen kunnen vinden en dat ze, ze dus eens kunnen bekijken. Maar met die 

volleybal.. daar waren mensen die vroegen van heeft iemand dat filmpje staat? En in plaats van het 

zoals vroeger via een videocassette uit te wisselen kon ik zeggen van “ah ik heb het online 

geplaatst daar kun je het vinden”. Dus zo gaat dat dan ook… 

Het is dus niet dat je op blogs of bij andere fans op hun profielpagina gaat vermelden dat je een nieuw 

filmpje online hebt geplaatst? 

Nee. Maar bij mijn muziek wel, bijvoorbeeld mijn deejaysets wel, maar dat zijn dan geen filmpjes. 

Je neemt die op en dan upload je die online. Maar dat is gewoon muziek, zoals MySetShare op zo‟n 

type websites kun je gewoon bestanden uploaden en bij MySetShare begint het ook gewoon af te 

spelen. Het is dus niet gewoon een bestandje dat je kunt downloaden maar je kan het op de site zelf 

beluisteren. Dat zijn dus zo dingen die dan ook als een soort promotie dien voor u muziek. Dat ga 

je dan wel gaan posten bij bepaalde mensen dat je kent, op Facebook, MSN,… 

Dit zijn allemaal mensen die je kent, maar post je het ook op algemene forums, blogs,…? 

Ja. Mijn schoonbroer postte dit voor mij soms op forums. Dus ja eigenlijk wel. Je hebt ook zo van 

pop een site, dit is speciaal voor deejays en artiesten, en daar kun je ook je muziek uploaden. Dat is 

dan bestemd voor mensen die je niet persoonlijk kent of om eventueel deel te nemen aan een 

contest. Dat gebeurt ook wel. Maar dat is dan met mijn muziek. Maar ik heb geen filmpjes waarvan 

ik vind dat ik die moet gaan delen met vreemden. Bij vreemden reken ik dan niet de mensen die 

ook op dat concert aanwezig waren. Deze mensen ga ik ook niet actief gaan opzoeken, want ik 

denk dat deze filmpjes zelf wel vinden. 

Kun je via een of andere link doorklikken naar uw YouTube profiel. Bijvoorbeeld via uw Facebook of 

staat er op uw MySpace profiel een verbinding naar u YouTube profiel? 

Nee eigenlijk niet. Voorlopig doe ik dat voor mijn deejayactiviteiten wel. Daarvoor heb ik een 

MySpace profiel, heb ik op Facebook ook een fanpage en deze verwijzen dan wel weer naar elkaar. 

Maar op YouTube heb ik nu niet zo echt filmpjes die daarmee te maken hebben. Daar staan enkel 

volleybalfilmpjes of stukken van optredens op. Dus heb ik voorlopig geen reden om daarnaar te 
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verwijzen. Moest ik nu bijvoorbeeld draaien op een fuif en ik heb daarvan wel een filmpje staan op 

YouTube, dan zou ik dat misschien wel integreren.. Dan zowel op mijn persoonlijke pagina als op 

die publieke fanpagepagina‟s of op MySpace, want dat is eigenlijk ook publiek… MySpace is meer 

en meer verschoven van iets dat Facebook nu is, was MySpace vroeger naar nu waar alles gericht is 

op vooral muziek en promotie eigenlijk, waar je alles kan gaan beluisteren. 

En je persoonlijke naam wordt niet letterlijk vermeld op YouTube. Is daar een specifieke reden voor? 

Nee, niet echt een reden. Maar op YouTube heb ik niet echt een profiel gemaakt. Je kunt zo blijven 

profielen aanmaken. Ik heb gewoon dat account gemaakt om instrumenteel iets te kunnen 

uploaden. 

Zijn al uw filmpjes voor een groot publiek? Of zijn er filmpjes die je enkel privaat ter beschikking 

stelt? 

Nee. Maar als je kijkt naar die situatie die wij gehad hebben op Facebook kan dat wel geschikt zijn. 

Maar ikzelf heb nog nooit dingen friends only geplaatst. Zeker niet op YouTube omdat ik dat 

helemaal niet vaak gedaan heb, maar ook niet op andere sites. De bedoeling is om publiek te gaan 

dus bij is het sowieso altijd publiek. 

We hebben het al gehad over het publiek waarvoor je die filmpjes over dat optreden online plaatst. 

Maar welk publiek wil je bereiken met dat AVS fragment? Is dat ook enkel voor diegene die op deze 

match aanwezig waren of is dat voor elke volleyballiefhebber? 

De bedoeling is eigenlijk om een brede kring binnen de volleybal te bereiken. Als je geïnteresseerd 

bent in volleybal bekijk je ook wel de prestaties van anderen volleybal kringen. Maar die 

volleybalkring willen bereiken vind ik iets te sterk, mag bereikt worden. Het is niet echt dat ik zeg 

dat iedereen dat moet bekijken. In zet het online voor iedereen die het wil zien. Maar het is niet dat 

ik iets heb van die moeten bereikt worden. Het is meer wie het wil, of de mogelijkheid de 

mogelijkheid bestaat. In eerste instantie een aantal mensen die erbij waren, die vinden dat ook tof. 

Personen die ook in het verslagje kwamen kun je tegen zeggen van “kijk ik heb het online gezet, je 

komt er ook in voor dus als je wil het staat daar, je moet gewoon je eigen naam intypen en je vindt 

het, want ik heb het als trefwoord ingegeven.” En de rest voor personen die erin geïnteresseerd zijn 

of iemand die toevallig zegt van ik ga die zijn naam eens intypen en zien wat ik vind. En ja dan 

kom je op dat filmpje. Dat is gewoon leuk! 

Worden jouw filmpjes vaak bekeken? Ben je tevreden met het aantal views? 

Hoh ja tevreden… Ik heb daar zeker geen doelen in gesteld. Zeker in de eerste week, bij de 

filmpjes van het optreden, dat werd heel veel bekeken maar dan viel dat wel wat stil. Maar ik vind 

dat niet erg! Het is anders wel leuk om te volgen. Het is zo precies een spelletje. Het is leuk om zo 

te zien of er nog viewers bij komen. Maar het is niet dat ik acties ga ondernemen om het aantal 

views op te krikken. Je zou dat dan wel kunnen gaan posten. Nee, dat ga ik niet doen 

  



 

 

 
51 

Zou je het demotiverend vinden mochten weinig mensen naar jouw clip kijken? 

Mm demotiverend.. nee niet echt. Want ergens had ik dat wel verwacht. Ik had eigenlijk gedacht 

dat er niet veel views op gingen komen omdat ik zelfs heel weinig trefwoorden heb opgegeven. 

Dus nee echt niet! Als er daar nu wel iemand of niemand naar kijkt, dat maakt niet veel uit. Het 

was gewoon een test. Dus ja eigenlijk echt niet. Ik vind dat ook niet echt belangrijk. 

Krijg je ook vaak comments op jouw clipjes? 

Ja, comments heb ik wel al gekregen. Gewoon van mensen die er waren. Die stuurden dat ze het de 

max vonden en die vertelden wat ze toen op die minuut hebben gedaan tijdens het optreden. Zo‟n 

zaken. En eigenlijk allemaal positief. Heel positief zelfs. 

Ga je dan in interactie met de gebruikers die commenten? Waarom wel, waarom niet? 

Nee, dat gaat gewoon over het optreden. En meestal was het ook een mededeling, niet direct om 

iets terug te antwoorden. 

Geef je zelf soms comments? 

Nee, op filmpjes eigenlijk niet! Op Facebook en zo wel. Zoals op foto‟s. Natuurlijk doe ik dat niet 

constant maar toch wel af en toe. Vooral voor de mensen die je kent. 

En op MySpace, waar je vooral je deejay activiteiten benadrukt omdat je daar jezelf mee wil 

promoten? 

Ja, daar reageren ook mensen. En daar reageer ik ook terug! 

En als er iemand negatieve commentaar geeft, zoals die overgang verliep echt niet vlot, probeer je dan 

die deejayset opnieuw op te nemen en hem te vervangen? 

Wel ik kan er in komen, maar eigenlijk gebeurt dat niet. Want eigenlijk zou mij dat wel 

interesseren om zo een soort opbouwende feedback te krijgen. Maar eigenlijk gebeurt dat echt niet. 

Als je feedback krijgt is het positief en anders gaan mensen dat volgens mij ook gewoon niet doen! 

Dat merk ik zelf ook. Ooit heb ik dat wel eens gedaan bij iemand. Ik gaf die persoon een eerlijke 

feedback want er was iets wat ik echt niet goed vond en ik heb dat dus gezegd. Maar dat werd echt 

genegeerd. Zo gewoon Ignore. Dat wordt precies echt niet geapprecieerd terwijl omgekeerd zou ik 

dat nu echt niet erg vinden moest dat bij mij eens gebeuren. Ik heb het dan zelfs nog in pm gedaan, 

personal message. Omdat ik vind dat je dat niet gewoon publiek zegt. Het is gewoon iets waarvan 

je zegt dat je het iets minder vindt. Tot nog toe heb ik dat nog niet meegemaakt dat mensen 

eigenlijk kritiek gaan geven. 

Wel bij iemand die ik al geïnterviewd heb was dat wel het geval. Hij kreeg opbouwende kritiek over 

zijn piano of gitaarsolo‟s en deed er echt iets mee. Naarmate hij meer en meer ervaren werd nam hij 

zijn oude publicaties eraf en verving deze dan door nieuwe opnames. 

Ja, dat kan ik echt begrijpen. Natuurlijk hoe specifieker dat je gaat… ik heb ooit eens op een forum 

van fotografie.. dat is nu iets waar ik weinig van ken maar waar ik wel kan zeggen van dat is een 

wijze foto of die vind ik echt niets, maar technisch ken ik daar niets van.. Er had iemand een foto 

opgeplaatst en ik reageerde er op van “ja, echt een wijze foto” en dan volgden er echt constant 
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posts van dat is slecht, en dat kan beter en dat is ook niet goed,… Dus blijkbaar gebeurt het ook wel 

dat je echt kritiek kan krijgen. 

Denk je dat niet dat opbouwende kritiek voor bepaalde mensen iets kan opleveren? 

Natuurlijk! Maar ikzelf produce niet, dus ik denk dat het voor mij iets anders is. Moest ik zelf 

producen dan maak je gewoon zelf een nummer en niet enkel een mix. Voor een stuk louter qua 

overgang weet je zelf wel of dat het goed was of niet. Het gaat dan meer over de keuze die je gaat 

maken en hoe je bepaalde zaken gaat aanpakken. Als je gaat producen denk ik dat je dan zelf veel 

gemakkelijker feedback kunt geven en dat dit uiteindelijk wel meer gebeurt en dat ik het zelf ook 

echt meer zou willen. Daarbij denk ik dat het echt belangrijk zou kunnen zijn. 

En geven vrienden je soms persoonlijk kritiek? 

Ja, dat gebeurt wel. Dat is dan niet altijd positief. Uw beste vrienden zeggen dan echt wat ze er over 

vinden. Natuurlijk als deejay moet je soms commerciëler spelen dan dat je eigenlijk zou willen en 

dan weten je vrienden dat ook, maar toch gaan ze je daar dan mee plagen. Zo van “allé wat leg jij 

nu eigenlijk op”, zo‟n zaken. Maar ja dan weet je natuurlijk dat ze dat niet menen! Onnozel doen 

onder vrienden zeker.. 

Krijgen jouw clips vaak een rating? Ik denk dat het maximaal aantal beoordelingen 3 was. 

Ik heb gezien dat er inderdaad weinig beoordelingen zijn geweest. Maar de meeste waren dan ook 

positief. Mensen geven dan gewoon veel punten omdat ze het een wijze herinnering vinden. Want 

persoonlijk vind ik de kwaliteit niet echt schitterend. Ik denk dat dit een toch een beetje de teneur 

is. Toch bij dit type filmpjes. Moest je er echt iets opplaatsten in de zin van een artistiek iets, iets 

wijs dan is die rating veel relevanter! Nu is dat gewoon van “ah tof, herkenbaarheid, ik zal eens 

raten”. 

Het is niet dat je een heel hoge rating wil om bovenaan te komen staan? 

Neen! Ik denk dat dat maar van belang is als je er zelf iets mee maakt, als je zelf iets gaat 

monteren.. 

Rate jij vaak andermans filmpjes? 

Nee, niet echt! 

Vind je het belangrijk dat andere sites jouw filmpje opnemen of ernaar verwijzen? 

Welja als dat relevant is kan ik begrijpen dat dit wel een goed gevoel geeft. Maar voorlopig heb ik 

geen filmpjes op YouTube die daarvoor in aanmerking komen. Het enige waar ik nu aan denk is, je 

hebt zo een site “setlist.fm” en daar kun je eigenlijk alle setlists van optredens bijgehouden. Op die 

dag heeft die groep die setlist gespeeld, en daar heb je dan dikwijls zo een link rechtstreeks naar het 

nummer zelf. Dus daar lijkt het mij misschien wel relevant, maar heb dat nu eigenlijk nog niet 

gecheckt. Ga dat misschien ooit wel eens bekijken. Maar daar zou dat bijvoorbeeld wel nuttig zijn, 

allé prettig of niet onlogisch zijn dat daar naar mijn filmpjes wordt verwezen. 
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Vind je dat je sociaal netwerk uitbreidt door actief te zijn op internet, YouTube zal bij u nu 

waarschijnlijk niet zo belangrijk zijn, maar via MySpace of Facebook? 

Ja toch wel! Er wordt gewoon veel sneller en gemakkelijk contact gelegd. Alles gaat gewoon veel 

sneller. Iemand heeft zeer snel iets gezien en meer een meer wordt dat echt multimediaal? 

Bijvoorbeeld die filmpjes kent echt wel een verschuiving. Vroeger was dat een leuke functie en 

ging men bestaande filmpjes gaan uploaden, zoals tv-shows, grappige fragmenten, maar dan zijn de 

foto‟s er gekomen, het gemakkelijk uploaden, delen en commenten van foto‟s en nu komen die 

zelfgemaakte filmpjes er ook nog eens bij. Dat hangt natuurlijk ook samen met de technologie. Hoe 

gemakkelijk het wordt om iets online te plaatsen. Dat is zeker in stijgende lijn, en ik denk niet dat 

het eigenlijk nog gaat verminderen. 

Ben je nog op andere videoportals actief?  

Ik krijg in mijn mailbox af en toe van Garage Tv zo video‟s van de week. Het gebeurt dat ik daar 

dan eens op klik. Maar dit zijn meestal grappige filmpjes. Het is gewoon meer en meer dat dat 

gelinkt wordt op bijvoorbeeld een nieuwssite. Neem nu onlangs in de ronde van Turkije, een 

wielerkoers waar ik eigenlijk nooit zou naar kijken, maar was de geletruidrager of de leider 

onderuit getrokken door iemand in koers en dat stond een half uur later bij wijze van spreken al op 

HLN.be met een link “bekijk hier het filmpje” dat op YouTube stond. Dan heb ik het wel bekeken. 

Dat is een soort van netwerk, maar dit wordt ook meer en meer professioneel gebruikt. 

Ben je ook nog op andere Web 2.0 sites actief zoals social netwerksites zoals Facebook, Netlog, 

Myspace, Flickr, Delcious, etc. waar je zelf zaken online kan plaatsen? 

Facebook, MySpace, last.fm (dit is een sociale netwerksite waar je gewoon een plug-in moet 

downloaden en die houdt bij naar welke muziek je luistert op je computer en dan komt er in je 

profiel naar welke muziek je luistert, je kunt daarnaast ook vrienden maken en vrienden kunnen 

dan recommenden, en elke artiest heeft ook zijn eigen pagina waarin je kunt gaan kijken wel cd‟s 

die heeft uitgebracht. Daar worden dan ook weer video‟s in gebruikt en muziek. Op den duur 

verwijst alles eigenlijk wat naar elkaar.) Ik gebruik ook nog Linktin (dat is professioneel voor als 

wetenschapper/onderzoeker. Daar zet je eigenlijk je cv online en dat is gericht naar de 

professionele wereld. Je kunt gaan kijken naar anderen hun cv, je kan ook “vrienden” maken, je 

kan personen al dan niet aanbevelen, je kan er solliciteren, je heb ook discussiegroepen dus je kan 

ook affiliëren, enz.) 

Vind je het belangrijk om bij te dragen tot het Web? Wat vindt u van het web waarbij iedereen zomaar 

kan bijdragen (attitude tegenover web 2.0). Vind je dat belangrijk? 

Het is op bepaalde vlakken echt gemakkelijker geworden. Ik denk voor de studenten ook. Je kunt je 

thesis nu bijna schrijven vanachter uw bureau. Als je VPN hebt kun je echt veel wetenschappelijke 

papers gaan raadplegen, downloaden. Je kunt de bibliotheek online gaan checken, is het boek al 

dan niet aanwezig. Het actief gaan opzoeken in de bibliotheek vermindert. Je kunt dus veel 

efficiënter te werk gaan. 
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Dat is dan ook meer op professioneel vlak. Maar louter de content die mensen zoals jij en ik er in het 

dagelijkse leven opplaatsen.. Via YouTube, Facebook,… 

Ik vind dat gewoon leuk! Maar veel bedrijven zitten daarachter. Bijvoorbeeld als je op Facebook 

fan wordt van Nutella, zit het bedrijf er achter. Bedrijven springen echt overal op. Het begint wel 

allemaal met mensen die dat zelf doen en bedrijven springen daar achteraf op. Dan is natuurlijk de 

authenticiteit een beetje weg. Bij Second Life was dat eigenlijk ook zo. Dat was ook in een keer 

een hype tot en met, bedrijven vlogen daar op en nu is dat echt leeg. Heel veel bedrijven hebben 

zelf virtuele winkels opgericht. Nu is dat helemaal leeg. Ik denk dat de authenticiteit, het plezier 

verdween. Zoals Facebook nu, ik vind dit echt nog plezant, maar ik hoop dat dit ook 

vercommercialiseerd gaat worden. Op een bepaald moment wordt dat ook te groot. Op den duur zit 

je met te veel mensen. Zit je ook met vragen: moet ik die nu wel of niet accepteren?. In het begin 

laat je gewoon iedereen toe, maar op den duur worden het er gewoon te veel! Het is nog relatief 

nieuw, en je voelt gewoon dat iedereen nog aan het leren is hoe je ermee moet omgaan. 

Uiteindelijk bestaat nog steeds hetzelfde doel om in contact te staan met vrienden, maar er wordt 

gewoon een ander middel gebruikt. Het is wel boeiend hoe het evolueert. Het is wel soms moeilijk 

om het grote plaatje te zien, maar dat komt wel. 
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Interview 3. 

Interview afgenomen op vrijdag 24.04.2009 

 

 Leeftijd:20 jaar 

 Geslacht: M 

 

Wanneer heb je YouTube leren kennen? 

Hoh wanneer.. Ik denk dat redelijk in het beging was. Ik denk dat dit oktober 2006 moet geweest 

zijn. Dat was eigenlijk oktober, de gemeenteraadsverkiezingen waren net achter de rug, denk ik. Ik 

was toen nog sympathisant van een andere partij. Toen had ik idee van kijk ik ga eens de reactie 

van na de verkiezingen op internet zetten omdat de mensen altijd denken van: ja kijk, binnen paar 

jaar weet ik daar niets meer van. En als ik dit wil dat opzoeken, vind ik het niet omdat niemand 

geeft dit af, de VRT geeft dat niet af, kortom niemand! Dus de goodwill in mij komt dan boven. 

Dus dan heb ik automatisch een filmpje van Luc Martens, de voormalige burgemeester, geüploadt. 

Dus oktober 2006 was eigenlijk de datum.  

En hoe heb je YouTube leren kennen?  

Dat is dus ook 3 jaar geleden. Ik denk dat ik YouTube heb leren kennen door erover te praten. 

Doordat het in de media kwam. Ik denk dat dit een soort hype was om filmpjes op YouTube te 

plaatsen. Ik heb het dus leren kennen via andere media. Daarnaast ook via vrienden. Het hangt 

allemaal wat aan elkaar want het was een hype!  

Je kunt YouTube ook leren kennen door gewoon te surfen op internet.. 

Ja inderdaad! Het is gewoon door het oppikken van de informatie via verschillende media en via 

vrienden. 

Waarom heb je zelf een account gemaakt op YouTube? 

Wel eigenlijk omdat als je op YouTube wil komen moet je registreren. Dus als je niet geregistreerd 

bent kun je geen filmpjes uploaden. Ik had bij mijn eerste bezoek een account aan gemaakt om eens 

te proberen, maar toen had ik nog geen filmpjes om er op te plaatsen. Maar van zodra ik een 

filmpje in mijn bezit had heb ik ontcijferd hoe YouTube werkt en heb ik het er op geplaatst. 

Daarbij wou ik de effecten eens zien. Eens zien of er veel kijkcijfers zijn, meer bezoekers. Het was 

ook niet voor mezelf maar het is gewoon nuttig voor de mensen die er naar kijken. 

Als je gebruik maakt van YouTube, surf je dan rechtstreeks naar de site of kom je er via omwegen op? 

Voor YouTube zijn dat meestal videoclips, waarbij Amerika veel moderner is dan ons, dus als je 

bijvoorbeeld een nieuwe clip van een of andere groep wil bekijken, dan surf ik rechtstreeks naar 

YouTube. Ook via Itunes. Ik heb een IPhone waarbij je een applicatie muziek kan zoeken en dan 

kun je automatisch kijken naar het clipje die op YouTube staat. En ook zoals elk fervent 

Facebooker bekijk ik ook via de profielen van mijn vrienden naar filmpjes die automatisch 

verbonden zijn met YouTube. 
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Hoe vaak bezoek je de YouTube site om clips te bekijken?  

Ik denk dat ik toch wekelijks de site bezoek. Zowel op een bewuste manier uit interesse als op een 

onbewust manier bijvoorbeeld via Facebook waar je op een filmpje terechtkomt waarvan ik denk 

dat het wel leuk of interessant lijkt om naar te zien. Dan bekijk je het gewoon! 

Hoe vaak gebruik je YouTube daarentegen om clips online te plaatsen?  

Eigenlijk is dat echt miniem geworden. Omdat de hype “YouTube” volgens mij een beetje over is. 

Nu is iedereen het gewoon om met YouTube te werken. Dus moeten we zoeken naar nieuwe 

ideeën, naar nieuwe film broadcastingsite, of zo iets, zoals Vimeo. Dat is iets nieuws! Als je iets 

filmt en je plaatst het online dan is dat een veel betere kwaliteit dan op YouTube. YouTube high 

definition, dat werkt nu ook, hier bijvoorbeeld heb je een filmpje en je ziet dat de hd functie er nog 

niet op staat. Dat bestond toen nog niet. Maar nu heeft Vimeo dat. Dus automatisch grotere 

bestanden, betere kwaliteit en je kunt die filmpjes integreren in persoonlijke website of weblog. 

Met YouTube kun je dat ook, maar Vimeo is meer specifiek en kun je high definition video‟s 

bekijken. Het is gewoon beter! Het is onafhankelijker. 

Vind je daar evenveel en gelijkaardige video‟s op terug? 

Neen, dat is dus het grote verschil met YouTube. En ik heb dat eigenlijk graag. Waarom? Omdat je 

zo een kleinere onafhankelijke groep hebt dat je gemakkelijker kunt bereiken. Nog een ander 

verschil met YouTube is dat YouTube gratis is en Vimeo te betalen. 

En ben je ook aangesloten op Vimeo? 

Ja, ik ben zowel lid van YouTube als van Vimeo. Vimeo gebruik ik de laatste tijd wel meer en ook 

vanwege mijn werk, omdat ik voor bepaalde politici high definition video‟s moet uploaden. Ik denk 

dat dit meer aanspreekt dan een filmpje waarbij je allemaal pixels zien en waarbij de bewegingen 

vervormd worden. 

Dus de kwaliteit van een video vind jij enorm belangrijk? 

Ja, zeker en vast! Als je nu al kijkt naar de evolutie naar digitale televisie! Iedereen wil dat gewoon. 

Dus ik denk ook dat iedereen kwaliteit wil zien op zijn pc-scherm.  

Is dat ook de reden waarom je laatste filmpje al van 4 maanden geleden dateert? 

Ja, dat is inderdaad de reden! Omdat ik nu meer en meer gebruik maak van Vimeo! 

Maar ben je van plan om in de toekomst nog meer filmpjes op YouTube te plaatsen? Waarom wel, 

waarom niet? 

Ja, want ik vind dat je alle middelen moet gebruiken die beschikbaar zijn! En ik denk dat je de 

mensen best kunt bereiken als je zowel gebruik maakt van YouTube als van Vimeo. Ik sta nu op de 

lijst dus ik ga zoveel mogelijk middelen aanwenden! Ik wil zoveel mogelijk kiezers bereiken die ik 

kan bereiken! 
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Nog een extra vraagje over Vimeo. Kun je daar gratis op surfen of moet je ook betalen om de inhoud 

ervan te mogen bekijken? 

Ja, iedereen kan daar vrij op surfen! Je moet enkel betalen als je iets wil uploaden. Het is gewoon 

meer commerciëler gestuurd. Als je in een boekje wil adverteren moet je ook betalen, ook al wordt 

het boekje gratis verdeeld! 

Hoe komt het dat je er 3 jaar geleden bijna dagelijks filmpjes opplaatste en dat de na verloop van tijd 

steeds verminderde, van dagelijks naar maandelijks naar driemaandelijks? 

Als je goed kijkt naar al de video‟s en hun datum. Het was in het prille begin van lijst Dedecker. 

Dus juist voor de verkiezingen moet je zoveel mogelijk promotie maken, je ideeën duidelijk 

weergeven omdat de kiesdrempel moest behaald worden! Ikzelf was ook de enige persoon die op 

YouTube zette. Zelfs een van mijn filmpjes is verschenen op VRT, als voorbeeld van reclame via 

het internet. Dus het feit dat ik dat dagelijks deed is dus gemakkelijk te verklaren. Ik zette mij dus 

dagelijks in omdat we de kiesdrempel zouden behalen. Voor mijn partij een zitje in het parlement 

te laten behalen. 

Ben je al 2 jaar lid van die partij. Of was dat 2 jaar geleden enkel uit sympathie voor deze partij? 

De partij bestaat inderdaad al twee jaar! En ikzelf maak dus zelf ook al 2 jaar actief deel uit van de 

partij!  

Wat voor filmpjes plaats je online? Zijn het filmpjes die je zelf maakt en monteert of zijn het filmpjes 

die je gewoon haalt van de televisie? 

In het begin van het interview heb ik gezegd dat ik zaken online wil plaatsen om mensen te 

informeren, om mensen iets te tonen dat ze binnen een paar jaar niet meer kunnen zien. Dus als je 

kijkt naar de hoeveelheid filmpjes en van waar ze komen zie je dat ze vooral afkomstig zijn van 

televisie. Ik had vroeger, in 2007, een tv-kaart in mijn pc en automatisch downloadde ik dat en 

zette ik dat op YouTube. Ik denk dat dat de enige legale manier is. 

Ik denk dat tv-content overnemen, sowieso illegaal is. 

Ah oeps. Dat wist ik niet. Dat is het verschil tussen Nederland en België. Telkens er in Nederland 

iets op televisie is gekomen zet men dat op uitzendinggemist.nl. In België is dat daarentegen een 

taboe, je moet er voor betalen via digitale televisie. Dus free television, dankzij Gianni Boone! 

Wat vind je van het gebruiksgemak van YouTube? Het volledige proces van filmpjes opnemen tot 

uploaden op YouTube. 

Ik zal het even in het West-Vlaams uitdrukken: “De grootste dommekloot kan het!” Dus wat moet 

je doen: uploaden, het bestandje die op u pc staat aanvinken en uploaden en daarna kun je de 

gegevens toevoegen. En onderaan kun je tags toevoegen. Dit zijn trefwoorden op YouTube dat 

wanneer je bij de zoekfunctie deze termen indrukt, je automatisch bij het geüploade filmpje terecht 

komt! Dus eigenlijk zeer gemakkelijk, zeer functioneel. Dus op het vlak van iets uploaden is dat 

allemaal vrij gemakkelijk! Maar meestal als je iets uploadt, meeste YouTubers hebben hun account 

wat verpersoonlijkt. Een aangepaste achtergrondkleur enz. Ook bestaat de mogelijkheid in Amerika 
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om banners toe te voegen, zoals Obama gedaan heeft voor de presidentsverkiezing. In België is dat 

dan weer niet mogelijk. In Amerika daarentegen wel. In een periode van verkiezingen kan een 

politicus kan daar wel gebruik maken van een aangepaste lay-out dat speciaal daarvoor wordt 

vastgelegd. Dus deze kan dan weer gebruikt worden door presidentskandidaten. Zelfs Sarkozy van 

Frankrijk maakt daar gebruik van. Maar Vlaanderen komt daarin echt achter! 

Vind je dat zo belangrijk dat je jouw account meer persoonlijker, commerciëler kan maken? Mis je 

dat? 

Ja! Ik vind dat een noodzaak! Mijn standpunt daarin is dat Vlaanderen veel moderner moet worden 

op dat vlak. Een echt digitaal Vlaanderen! Dat we zeker moeten investeren in internet en dat we 

zeker internet moeten meegeven in het onderwijs. En YouTube vind ik daarin wel belangrijk! Het 

beste middel om informatie te verstrekken is het internet. Als een kind iets moet opzoeken zal hij 

niet meer automatisch niet meer gaan zoeken in een bibliotheek, maar zal hij zijn zoektocht starten 

op het internet via Google, YouTube en andere zoekmachines. Ik vind dit dus een must! Ik hou niet 

van stilstaan, want stilstaan is achteruit gaan in de evolutie! We moeten streven naar die 

vooruitgang! 

Maak je het materiaal dat online staat alleen of samen met anderen? 

Ik maak het allemaal zelf! Op dat vlak ben ik echt een egotripper! 

Welke boodschap wil je ermee uitdragen? 

Welke boodschap… Het grootste aantal filmpjes is van Lijst Dedecker. Dus de belangrijkste 

boodschap dat ik wil uitdrukken is: “Stem op Lijst Dedecker!!!” Dat wil ik doen aan de hand van 

het weergeven hoe Lijst Dedecker werkt. Daarnaast zit er tussen mijn filmpjes ook een trailer waar 

er in die tijd veel ophef over was. Dat is gewoon informatief. Het zijn de trailers van de films “The 

dark night en 10 000 DC”. Ik zet dat er op om zoveel mogelijk hits te hebben! Eigenlijk is dat van 

weinig nut. Just for fun. Er staat ook een filmpje met een grapje over allochtonen tussen. Dat is nu 

een bekend filmpje, maar als je goed kijkt ben ik eigenlijk de eerste die dat online heeft geplaatst. 

Ik had er zelf naar gezocht op YouTube, maar ik kon het nergens vinden. Dus dacht ik van ja ik zet 

het er misschien zelf beter op. En sindsdien begon zich dat te vermenigvuldigen en nu staat er zo 

een aantal keer hetzelfde op. 

Dus je volgt het op als je er iets op plaats of er iets over hetzelfde onderwerp wordt gepost? 

Ja zeker! Maar je ziet dat wel automatisch! Als je iets aanklikt zie je aan de rechterkant, 

gerelateerde video‟s. Dus zie je automatisch of er nieuwe filmpjes bijgekomen zijn. 

Dus herbekijk je vaak zelf je eigen video‟s? 

Ja zeker! Ik herbekijk ze af en toe wel eens. Vooral als ik mij verveel! 

Hoe uniek zijn de filmpjes die jij online plaatst? Circuleren er gelijkaardige filmpjes op YouTube? 

In 2007 heb ik speciaal een verkiezingsfilmpje, redelijk kort wel, van Lijst Dedecker gemonteerd, 

met soundtrack met daarboven enkele beelden enz. Heel amateuristisch maar het werkt! Ik zette dat 

online omdat ik het echt wel tof vond. Als je dat uniek vindt, dan is het wel redelijk uniek ja. Maar 
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voor de rest… Wat is uniek? De meeste mensen zetten wel eens een filmpje online. Als ik goed 

kijk ben ik geabonneerd op verschillende YouTubers. 

Maar je zegt dat er niemand anders filmpjes van Lijst Dedecker online plaatst. Vind je dat dan niet 

uniek? 

Wel ja, dat was toen. Nu is dat al een beetje veranderd. Nu heeft de Lijst Dedecker, de partij, een 

toevlucht gevonden naar YouTube, omdat dat in is! De persdienst van Lijst Dedecker is nu ook 

actief op YouTube. Zo is automatisch mijn taak als beginneling van Lijst Dedecker, dus reclame 

maken, als het ware gestopt en heeft de persdienst dat van mij overgenomen. 

Dus je denkt nu dat moest je niets meer op YouTube plaatsten het er uiteindelijk toch zou op terug te 

vinden zijn? 

Ja, ik denk het wel! Ik zie nu zelf dat er debatten opstaan waarvan ik zeg van: ja tiens, ik zou dat er 

zelf ook opgezet hebben. Binnenkort gaan er filmpjes opstaan van mezelf! Ik kan al een high 

definition camera van en vriend gebruiken, en ik ben al een micro gaan huren vandaag, dus 

binnenkort kun je mij bewonderen op YouTube. Zo wat Obama nadoen, foto‟s verwerken… Dat 

kan je zien als pure marketing voor mezelf! 

Dus je zag het in het begin als jouw taak is om zaken op YouTube te zetten? 

Ik zag het inderdaad als een taak. Het was een logica! Je schrijft je in voor een partij en je wilt 

natuurlijk dat die partij zoveel mogelijk stemmen haalt. Dus wat doe je dan… Je maakt zoveel 

mogelijk reclame, en bij mij was dat zoveel mogelijk filmpjes posten. Maar zoals je ziet ben ik daar 

niet meer gestart. Mijn eerste filmpje was een filmpje van Luc Martens. Dat was informatief 

bedoeld. Daarna volgen wat tussentijdse filmpjes en toen ik de echte kracht van YouTube ontdekt 

had vond ik het een goed idee om via dat kanaal reclame te maken voor Lijst Dedecker, mijn partij. 

Beschouw je jouw bijdragen gewoon als een deel van het geheel of als één van de belangrijkste 

onderdelen? 

Moeilijke vraag… Belangrijk, ik vind dat nu eigenlijk niet zo belangrijk. Voor Lijst Dedecker zelf 

vind ik dat belangrijk om dat het een goed medium is! 

Maar je zou zelf wel veel moeite doen om de filmpjes er op te plaatsen.. 

Ja, dat zeker wel! En in het begin zeker, toen vond ik dat echt belangrijk maar nu niet echt meer. 

Tussentijds toch. Nu dat ik op de lijst sta ga ik, ga ik dat zeker belangrijk vinden. Het is de 

bedoeling om zoveel mogelijk stemmen te halen! Dan ik ga ik dat pas belangrijk vinden. Maar 

tussentijds hecht ik daar minder belang aan, maar toch zet ik er nog filmpjes op, omdat veel 

mensen van het idee zijn da politici enkel naar buiten komen als het verkiezingen zijn! Ik wil dat 

dus doorbreken door een filmpje van een interview of zo op internet te plaatsen. 

Vind je het belangrijk om jouw clipjes voor lange tijd beschikbaar te houden? 

Wel zoals ik in begin zei zet ik filmpjes online om mensen eraan te herinneren. Dus laat ik ze zeker 

voor een langere tijd beschikbaar. Ik zou ook niet weten waarom ik deze filmpjes nu van het 

internet moet halen. Op VRT, tijdens koppen, heb ik gezegd dat ik in 2012 wil zetelen in de 
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gemeenteraad. Daarvoor wil ik dus zo veel mogelijk stemmen behalen en wil ik ervoor zorgen dat 

mensen mij blijven kennen en herinneren! Nu heb ik ook nog filmpjes op mijn computer staan van 

politieke debatten op gemeentelijk vlak. Daardoor weet ik dus wat er in 2006 werd gezegd en dat 

kan ik dan misschien tegen hen gebruiken in 2012. Het is dus ook uit politiek gewin dat ik op 

langetermijnvisie bewaar! 

Spreek je soms af met andere politici om gezamenlijke bijdragen te plaatsen en wedijver je dan om de 

beste prestatie te leveren? 

Nee, dat is eigenlijk echt niet het geval! Dat zit niet in ons bloed, hoewel… voor andere dingen wel 

misschien! 

In welke zin vind je dat de clips die je op YouTube plaatst bij jezelf passen? 

Wel ja, de meeste filmpjes passen dus helemaal bij mij! Ze gaan over de partij waar ik volledig 

achter sta! Dus ze vertellen veel over mijn politieke voorkeur!  

Wat vertellen die filmpjes over die trailers of over dat spelletje dan? 

Deze filmpjes ben ik eigenlijk totaal niet nauw mee verbonden. Die trailers van die films als 

helemaal niet want er bestaan volgens mij wel mooiere films. 

En dat scène uit dat spel moet je toch wel erg aangesproken hebben. Je bent het onmiddellijk gaan 

opzoeken op YouTube terwijl je het zelf staan hebt, anders zou je het niet online hebben kunnen 

plaatsen… 

Hmm, daar heb je natuurlijk een punt! Maar je moet het zo zien. Als je goed kijkt zie je dat je per 

filmpje eigenlijk reacties kan geven en dan krijg je dat via uw e-mailadres toegestuurd. Plotseling 

kreeg ik de ene reactie na de andere en dacht ik van oh nee wat heb ik nu weer gedaan. En dan zie 

je natuurlijk of er andere mensen ook over dat filmpje beschikken… 

Ga je dus nooit iets op YouTube plaatsen dat niet bij je past? 

Nee, eigenlijk niet!  

Welk gevoel overheerst als je een filmpje online hebt geplaatst?  

“Een waar orgasme…” Nee, ik heb niet echt een overheersend gevoel. Ik zet het er op en voila het 

staat er op, niets meer niets minder. In begin 2007 had ik wel iets van joepie, nu staat het er op, de 

mensen kunnen het nu gaan bekijken! En een van de filmpjes dat ik online had geplaatst kwam op 

VRT. Ik voelde mij op dat moment wel trots. Ze hadden een filmpje gekozen dat ik op het internet 

had geplaatst en niet een filmpje van iemand anders! Ik heb als sterrenbeeld “leeuw”, dus ik ben 

een heel trots iemand. 

Wie weet dat jij filmpjes op YouTube hebt? 

Ik denk dat er dat wel heel veel zijn. Ja echt veel! Ik heb ook een weblog. Op die weblog staan mijn 

YouTube video‟s. Dus als ik een nieuwe film heb geüpload zet ik dat op mijn website en dan 

klikken de mensen erop en komen ze automatisch op YouTube terecht. En dan weten ze bijgevolg 

dat ik over een YouTube account beschik. Ik denk wel dat het voor de mensen niet van belang is 
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wie het filmpje er op plaatst! Ze zoeken een filmpje en ze willen enkel dat filmpje zien en niet 

diegene die zich er mee bezig houdt om het online te plaatsen.  

Gebruik je steeds eenzelfde nickname, je eigen naam in dit geval, op het internet?  

Ja, sowieso… 

Vind je het belangrijk dat je eigen naam erbij vermeld staat? 

Ik vind het eigenlijk belachelijk dat sommige mensen zich profileren onder zo van die stomme 

namen! Er zit bijvoorbeeld ook een linkse persoon online en deze is bekend onder de naam 

Yellowman! Ik vind dat echt belachelijk, echt kinderachtig! 

Staat in jouw YouTube profiel een link naar een eigen website/blog/profielpagina? 

Ja! Iedereen op YouTube heeft zijn eigenlijk channel, waar zijn video‟s opstaan. Op de 

profielpagina van mijn channel staan enkel mijn naam met eronder mijn leeftijd en mijn eigen 

website. 

Zijn al jouw filmpjes publiek of zijn er filmpjes die je enkel privaat ter beschikking stelt? 

Er staat 1 video op die niet beschikbaar is voor iedereen. Er zijn enkel 3 goede vriendinnen die 

toegang hebben tot het filmpje.  

Waarom plaats je dit filmpje niet publiek? Is het voor die 3 meisjes of eerder voor jezelf? 

Wel ja eigenlijk wel een beetje voor hen. Het zijn 3 meisjes van in het middelbaar die zo dom aan 

het zingen zijn terwijl ik hen aan het filmen was. Achteraf vroegen ze me om het online te zetten, 

maar wel op een zodanige manier dat zij de enige waren die het konden bekijken! Het moest echt 

privé zijn omdat niemand daar iets moet van weten en dat het dus iets tussen ons bleef. Dus heb ik 

dat met veel plezier gedaan! Als ze het binnen 20 jaar nog eens willen bekijken, kunnen ze dat 

zonder probleem doen! 

Je gebruikt YouTube dan als een soort opslagplaats? Je kunt het toch evengoed doorsturen via MSN of 

op dvd branden? 

Ja, in principe wel, maar YouTube blijft bestaan hé! YouTube gebruik ik dus uit functionaliteit! 

Het is echt gemakkelijk! Dus geen USB, CD, DVD, want dit blijft allemaal niet lang genoeg 

bestaan! Moest Google nu plots failliet gaan of zo dan ben ik ook wel mijn filmpje kwijt! Maar ik 

heb er een goed ook in!  

Welk publiek heb je in gedachten als je een clipje online plaatst?  

Wel kiezers, mensen uit mijn partij en vrienden! 

Hoe bereik je hen? 

Ja, hoe doe je dat… Je kunt gemakkelijk op je weblog verwijzen naar video‟s op YouTube! Je kunt 

ook gemakkelijk een link plaatsen in een mail. Ook via een sociaal netwerk zoals Twitter, 

Facebook, … 

Gebruik je al deze mogelijkheden? 

Ja, zeker en vast! Dat is echt noodzakelijk voor mijn werk en voor de politiek natuurlijk ook!  
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Wie denk je dat er naar jouw clips kijkt? 

Ja, dat zijn volgens mij dezelfde personen als diegene die ik wil dat kijken naar mijn video‟s. 

Hoewel misschien kijken voorstanders van andere partijen er ook naar om tegenargumenten te 

vinden? Ik weet het niet.. 

Vind je het belangrijk om te weten wie er kijkt? Wil je er meer over weten? 

Nee, wie er kijkt vind ik eigenlijk niet echt belangrijk. Wat ik wel belangrijk vind is het aantal 

personen dat naar mijn video‟s kijken. Het aantal vind ik zelfs veel belangrijker dan de personen 

die ernaar kijken! Ik dat dat iemand die ernaar kijkt automatisch geïnteresseerd is! Dus iemand die 

naar de site kijkt is al geïnteresseerd in politiek of in de persoon zelf 

En vind je bijgevolg dat je filmpjes vaak bekeken worden? 

Weet je wat ik nu meestal doe? Dat is kijken naar de hits van de bezoekers op de site. Dus 

automatisch als iemand mijn site bezoekt kan ik al gokken, raden hoeveel mensen naar mijn 

filmpjes kijken! Op YouTube zelf kijk ik daar niet echt naar. 

Dus je volgt dat helemaal niet op? 

Nee, eigenlijk niet! Vroeger wel! 

Je vindt het dus echt belangrijk dat jouw filmpjes vaak bekeken worden. Waarom is dat? 

Ja natuurlijk! Anders moet je er niets op plaatsen, vind ik! Als je filmpjes online plaatst, is het wel 

de bedoeling dat die bedoeld zijn voor bepaalde personen, bepaalde doelgroepen! Je wilt die 

mensen echt bereiken! Dus hoe groter het aantal views hoe groter het bereik is! Ik denk dat mijn 

actie wel geslaagd is! 

Bekijk je zelf vaak andere filmpjes? 

Ja! Ik vind dat absoluut wel boeiend! Ook filmpjes over hetzelfde onderwerp natuurlijk! Ik kan er 

wel van leren op het vlak van debatteren dan vooral! Vooral van bepaalde mensen uit Nederland. In 

Nederland heb je bepaalde personen, individuen waar ik naar op kijk op het vlak van debatteren. 

Daarnaast bekijk ik ook muziekvideo‟s of bekijk ik video‟s van de jeugdraad van Roeselare. Ik kijk 

ook naar de verkiezingscampagnes van in het buitenland. Obama heb ik heel nauw gevolgd!  

Haal je uit andere video‟s dan inspiratie? 

Zeker en vast! Op het vlak van budget kunnen die veel meer, deze mogen tenminste betalen voor 

hun reclame. In Vlaanderen mag je dat dus niet en ik vind dat het moet afgeschaft worden! 

Krijg je vaak comments op jouw clipjes? 

Wel als je goed kijkt zie je dat ik op bepaalde filmpjes wel veel hits heb. Ik heb daar bijvoorbeeld 

dat filmpje met dat mopje over “Wat werkt niet in de samenleving, waarop die mevrouw antwoordt 

allochtonen”. Natuurlijk krijg je op zoiets heel veel reacties. Je krijgt niet echt reacties op jezelf of 

op diegene die het filmpje uploadt, maar wel op het filmpje zelf! 

En hoe zit dat met die politiek getinte filmpjes? 

Je krijgt daar zowel positief als negatieve commentaar over, maar al bij al is dat minimaal. De 

meeste mensen reageren niet, behalve als het “wacko‟s” of grote extremisten zijn. Dus meestal 
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wordt er gewoon naar de filmpjes gekeken en voor de rest niets. Als er negatieve commentaar 

wordt geplaatst komt dat meestal van iemand van een politieke concurrent en de positieve reacties 

komen dan meestal van de kiezers of politieke medewerkers. Dus voor mij is dat toch niet echt 

relevant! Sowieso zijn er voor- en tegenstanders. 

Je volgt dit dus niet op? 

Nee, ik doe dit inderdaad niet! Voor mij is dat echt niet van belang! 

Ga je soms in interactie met die enkele gebruikers die commenten? 

Vroeger gebeurde dat wel eens, maar nu doe ik dat echt niet meer! Je kunt dat gewoon niet meer! 

Ik heb gewoon geen tijd. Ik studeer, ik heb een eigen zaak, ik zit in de politiek als ik dan YouTube 

nog eens aandachtig moet volgen wordt het allemaal wat te veel! Nu blijft het enkel bij het 

uploaden van filmpjes of zelf filmpjes bekijken. Ik verwijs er ook naar op mijn Facebook en Netlog 

en that‟s it! Het staat online en dan is de kous af! 

Geef je vaak comments op clipjes van anderen? 

Vroeger gebeurde dat wel eens, maar ook daar ben ik van afgestapt. Het is een straatje zonder 

einde. 

Volg je jouw ratings op?  

Vroeger wel, nu niet meer! 

Vond je dit vroeger dan wel belangrijk? 

Wel ja eigenlijk wel. Maar dan vond ik het aantal hits veel belangrijker dan de ratings. Volgens mij 

raten er niet veel personen… Voor bepaalde mensen kan dat wel belangrijk zijn. Iemand die zijn 

eigen kunnen, bijvoorbeeld deejays of zangers, online plaatsen zijn ratings wel echt van belang, 

volgens mij. 

Vind je het belangrijk dat andere sites jouw filmpje opnemen of ernaar verwijzen? 

Ja natuurlijk! Dat is eigenlijk echt handig! Ik vind het zelfs heel vriendelijk dat ze dat doen! Dat 

betekent ten eerste dat ze de Channel of de YouTube filmpjes echt goed vinden, en ten tweede dat 

ze de weg naar mijn channel. Daarbij leiden ze anderen naar mijn channel. Ik denk dus dat echt wel 

belangrijk is! 

Volg je dat op wanneer zoiets gebeurt? 

Nu met de verkiezingen volg ik dat zeker op! Voor mij is dat echt een goed middel. Als het ware 

kan je het zien als mond-tot-mond reclame! Als je bijvoorbeeld in Google mijn naam “Gianni 

Boone” intikt zie je dat er enorm veel artikels op staan. Dat betekent dus dat je bestaat! En ik wil 

dat, want als dat niet zo is besta je ook niet in de politiek! Je moet daar echt gebruik van maken. 

Andere mensen kunnen mij op die manier toevoegen. In de afgelopen weken heb ik ook gezien via 

Twitter, in samenwerking met Facebook, dat ook mensen mij leren kennen en mij vervolgens gaan 

opzoeken via Google. Op deze manier komen ze dan op mijn channel terecht. Daardoor word ik 

gelinkt. In volg dat niet bewust op maar blijkbaar let ik daar toch onbewust op! 
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Op welke manier krijg je het liefst feedback? 

Ik krijg gewoon graag feedback via alle mogelijke middelen. Als er mensen bijvoorbeeld naar mij 

toekomen en zeggen van “ik had uw koppenaflevering gemist, maar ik heb het op YouTube 

gezien” dan heb ik goed gevoel. Dan ben ik blij dat het werkt!  

Van wie krijg je het vaakst feedback? Zijn dit mensen die je kent? 

Nee, dat is zowel van vrienden als van vreemden. Het gebeurt dat vreemden mij gewoon 

toevoegen.  

Hoe gebeurt dat dan het meest? Via internet of gewoon op de straat? 

Op de straat gebeurt dat ook wel eens maar dat is eerder minimaal. Maar ik denk dat mensen 

hedendaags meer op internet zitten.  

Van wie vind je het leukst om feedback te krijgen? 

Ik krijg eigenlijk het liefst feedback van vreemden. Gewoon omdat je van vreemden op voorhand 

niet weet wat ze denken of hoe ze zich voelen over bepaalde ideeën. Ik ben dan echt nieuwsgierig 

hoe ze erover denken en ik ben dan heel blij als het positieve kritiek is en zelfs wat gedemotiveerd 

als het negatief is. 

Vind je dat je sociaal netwerk uitbreidt sinds je met YT begon? 

Ik denk dat YouTube niet bedoeld is om vrienden te maken. Ik plaats gewoon filmpjes online om 

mensen te informeren. Facebook is veel beter geschikt als social netwerk. 

Gedurende het gesprek sprak je vaak nog over andere videoportals waar je actief op bezig bent. Welke 

zijn dat nu precies? 

YouTube eerst en vooral. Ook op garagetv.be staan video‟s, maar nu gebruik ik die account niet 

meer. Daarnaast heb ik nog filmpjes op vimeo.com.. Ik gebruik dus zoveel mogelijk kanalen.  

Ben je ook op andere Web 2.0 sites actief? 

Facebook waar er ook wel filmpjes op staan, Netlog, Twitter die gelinkt is aan mijn Facebook. Als 

ik mijn weblog aanvul wordt dat verstuurd naar Facebook, Twitter en YouTube. 

Wat vindt u van het web waarbij iedereen zomaar kan bijdragen? 

Ik ben echt voor een digitaal Vlaanderen. Iedereen moet de kans krijgen om zaken te ontdekken via 

het internet. Dit moet volgens mij ook doorgetrokken worden naar het onderwijs. Ik zie het internet 

als een basisrecht, een nutsvoorziening zoals water. Ik denk dat meer mensen gebruik moeten 

maken van internet. Het is een verrijking! Internet is informatief en communicatief bevorderend! 

Wat vind je van mensen die enkel internet gebruiken, maar die er zelf nooit aan bijdragen? 

Dat is hun vrije keuze! YouTube gebruik je gewoon als je iets wilt bereiken. Omdat je mensen wil 

bereiken. Omdat je iets wilt tonen aan de wereld. Dus als je niets wil tonen aan de wereld, maar je 

wilt wel de wereld zien, dan maak je enkel gebruik van YouTube zonder zelf bij te dragen. Ieder 

zijn eigen ding! 
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Interview 4. 

Interview afgenomen op zaterdag 25.04.2009 

 

 Leeftijd:23jaar 

 Geslacht: M 

 

Hoe heb je YouTube leren kennen? 

Hmm YouTube leren kennen… Dat was gewoon op zoek gaan op internet naar filmpjes. En dan zo 

gewoon op YouTube terechtkomen en dan zien dat er heel veel filmpjes op terug te vinden zijn. 

Dan blijf je natuurlijk doorkijken 

Is het al lang geleden dat je YouTube hebt ontdekt? 

Ja, ik denk wel dat dit redelijk in het begin van YouTube moet geweest zijn. Ik zoek al lang 

regelmatig naar filmpjes. Ik zou er anders al eerder opgekomen zijn denk ik. Het was een nieuwe 

website, dus kijk je er zeker eens naar! 

Waarom heb je een account gemaakt op YouTube? 

Eigenlijk gewoon omdat ik zelf filmpjes online wou plaatsen. En het gebeurt via gmail. Dus je 

moet niet echt een account aanmaken. Je kunt gewoon inloggen met je gmail gegevens./ Dat maakt 

het wel extra gemakkelijk. 

Als je gebruik maakt van YouTube, zoek je dan rechtstreeks of via links? 

Meestal kom ik via via op de website terecht. Ik surf zelden rechtstreeks naar www.youtube.com.  

Hoe vaak heb je de laatste weken gebruik gemaakt van YouTube louter om filmpjes te bekijken?  

Ja, toch wel dagelijks. Op mijn werk bijvoorbeeld, als ik gewoon muziek wil afspelen doe ik dat 

eigenlijk via YouTube. Omdat je er ook playlists kan aanmaken. En als je bijvoorbeeld rechtstreeks 

naar een artiest zoekt vind je ook van die playlists waar al de nummers in terug te vinden zijn, en 

dan kan je dit gewoon laten afspelen. 

Was dit in het begin van YouTube anders? 

Helemaal in het begin was dat misschien wat minder. Hoewel als je een nieuw programma ontdekt 

probeer je daar vanalles mee uit. Dat geldt toch voor mij! En van zodra je het door hebt, zie je dat 

je er echt heel veel op terug vindt, dus gebruik je het ook voor vanalles en nog wat! 

Hoe vaak gebruik je YouTube om clips online te plaatsen?  

Dat is toch wel een heel stuk minder! Maar meestal zet ik een filmpje erop, toon ik dat aan 

verschillende mensen en daarna haal ik het er gewoon weer af.  

Dus je laat niet al de filmpjes staan? 

Nee, meestal niet! Ik heb er een paar laten staan omdat deze de moeite waard zijn om te laten staan, 

maar meestal laat ik ze een maand staan of zo. 

http://www.youtube.com/


 

 

 
66 

Je oudste filmpje dateert van ongeveer een jaar en 7 maanden geleden. En het daarop volgende filmpje 

werd nog maar 2 maanden geleden geüploadt. Hoe komt het dat er zo‟n lange tijd tussen zit? Is het 

weghalen van de filmpjes de reden? 

Ja. Eigenlijk wel. Ik moet nu wel zeggen dat ik er in die tussentijd niet echt veel filmpjes heb 

opgeplaatst omdat ik niet veel leuke filmpjes ben tegengekomen. Maar diegene die ik erop plaatste 

heb ik er dan ook weer afgehaald.  

Welke filmpjes zijn dat dan die je erop plaatst en er dan weer afhaalt? 

Meestal zijn dat muziek filmpjes. Zo van die hits, die je na een tijdje wel weer beu gehoord bent. 

Gewoon om mijn vrienden dat eens te laten beluisteren. Verder niets. 

Ben je van plan om in de toekomst nog meer filmpjes up te loaden? 

Ja, ik denk het wel. En als er interesse getoond wordt, ben ik ook van plan om deze filmpjes te 

laten staan. Zoals dat filmpje van Martini. Ik heb daar toch wel verschillende reacties opgehad 

zoals hoe noemt dat liedje, of leuk dat je dat erop plaatst want het is nergens te vinden. Zo van die 

zaken. Dan vind ik het ook de moeite om deze filmpjes er gewoon te laten opstaan! 

De meeste filmpjes die online staan zijn professionele filmpjes. Heb je er nooit aan gedacht om zelf 

filmpjes te maken en deze er op te plaatsen? 

Dat ene filmpje dat erop staat heb ik wel zelf gemaakt. Ik heb het bewerkt en zo… Ik heb de mp3 

genomen, dus het liedje zelf, en dan heb ik er gewoon zelf de titel en artiest bijgeplaatst. Niet dat je 

dat echt zelfgemaakt kan noemen, maar toch heb ik het niet gewoon overgenomen.  

Hoe gaat dit in zijn werk? Hoe vind je het gebruiksgemak van YouTube? 

Ik vind dat wel heel handig. Het is goed bedacht. Zoals bij de uploads kan je zien welk percentage 

als voltooid is. Op andere sites zie je dat niet en weet je dan ook niet of je al dan niet goed bezig 

bent.  

Als je nog eens van plan bent om een filmpje te bewerken en online te plaatsen. Zou je er dan veel 

moeite voor willen doen? 

Ja, toch wel. Moest ik nu echt iets online willen plaatsen zou geen moeite mij teveel zijn, denk ik. 

Heb je ooit eens materiaal gemaakt samen met anderen? 

Ja! Ik heb dat ooit eens moeten doen voor school. We moesten een reportage maken. Dus zelf of 

stap gaan met een camera, en de mensen interviewen. Daarna moesten we al ons beeldmateriaal 

monteren. We moesten dat doen met 2 en dat verliep wel heel vlot. We hebben gewoon de taken 

verdeeld. De een stelde de vragen op, de ander ging gaan interviewen. 

Heb je dat filmpje gewoon gemaakt of heb je het ook op YouTube geplaatst? 

Nee, dat was enkel voor school. 

Waarover gaan jouw filmpjes?  

Dat is wel heel verschillend zoals je kunt zien. Gewoon filmpjes die ik leuk vind. Zoals liedjes, 

reclamefilmpjes, enz. 
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Wat wil je er juist mee bereiken? 

Ik wil dat tonen aan iedereen die het wil zien! En vooral mijn vrienden. Ik zet dat erop bijvoorbeeld 

omdat een versie van een liedje nog nergens is te vinden en dat ik het wel mooi vind. Dus zet ik het 

er zelf of, dan kan iedereen het beluisteren. 

En het filmpje van Martini? 

Dat is eigenlijk de testvideo van het bedrijf waar ik werk. Als we de schermen moeten testen, 

maken we altijd gebruik van dat filmpje. Dat was daarnaast ook een reclamefilmpje dat nog 

nergens te vinden was. 

Hoe uniek zijn de filmpjes die jij online plaatst?  

Dat van Martini vind ik wel heel uniek, want ik ben het nog nergens anders tegengekomen. De 

muziekfilmpjes die ik daarentegen online plaats, zijn helemaal niet uniek. Behalve dan dat het 

versies zijn die ik niet op YouTube terug vond. 

Heb je intussen al eens gekeken of die liedjes of reclamefilmpjes al nog te vinden zijn? 

Heb dat onlangs nog eens nagegaan en ik heb het nog steeds niet gevonden. Het is de layout van de 

filmpjes die ik helemaal niet uniek vindt. Het is gewoon een blauwe achtergrond, met de titel en de 

artiest op. Verder niets. Het is eigenlijk moeilijk om dan echt van een filmpje te spreken. Die lay-

out is standaard op YouTube. Altijd dezelfde letters, de blauwe achtergrond… De liedjes zelf zijn 

wel vrij uniek. 

Vind je dat het belangrijk dat je zaken online zet die je ergens anders niet terugvindt? 

Ja, dat vind ik echt wel belangrijk. Er kan zo 5 keer hetzelfde opgezet worden. Wat is het belang 

daarvan?  

Dus je zet nooit zaken op YouTube die je er al op terug kan vinden? 

Nee, ik zal eerst kijken of het er al op staat. En als dat het geval is zal ik de moeite niet voor doen.  

Dus je denkt dat als jij die filmpjes er niet op zet, ze er ook niet op zullen komen? 

Dat weet ik niet. Maar blijkbaar is het wel zo, want ze zijn er nog steeds niet op terug te vinden 

Zie je het uiteindelijk als je taak op zaken op YouTube te plaatsen? 

Nee, niet echt. Ik plaats ze er meer op voor mezelf en mijn vrienden! Voor andere natuurlijk ook, 

maar ik voel mij er zeker niet verplicht toe. 

Welke impact denk je dat jouw bijdrage heeft? 

Ik denk niet dat er echt een impact zal zijn. YouTube is veel te uitgebreid! Natuurlijk voor de 

mensen die dezelfde muziek graag horen zal het wel enige impact hebben. Maar dan nog.. Moest je 

nu een volledige playlist maken van een bepaalde artiest, denk ik wel dat er een zeker invloed zal 

zijn. Als mensen dan specifiek zoeken en je hebt een volledige playlist gemaakt zal de impact veel 

groter zijn. Zullen er ook veel meer mensen op terecht komen. Maar met mijn twee filmpjes die er 

voor het ogenblik op staan denk ik niet dat er een grote impact is. 
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Beschouw je jouw bijdragen gewoon als een deel van het geheel of als één van de belangrijkste 

onderdelen?  

Een minutieus deeltje van het geheel! 

Vind je het belangrijk om jouw clipjes voor lange tijd beschikbaar te houden? 

Niet voor alle filmpjes. De twee die er nu op staan, wil ik wel voor een langere tijd laten staan, ja. 

En de filmpjes die je er wel afneemt, doe je dat omdat ze je storen? 

Ja, eigenlijk wel.. Dat zou mijn “collectie” wat verpesten. Als ik het zo kan zeggen. De filmpjes die 

er nu op staan, zijn zo‟n afgewerkte filmpjes. Moesten er zo van de mindere filmpjes tussen blijven 

staan, zou ik dat wel jammer vinden. 

In welke zin passen de clips die je op YouTube plaatst bij jezelf?  

Hmm.. Moeilijk! Martini omdat ik dat zelf graag drink! En het is ook de testvideo van op mijn 

werk. Iedere dag zie ik dat reclamefilmpje wel 100 keer. En die muziekfilmpjes is niet echt 

moeilijk. Ik hoor dat gewoon heel graag. En daarnaast heb ik er ook herinneringen aan! 

Vind je het belangrijk dat wat je op YouTube zet bij je past? 

Nee, eigenlijk niet.. 

Dus je zou er ook filmpjes op plaatsen waarvan anderen het een goed vinden, maar jij eigenlijk niet. 

Gewoon omdat ze het jou vragen? 

Nee, moest ik het zelf echt niet leuk vinden, zou ik het ook niet online plaatsen. Maar het moet niet 

echt helemaal bij mij passen. Ik kan het ook gewoon een mooi nummer vinden, niet super, maar 

wel mooi. 

Wat wil je dan eigenlijk bereiken met je video‟s? 

Ik wil eerst en vooral dat al mijn vrienden dat kunnen zien! En ten tweede het is heel gemakkelijk 

terug te vinden! Een gratis online opslagruimte dat je hebt! Gewoon naar de website surfen en je 

ben je filmpjes bekijken! 

Welk gevoel overheerst als je een filmpje online hebt geplaatst?  

Hmm.. Ik heb niet echt een specifiek gevoel! De filmpjes zijn niet echt belangrijk! 

En ben je nieuwsgierig naar hoeveel maal het bekeken wordt? 

Ja, dat wel! Af en toe kijk ik wel eens naar het aantal views dat mijn filmpjes hebben.  

Wie weet er allemaal dat jij filmpjes op YouTube hebt? 

Ik denk niet veel mensen. Het is altijd gewoon een link dat ik doorstuur. Maar ik denk niet dat ze 

„echt gaan kijken naar de naam van wie het filmpje online heeft geplaatst. 

Dus je zult nooit zeggen dat je een filmpje hebt gemaakt en zelf online hebt gezet? 

Nee, ik zal direct de link doorsturen. Maar ik zal niet direct zeggen dat ik het online heb geplaatst. 

Staat er op een of andere persoonlijke profielpagina een link naar je YouTube kanaal? 

Op Facebook staan er wel een paar links naar YouTube, maar daarom niet specifiek naar mijn 

eigen kanaal of filmpjes. Wel naar filmpjes van iemand anders. 
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Neem je je YouTube naam soms op in blogs of websites? 

Nee! Het is de enigste keer dat ik die naam gebruikt heb. 

Gebruik je steeds eenzelfde nickname op het internet?  

Meestal in het genre van KNG. Voor een YouTube accountnaam aan te maken moet je wel een 

redelijk speciale naam hebben, want de meeste namen zijn al in gebruik. Je moet dus wel meestal 

wat creatief zijn om een nieuwe te vinden. 

Waarom gebruik je je echte naam niet op YouTube? Wil je anoniem blijven? 

Ik wil inderdaad liever anoniem blijven! 

En waarom plaats je dan filmpjes op YouTube? 

Als ik Kenny Dorme er zo opplaatsen, weet iedereen direct dat ik het ben. Dat is niet van belang, 

dus moet er dat ook niemand weten! Enkel mijn vrienden mogen dat weten! 

Zijn al jouw filmpjes publiek of zijn er filmpjes die je enkel privaat ter beschikking stelt? 

Ze zijn allemaal publiek! 

Welk publiek heb je in gedachten als je een clipje online plaatst?  

Eigenlijk enkel mijn directe vrienden. Meer moet dat niet zijn. Er zijn ook fans van dat clipje van 

Martini die er naar kijken. 

Worden jouw filmpjes volgens jou vaak bekeken? 

Nee, niet echt. Ongeveer een 400 views. Maar op YouTube is dat volgens mij snel bereikt. En is 

het maar klein miniem deeltje die mijn filmpjes bekijkt. 

Je hebt daarnet gezegd dat je het wel opvolgt. En vind je het belangrijk dat jouw filmpjes vaak 

bekeken worden?  

Ik vind het niet echt belangrijk. Maar toch is het leuk dat je weet dat er nog andere mensen 

geïnteresseerd zijn in dezelfde muziek. 

Zou je het demotiverend vinden mochten er echt heel weinig mensen naar jouw clip kijken? 

Ja, ik zou mij wel vragen beginnen stellen als ik de enige zou zijn die deze muziek graag hoort. 

Zou je het filmpje dan laten staan of zou je het er dan afhalen? 

Ik zou het sowieso wel laten staan. Dit zou geen reden zijn waarom ik het er zou afhalen, laat het 

ons zo zeggen. 

Krijg je vaak comments op jouw clipjes? 

Wel dat verschilt per filmpje. Op dat van Martini heb ik heel veel comments gekregen. Maar op de 

muziekfilmpjes krijg ik niet echt veel commentaar. Maar ja, alle gegevens staan erbij hé. De titel, 

de artiest… 

Volg je dat op? 

Ja, zeker! 
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Over wat gaan dergelijke comments? 

Bij Martini ging dat bijvoorbeeld over het liedje die in het reclamefilmpje voorkwam. Er was wel 

eens iemand die mij persoonlijk gecontacteerd heeft om te vragen of ik dat filmpje eens wou 

doorsturen naar haar. 

Wat vind je ervan om geen reactie te krijgen? 

Dat maakt voor mij eigenlijk echt niets uit. 

Dus je bent in interactie gegaan met die ene persoon die dat filmpje vroeg. Zijn er nog andere 

personen waarmee je in interactie bent gegaan? 

Nee, het is daarbij gebleven. Ben ook niet meer persoonlijk aangesproken geweest. 

Heb je al eens een videocomment geplaatst? 

Ja, ik heb wel nog comments geplaatst. Vooral als ik zie dat er zo ergens een commentaar staat die 

mij echt stoort of waar ik helemaal mee akkoord ga. Dan zou ik wel eens commentaar durven 

geven. 

Krijgen jouw clips vaak een rating? 

Ik denk het niet… Ik volg het zelfs niet op, want ik vind het totaal onbelangrijk! 

Waarom vind je het onbelangrijk? 

Je kunt niet weten of die ratings oprecht zijn of niet. Iedereen heeft een andere manier van 

beoordelen. Iedereen kan zeggen wat hij wil. 

Rate je zelf vaak clipjes van anderen? 

Zelden, enkel als het een heel, heel goed filmpje is! 

Op welke manier krijg je het liefst feedback? 

Ik krijg toch wel liefst een comment. Dat apprecieer ik het meest. 

Van wie krijg je het vaakst feedback? Zijn dit mensen die je kent? 

Van mensen dat ik niet ken. 

Op welke manier kom je nog in contact met deze mensen? 

Gewoon via YouTube zelf. Ik zoek ze zelf niet op. 

Vind je dat je sociaal netwerk uitbreidt sinds je met YouTube begon? 

Nee, totaal niet. Ik heb nog niemand leren kennen. 

Ben je nog op andere videoportals actief? 

Nee! 

Ben je ook op andere Web 2.0 sites actief zoals social netwerksites zoals Facebook, Netlog, Myspace, 

Flickr, Delcious, etc. waar je zelf zaken online kan plaatsen? 

Ja, op MySpace zit ik wel. Om muziekgroepen te bekijken. Ik heb ook een Facebook. Op Netlog 

heb ik ook een account, maar die gebruik ik niet meer!  
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Wat vindt u van het web waarbij iedereen zomaar kan bijdragen (attitude tegenover web 2.0) 

Ik vind dat een zeer positieve evolutie. Meer en meer mensen vinden de weg naar het internet. 

Iedereen kan nu bijdragen aan de informatiepool. Iedereen kan zijn mening geven, of de online 

informatie helpen aanvullen. Iedereen heeft daar volgens mij baat bij. 

Dus je vindt dat het bijdraagt aan de gemeenschap? 

Ja, zeker en vast!  

Wat vind je van internetgebruikers die zelden of nooit iets online zetten en enkel er gebruik van 

maken? 

Iedereen kan en mag bijdragen, maar niemand moet!  
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Interview 5. 

Interview afgenomen op maandag 27.04.2009 

 

 Leeftijd:24 jaar 

 Geslacht: M 

 

Wanneer heb je YouTube leren kennen? 

Ik denk dat ik ongeveer een half jaar nadat het bestond heb leren kennen. Begin 2006, denk ik. Ik 

weet wel niet meer wat mijn eerste filmpje was. Ik zou het eigenlijk graag wel eens weten. Redelijk 

snel erna heb ik dan zelf een account aangemaakt om eens te zien hoe het werkte, gewoon uit 

curiositeit.  

En hoe heb je het juist leren kennen? 

Ik denk gewoon door het surfen. Ofwel zelfs door iemand die via MSN eens een of ander grappig 

filmpje doorstuurde. Want ik weet wel nog dat ik was verschoten dat als ik op die link klikte, het 

filmpje onmiddellijk begon te spelen. Dat was redelijk revolutionair toen. Ervoor moest je dat zelf 

eerst downloaden of opslaan voor je het kon bekijken.  

Waarom heb je een account gemaakt op YouTube? 

Ik denk dat ik een account aangemaakt heb in mei 2006, wanneer ik bezig was met video‟s, want 

daarvoor had ik al eens een account aangemaakt gewoon om dat eens uit te testen. Ik denk dat mijn 

eerste video die Spacec video was, een optreden. Nu ben ik veel meer bezig met video, ik lees 

erover en ook over de technische kant. Toen ik journalistiek studeerde moest ik niets weten van 

video, ik wou schrijven. Maar plots is mij dat beginnen aanspreken. Dus mijn eerste filmpje werd 

gewoon gefilmd met mijn fototoestel op een optreden. Ik heb dat nummer opgenomen omdat ik 

wist dat ze het niet op cd gingen uitbrengen. En ik wist dat er nog fans waren zoals ik, die dat heel 

erg gingen appreciëren moest er dat iemand op video zetten. Dat was gewoon een echt exclusief 

nummer! Deze video is ook redelijk veel bekeken. Erna is er ook nog een vriend van mij naar een 

optreden geweest waar hij stukken met zijn fototoestel had opgenomen en dan hebben wat dat ook 

op mijn account geplaatst. Ooit heb ik voor school ook eens een reportage moeten maken en dat 

heb ik ook op YouTube geplaatst. Want ik dacht dat die man ook zeker fans had, maar er stond nog 

niets online. Dus ik dacht dat zijn fans dat wel zouden appreciëren.  

Als je gebruik maakt van YouTube, zoek je dan rechtstreeks of via links? 

Allebei eigenlijk. Het gebeurt dat ik via Facebook op YouTube terecht kom. Maar het meest zoek 

ik via GoogleVideo, omdat hij dan zowel de filmpjes van op GoogleVideo als van op YouTube 

weergeeft. En anderzijds surf ik onmiddellijk naar de website. 
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Hoe vaak heb je gebruik gemaakt van YouTube om louter video‟s te bekijken?  

Ik denk dat ik toch wel 2 keer per week kijk naar verschillende filmpjes. Er zijn nog periodes 

geweest dat ik dagelijks keek, maar dat gebeurt zelden. Maar het gebeurt zelfs dat ik alle filmpjes 

opsla en dan op zaterdagmiddag ze allemaal bekijk, gewoon om mee te zijn. Maar de laatste tijd als 

ik mijn muziek niet bij heb, ga ik wel naar YouTube en leg ik gewoon de muziek op. Meestal zijn 

dat mensen die gewoon de cover met de muziek eronder online plaatsen. Dat is zelfs geen video! 

Eigenlijk gebruik ik dan YouTube als muziekspeler.  

Was dit anders in het begin dat je YouTube had leren kennen? 

In het begin was dat veel minder, omdat er toen nog niet zoveel op te vinden was. YouTube is in de 

loop van de jaren heel veel veranderd. Nu kun je zelfs documentaires bekijken. Deze zijn telkens 

opgedeeld in verschillende stukken, soms zelfs 10, en je kunt ze allemaal terugvinden op YouTube. 

Eigenlijk mag dat niet, maar je kunt ze wel terugvinden. Vroeger had je dus ook veel minder 

opslagruimte. Vroeger waren er veel kortere filmpjes. Natuurlijk omdat het illegaal is, staat het er 

soms maar tijdelijk op. Ik heb ook een video die er afgehaald werd, omdat ik een nummer van The 

Doors had gebruikt. Die video kun je wel nog terugvinden op mijn Dailymotion. Daar zijn ze iets 

minder streng. 

Hoe vaak gebruik je YouTube om clips online te plaatsen?  

Dit is ook in periodes. Ik zit nu in een iets actievere periode. Ik ben nog bezig aan 3 verschillende 

video‟s dat ik hoop nog voor juni te kunnen uploaden.  

Ik heb gezien dat je soms wekelijks uploadt en dan enkele maanden niets. Hoe komt dat je zo in 

periodes uploadt.  

Werk! Helemaal in het begin was ik net afgestudeerd. Daarna heb ik avondlessen gevolgd, en 

daarna ben ik een periode werkloos geweest en toen had ik heel veel tijd om eraan te werken! 

Recent ben ik weer zaken online beginnen plaatsen sinds maart. Het was intussen al geleden van 

september dat ik iets online plaatste omdat ik niet echt de tijd vond door het vele werk. Ik deed wel 

mijn interviews al. Dus de video‟s dat ik nu online plaats, zijn meestal interviews vanuit deze 

periode. Het monteren neemt echt ongelofelijk veel tijd in beslag! 

Wat voor filmpjes plaats je online? (user generated /professionaly generated?) 

Het zijn meestal filmpjes die ik zelf gemaakt heb! Er staan wel een paar filmpjes op die ik niet zelf 

gemaakt heb! Ik was eerst van plan om van mijn favoriete documentaires de eerste 10 minuten 

online te zetten. Ik heb dat twee maal gedaan. Deze filmpjes werden heel veel bekeken omdat er 

nog niet echt iets van online te vinden was. Ze hadden dan ook meer dan 10 000 views. Er ontstaan 

ook discussies rond, want ik krijg zo ook veel comments, maar ik moet daar nooit tussenkomen, 

want de discussies modereren zichzelf wel.  

Maak je dat materiaal alleen of samen met anderen?  

Ik maak meestal mijn materiaal alleen, maar ik heb natuurlijk ook filmpjes waar ik samenwerk met 

iemand anders. Op sommige optredens neem ik een vriend mee die ook fan is. Dan stel ik voor dat 
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ik een ticket regel en dat hij voor mij filmt. Maar meestal werk ik alleen, met mijn camera op een 

statief.  

Hoeveel tijd moet je daar instoppen tot je filmpje op YouTube belandt? 

Dat hangt af van video tot video. Sommige interviews verlopen vlot, andere dan weer niet. Mijn 

video‟s duren ongeveer altijd rond de 10 minuten, soms iets minder. Dus veel te lang via de wetten 

van het internet die staat voor kort en krachtig. Aan mijn monteren ben ik lang bezig. Soms kruipen 

daar toch wel een paar avonden in. Maar mijn motivatie om daar zoveel tijd in te steken is omdat ik 

meestal onbekende artiesten ga interviewen die nog niet op het net te vinden zijn. Dat is echt een 

stimulator. Meestal ben ik de enige die daar staat om hen te interviewen. Dikwijls staan er een jaar 

later nog steeds geen nieuwe filmpjes over die personen online. 

Kijk je dat geregeld een keer na? 

Meestal eigenlijk gewoon voor ik het filmpje online zet. Want je hebt twee verschillende 

mogelijkheden. Ofwel ga ik iemand interviewen die net een nieuwe cd uitbrengt en die op tournee 

is en dan hoort mijn filmpje wat bij het promomateriaal. Maar soms ga ik ook gewoon bij hen thuis 

interviewen en dan kan ik zelf kiezen wanneer ik het filmpje op internet plaats. Dan kan ik zeker 

zijn dat er op een andere site of op YouTube zelf ook niet toevallig een filmpje online komt over 

deze persoon. Terwijl als die gasten op tournee zijn, zelfs al ben je de enige die interviewt, kan het 

zijn dat de week erna in Nederland wel 7 interviews worden opgenomen die ze 2 dagen erna online 

plaatsen. En dat is natuurlijk niet goed voor mij.  

Wil je dan eigenlijk unieke filmpjes. 

Ja, eigenlijk wel! Ik wil gewoon dat ze iets meer hebben dan de rest, ofwel qua beeld of qua inhoud 

of qua onderwerp. Bij mij moet altijd 1 van de 3 uniek zijn! Het interview waar ik nu aan bezig ben 

is niet het enige. Maar de andere interviews waren enkel voor de radio, dus zonder beelden. 

Behalve in Duitsland dan, maar het was een heel slecht interview, het was niet gemonteerd. Deze 

staan ook beschikbaar op YouTube. Ik kijk dit dan wel na! Ik houd dan in de gaten wat de 

zogezegde concurrenten doen, want meestal als ik iets online zet stuur ik het ook door naar andere 

sites, die dezelfde onderwerpen aansnijden. Dan zeg ik dat ik een nieuwe video gemaakt heb, dat 

het voor hen ook interessant is om het op hun website te zetten. Dat werkt niet altijd, maar soms 

wel. Als ik weet dat er al 5 andere mensen een interview hebben afgenomen, weet ik dat ik geen 

kans meer maak.  

Naar welke sites stuur je dat dan? 

Dat zijn meestal muziek- of kunstsites dat ik ook geregeld bekijk. Meestal sites met een beetje 

dezelfde smaak! Ik hoop altijd dat ze het leuk gaan vinden zodat ze het willen overnemen. Het is 

heel moeilijk om die mensen te bereiken.  

En het uploaden op YouTube? Verloopt dat gemakkelijk? 

Ja, ik vind dat heel eenvoudig. Ik start het uploaden en ik ga slapen. Dus hoe lang het duurt, weet ik 

echt niet. 
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Waarover gaan jouw filmpjes? 

Het zijn dus interviews met artiesten, zowel muzikanten als grafische kunstenaars. Het zijn meestal 

een soort van profiel interviews. Ik probeer te vermijden dat het teveel gaat over een bepaalde 

plaat. Ik wil hebben dat het tijdloze interviews zijn zodat je er binnen 5 jaar nog kan naar kijken. 

Dat is mijn doel. Dat is wat ik bedoel met als je vast hangt aan een timing, aan de agenda van een 

manager van een label, dan hang je meestal vast aan 1 plaat en willen ze enkel informatie 

verschaffen over die ene plaat. Dat vind ik altijd saai! Die plaat interesseert mij ook meestal niet, 

het is de man achter de plaat waar ik meer over wil weten. Als je praat over de persoon zelf kan je 

er binnen 5 jaar nog altijd naar kijken.  

In wat ben je dan juist geïnteresseerd van die mensen? 

Gewoon in hun leven. De man achter de muziek.  

Welke boodschap wil je er eigenlijk me brengen? 

Ik wil er eigenlijk een paar boodschappen mee uitdragen. Als ik vroeger, toen ik journalistiek 

studeerde, de schoolkrant verzorgde, kreeg ik dikwijls de kritiek dat ik te underground was. Dat het 

de mensen niet interesseert. Ik was daar zelf nooit mee akkoord, maar ja.. Ik had toen al iets van: 

“dat kan niet dat ik de enige ben die dat leuk vind!”. Dus daarom gebruik ik YouTube, hiermee kan 

je je publiek bereiken. Dat is niet zo beperkt. Daarvoor werk ik ook altijd met Engelse ondertitels, 

als het interview niet in het Engels wordt afgenomen. Ik heb interviews in het Nederlands, Duits, 

Japans, Engels en Frans. En als het niet in het Engels is, ondertitel ik in het Engels. Want mijn 

filmpjes zijn voor iedereen bedoeld. Over de grenzen heen. Dat is wat ik zo jammer vind aan de 

Vlaamse media. Er is geen plaats voor dat soort inhoud. Op internet daarentegen wel! Dat is de 

eerste reden. De tweede reden is dat ik iets anders wou doen dan MTV en TMF en zo. Ik wou het 

totaal niet flitsend maken. Ik wou de artiesten gewoon zelf laten praten. Soms zit er zelfs geen 

diepgang in mijn interviews, gaat het echt nergens over. De bedoeling is eigenlijk om de fans wat 

entertainment te verschaffen door gewoon hun idool aan het woord te laten. Mensen die fan zijn 

beluisteren sowieso het hele filmpje, zelfs al gaat het nergens over. Op het einde moet je iets 

hebben van “amai die heeft veel zitten praten” en niet dat het constant onderbroken wordt door 

flitsende beelden.  

Dus je vindt je filmpjes sowieso uniek of circuleren er gelijkaardige filmpjes op YouTube? 

Er zijn wel een paar gelijkaardige, maar niet heel veel. Ik bekijk ze wel omdat ik dan zo wat meer 

te weten kom over de concurrentie. 

En hoe vind je gelijkaardige video‟s? 

Ik kom er meestal spontaan op, omdat ik zelf veel muziekblogs- en sites bekijk. Vroeg of laat kruis 

je die dan wel. Of sommige komen mij tegen. Ik heb onlangs naar een blog gemaild en die 

antwoordde dat hij mijn blog al bekijkt. De meeste die gelijkaardige filmpjes opnemen hebben 

meer budget. Het zijn meestal Amerikaanse magazines, die daarnaast ook video‟s online plaatsen. 

Ik bekijk ze wel omdat ik dat hier graag zou willen doen, omdat het hier nog niet echt bestaat. Maar 
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in het buitenland werken veel mensen samen. Hier doe ik het praktisch alleen. Ik film, interview, 

monteer enz. 

Vind je dat het jouw taak is om zaken op YouTube te plaatsen? 

Ik heb het ooit nog gezien als een taak voor de fans. Maar je mag dat zo niet zien. Ik wil eigenlijk 

verder gaan. Langere dingen maken en binnen een jaar of 3-4-5 documentaires filmen. 

Is je doel een carrière uitbouwen in film? 

Ja! Maar dat was niet zo in het begin. Dat is nog maar de laatste maanden dat dit idee in mijn hoofd 

speelt. Daarom niet direct televisie. Ze hebben ooit enkele van mijn video‟s geprojecteerd in een 

cinema die bij een festival hoorde. 

Wil je er bekend door worden? 

Ja en nee! Ik wil voor mezelf eerst uitmaken hoe ver ik er in kan gaan. Ik zou wel graag richting 

documentaires evolueren. Ik probeer me zo zelf uit te dagen. Ik plaats dus filmpjes online voor de 

fans. Maar in de eerste plaats is het een leerschool voor mij! En ik vind dat ik die leerschool nu 

geleidelijk mag afronden. Ik heb nu het gevoel dat ik een interview al volledig onder de knie heb. 

Maar een documentaire houdt veel meer in dan een interview. Dat is een gans verhaal die zich 

afspeelt op verschillende locaties. Ik ben nu al bezig aan zo meer een documentaire, er zit al veel 

meer actie in, maar het is nog steeds sec, niet flitsend. Er zit meer verhaal in. 

Wil je er je beroep van maken? 

Ja! Het liefst zou ik zelf met een team mensen kunnen werken waarvan ik weet dat ik ze kan 

vertrouwen. Zo meer een producerfunctie. 

Denk je dat zo‟n soort filmpjes online zouden komen moest jij het niet doen? 

Sommige wel, andere dan weer niet. Ik denk niet dat er veel filmpjes zouden opstaan met Engelse 

ondertitels. 

Welke impact vind je dat jouw bijdrage heeft? 

Ik denk dat dit maar heel weinig is, als ik al impact heb. Op het volledige YouTube gamma dan 

gezien. Voor de fans zal de impact van mijn filmpjes misschien al wat groter zijn omdat er dus niet 

zoveel over te vinden is. 

Vind je dat jouw bijdrage onmisbaar is?  

Ik denk dat niets onmisbaar is! Ik zie het dus sowieso wel als een bijdrage. 

Beschouw je jouw bijdragen gewoon als een deel van het geheel of als één van de belangrijkste 

onderdelen?  

Ik zie YouTube niet echt als een geheel. En als ik het echt zo moet bekijken, maak ik maar een heel 

klein deeltje uit. Veel gebruikers voegen u toe, een stuk of 100. Andere gebruikers abonneren zich 

op uw filmpjes, dat zijn er ook veel. Op Facebook kan je dan zo berichten naar elkaar sturen, maar 

op YouTube kun je dat ook, maar er zit dikwijl reclame tussen, dikwijls pure promo. Maar ik vind 

niet dat er echt een community of een gemeenschap is zoals op Facebook. 
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Ook niet met de fans onderling? 

Niet echt op YouTube. Als ze reageren, reageren ze op mijn persoonlijke website, onpoint. Op 

YouTube reageren ze ook wel. Maar dat kan een eindje duren. Eerst moet de video wat in lijsten 

stijgen. Ik heb nog gehad dat er een video eerst veel viewers had, dan was het een eindje stil, en bij 

uitkomen van zijn tweede plaat steeg het aantal views terug. Ik reageer wel op comments hoor. 

Bijvoorbeeld als er iemand vraagt welk nummer er speelt op de 3
de

 minuut. Maar soms ben ik te 

laat, en heeft er al iemand anders gereageerd. Dat zijn dus fans. 

Krijg je soms reacties op je filmpjes in hun geheel of enkel over de inhoud? 

Er is daarin een verschil tussen Dailymotion en YouTube. En op Dailymotion is er zo een 

community als “zattevrienden.be of hln.be”. Daarop heb ik wel gemene commentaren gehad zowel 

op de montage als op de inhoud. Bijvoorbeeld zitten lachen met de artiest zijn stopwoordje. Maar 

ik reageer daar niet op. Ook op een bepaalde intro dat ik blijkbaar te kitsch heb aangepakt. Ik ben 

daar nog altijd niet mee akkoord maar ja. Op YouTube krijg je minder zo‟n commentaren. 

Vind je het belangrijk om jouw clipjes voor lange tijd beschikbaar te houden? 

Mijn filmpjes moeten er op blijven. Zelfs de eerste interviews. Daarom dat ik ze ook tijdloos 

probeer te maken. Op YouTube heb je voor ieder onderwerp een potentieel publiek. 

In welke zin passen de clips die je op YouTube plaatst bij jezelf?  

Het zijn allemaal artiesten waar ikzelf fan van ben. Meestal heb ik al platen van hen, voor ik ze zelf 

interview. Ik denk dat bijna al de interviews vanuit mijn initiatief zijn gebeurd. Ik heb nog voor 

bepaalde websites gewerkt, waarvan ik mailings kreeg die zeiden dat bepaalde artiesten op tour 

waren en met de vraag wie ik graag zou interviewen. Maar dat doe ik dan niet. Ik zeg zelf van ik 

vind die interessant, die wil ik interviewen. 

Is het de bedoeling dat andere labels je aanspreken, zodat je voor hen kan werken? 

Nee! Het is nog maar de laatste maanden dat ik daar nu wel voor open sta.  

Vind je dat ze iets over jezelf vertellen? 

Eerst en vooral is het mijn muziekstijl. Ik knip mezelf er ook altijd uit. De vraag zit er nooit in. Zo 

verandert het verhaal wel wat. Het wordt iets moeilijker. Maar je gooit ook veel informatie weg, 

omdat het toch moet volgen op elkaar. In bepaalde video‟s film ik soms een duif. En vrienden van 

mij of mensen die mijn blog lezen en bekijken herkennen wel die stijlkenmerken. Ik vind duiven in 

het echt heel fascinerend, en mijn vrienden weten dat. 

Waarom knip je precies jezelf er uit. 

Het gaat over de artiesten, niet over mij. Ik ben ook geen presentator van beroep. Dat draagt niets 

bij aan het verhaal.  

Vind je het belangrijk dat wat je op YouTube zet bij je past? 

Ja, eigenlijk wel. Ik heb nog freelance opdrachten gedaan, dus in opdracht gewerkt van iemand 

anders. Maar dan plaats ik dat zelf niet op mijn YouTube. YouTube gebruik ik als mijn 
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persoonlijke portfolio. Ook mijn naam noteer ik dan niet onder die filmpjes. Ze staat wel vermeld 

op de sites dan, maar niet op het filmpje zelf. 

Welk gevoel overheerst als je een filmpje online hebt geplaatst?  

Eerst ben ik wat nerveus om te zien of het werkt. Ik vertrouw die technologie nog niet altijd voor 

de volle 100%. Ik werk ook met Dailymotion en Vimeo, deze zijn meer high definition, met andere 

woorden de kwaliteit is beter. Daarom ben ik altijd wat nerveus als ik iets op YouTube plaats. Bij 

YouTube moet je ook langer wachten tegen dat je het kan bekijken. Ze comprimeren dat. De 

kwaliteit is ook niet meer zo goed. Als er een schuine lijn in voorkomt, bijvoorbeeld van het logo, 

wordt dat in YouTube een trapje. Ook ondertitels zijn soms niet altijd perfect.  

Ik ben ook nerveus naar de eerste reacties. En het spannend om te zien of de video zijn weg zal 

vinden. 

Wie weet dat jij filmpjes op YouTube hebt? 

Mijn ouders en zus weten dat. Mijn beste vrienden weten dat ook, want ik heb hen verteld dat ik 

een YouTube account heb, omdat ze in dezelfde dingen geïnteresseerd zijn. Sommige vrienden op 

Facebook weten dat wel. Maar heel veel mensen weten dat eigenlijk, want ik heb mijn eigen 

website. Een filmpje leeft zijn eigen leven. Ik heb nog gezien dat mijn filmpje op iemand anders 

zijn MySpace staat. Wel leuk om zo‟n dingen te ontdekken. 

Merk je dikwijls dat er andere mensen je filmpje van YouTube halen en ergens anders op een website 

gebruiken? 

Ja, eigenlijk wel redelijk veel. Zo leer je wat je publiek kennen. Dat zijn dus zaken dat ik echt wel 

bijhoudt! Je kunt dat zien in de statistieken. Wie er de embed code overgenomen heeft. Dat gebeurt 

wel bijna nooit in het begin. Pas enkele maanden nadat het geüpload is. 

En gebeurt dat echt vaak? 

Ja, zeker! Ik denk dat iedere video wel ergens anders gebruikt wordt. Dat is dus echt de bedoeling 

van mijn video‟s. Ook meer en meer artiesten zelf die de video op de site van het label plaatsen of 

op hun eigen MySpace. 

Gebruik je steeds eenzelfde nickname op het internet? 

Ja, meestal wel. Het is de naam waaronder we draaien. En vroeger was het de gewoonte om onder 

deze naam te werken. Moest ik dat nu opnieuw kunnen doen zou ik het misschien gewoon zoals 

mijn site noemen, onpoint. Op Dailymotion gebruik ik deze al. 

Zou je nooit je echte naam gebruiken op YouTube? 

Jawel, op Vimeo heb ik dat ook gedaan. Ik heb dat daar gedaan omdat het kleiner is. De kwaliteit is 

daar hoor. En daar merk ik ook dat de community er sterker is. Er worden vragen gesteld, 

bijvoorbeeld met welke camera heb je dat gefilmd of hoe heb je dat licht geregeld. Dat is dus veel 

professioneler. Dat mis ik dan wel op YouTube en Dailymotion. Op Vimeo helpen de mensen 

elkaar, en zal er niet echt met gemene kritiek gegooid worden 
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Het is dus niet je bedoeling om anoniem te blijven? 

Nee! Zeker niet! Die nickname is er gewoon gekomen als test eigenlijk. 

Staat in jouw YouTube profiel een link naar een eigen website/blog/profielpagina? 

Ja! Naar www.onpoint.be.  

En omgekeerd. Staat er op andere sites een link naar je YouTube account? 

Nee, meestal verwijs ik naar onpoint. Onpoint is de koepel, dus neem ik dat altijd voor! In het 

begin verwees ik wel naar YouTube. Op YouTube alleen filmpjes zetten is niet genoeg. Maar je 

kunt YouTube onmogelijk weglaten! Het is gewoon de grootste videoportal! In Nederland kent er 

niemand van mijn vrienden Dailymotion, die werken allemaal met YouTube. In Frankrijk is 

Dailymotion dan weer niet te onderschatten, maar iedereen kent er YouTube ook! 

Zijn al jouw filmpjes publiek of zijn er filmpjes die je enkel privaat ter beschikking stelt?  

Ik heb niets privé. 

Welk publiek heb je in gedachten als je een clipje online plaatst? Wie wil je dat er kijkt? 

Mensen zoals ik. Ik heb zeker niet de videomakers in gedachten. Ik merk nu dat ik er al veel bij heb 

in mijn vriendenkring, enkel maar door het online plaatsen van mijn video‟s. Je komt zo in contact 

met anderen. Maar het is voor mezelf bedoeld en natuurlijk ook voor de fans. 

Wie denk je dat er naar jouw clips kijkt? 

Ik weet sowieso dat er wel enkele professionele videomakers naar mijn video‟s kijken, omdat ik ze 

ook persoonlijk ken. Deze zijn professioneel met video‟s bezig, maar zijn geïnteresseerd in mijn 

video‟s omwille van de muziek. Deze geven dan ook wel opbouwende kritiek. 

Worden jouw filmpjes volgens jou vaak bekeken? 

Ja! Ik kan niet klagen? 

Volg je dat op? 

Ik volg dat zeker op, zelfs een beetje fanatiek! 

Dus je vindt het belangrijk dat jouw filmpjes vaak bekeken worden? Waarom? 

Ja zeker! 

Zou je het demotiverend vinden mochten weinig mensen naar jouw clip kijken?  

Ja! Ik vind dat eigenlijk wel. Ik zit er echt op te wachten. Ik vind dat de artiesten dat verdienen! En 

vind ook dat ik faal op het gebied van promotie, als er niet veel mensen naar mijn video‟s kijken. 

Want enkel een filmpje online zetten is niet voldoende.  

Wat doe je dan om je video‟s te promoten? 

Mailen, en contact leggen met andere sites, zoals blogs. De mail probeer ik dan echt zo persoonlijk 

mogelijk te maken met een introductie en zo. Naar magazines moet je dat niet doen omdat deze het 

toch niet online zullen zetten, omdat ze meestal zelf video‟s maken. 

Krijg je vaak comments op jouw clipjes? 

Ja, eigenlijk wel redelijk veel. Ik krijg soms heel veel reacties, terwijl de views niet zodanig hoog 

zijn. De laatste tijd heb ik meer reacties van mensen die een berichtje sturen op Facebook of 

http://www.onpoint.be/
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persoonlijk in het dagelijkse leven. Veel meer dan dat ze een comment zetten op de site. Ik vind dat 

altijd een beetje jammer, want ik wil hebben dat ze dat op de site zetten, zodat iedereen het kan 

lezen. Want mensen gaan sneller comments plaatsen als er al verschillende bijstaan. Veel mensen 

zetten die eerste stap niet. Voor mij is dat even goed als ze het persoonlijk tegen mij zeggen, maar 

voor de promotie is het beter dat ze het op de site plaatsen. 

Volg je dat op? 

Ja, toch wel! Ik zou er niet tegen kunnen moest er iets gezegd worden over een video, dat ik het 

niet weet. 

Wat vind je ervan om geen reactie te krijgen? 

Ik kan mij dat niet echt inbeelden. Ik krijg op iedere video wel een reactie. Soms wel eens dat er 

geen reactie staat op YouTube, maar dan wel op de site of persoonlijk. Het is nog nooit gebeurd dat 

er geen reactie komt. 

Geef je vaak comments op clipjes van anderen? Waarom? 

Ja, maar minder. Meestal gebeurt dat bij mensen die ik ken en die met hetzelfde bezig zijn als ik. 

Het is ook meestal een algemene commentaar, zoals het is een mooi filmpje. Ik doe dat omdat ik 

weet dat ze er naar kijken en omdat ik zelf weet hoe leuk dat het is om een comment te krijgen. Je 

kunt dat zien als een compliment. 

Krijgen jouw clips vaak een rating? 

Ja, en ik vind dat niet altijd goed. Ze kijken daarbij niet echt naar het filmpje. Meestal is het wel 

underground muziek dat ik online plaats, maar daarin ook verschillende genres zoals disco tot 

house. En als er iemand niet graag house horen geven ze een rating 1. Terwijl dat filmpje bedoeld 

is voor de mensen die dat wel graag horen. Dat heeft niets te maken met die artiest of het filmpje. 

Gewoon met hun eigen voorkeur. Als je 100 ratings hebt, maakt die ene niet zoveel uit, maar als je 

bijvoorbeeld maar 2 ratings heb daalt je gemiddelde wel sterk. 

Dus je hecht er niet veel belang aan? 

Nee! Je kunt er niet op voortgaan. Maar het is wel frustrerend omdat ik weet dat andere mensen 

daar wel op voortgaan. 

En rate je dan zelf vaak clipjes van anderen?  

Ja, heel veel eigenlijk. Als ik de video op zich echt slecht vind, durf ik ook wel een slechte rating 

geven. Maar dan niet louter omdat ik de stijl niet graag hoor. Dat weet je al voor je naar het filmpje 

kijkt. 

Op welke manier krijg je het liefst feedback? 

Uiteindelijk krijg ik het liefst comments. Van sommige mensen heb ik het dan liever persoonlijk. 

En van wie krijg je het liefst feedback? 

In het begin wou ik dat vooral van vrienden. Maar nu vind ik dat de reacties van vreemde mensen, 

de grootste verrassingen met zich meebrengen. Daarbij hoor ik ook de mensen die ik wel ken, maar 

waarvan ik het totaal niet verwacht. 
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Vind je dat je sociaal netwerk uitbreidt sinds je met YouTube begon? 

Ja! Zeker en vast! Mensen sturen een comment of een persoonlijk bericht en als ik daarop reageer 

gebeurt het soms dat ik mijn e-mailadres geef, en zo communiceren we verder. 

Hecht je daar belang aan? Waarom wel, waarom niet? 

Ik vind dat in het vak echt wel belangrijk. Maar ik vind het niet belangrijk dat dit via YouTube 

gebeurt. Maar ik vind het echt leuk om mensen te leren kennen met dezelfde interesse! 

Ben je nog op andere videoportals actief?  

Vimeo, Dailymotion, YouTuben, mijn persoonlijke website (onpoint).  

Ben je ook op andere Web 2.0 sites actief zoals social netwerksites zoals Facebook, Netlog, Myspace, 

Flickr, Delicious, etc. waar je zelf zaken online kan plaatsen? 

Facebook, MySpace, Twitter, Delicious en Flickr heb ik maar gebruik ik niet meer 

Wat vindt u van het web waarbij iedereen zomaar kan bijdragen (attitude tegenover web 2.0) 

Ik vind dat echt goed! Het heeft zijn negatieve kanten. Het feit dat mensen zelf dingen kunnen 

creëren vind ik sowieso een positieve evolutie! Het grootste nadeel is dat er veel te veel rommel te 

vinden is op het world wide web.  
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Interview 6. 

Interview afgenomen op woensdag 29.04.2009 

 

 Leeftijd: 20 jaar 

 Geslacht: M 

 

Hoe heb je YouTube leren kennen? 

Dat weet ik niet precies meer… Ik denk dat ik dat door vrienden heb leren kennen. Tijdens het 

chatten een link doorgekregen. Ja, ik denk dat het zo gegaan is. Dat is wel al enkele jaren geleden. 

Eenmaal ik er kennis mee had gemaakt bezocht ik het wel regelmatig om filmpjes te bekijken. 

Vooral muziek dan. Nu gebruik ik het nog steeds voor deze reden! 

Waarom heb je een account gemaakt op YouTube? 

Ik had een filmpje opgenomen en ik wou het delen met verscheidene mensen via mijn weblog. 

Daarvoor maakte ik dus maar een YouTube account aan. Het filmpje kon zo het best gelinkt 

woorden aan mijn weblog. Dus ja, om een filmpje te uploaden moet je een account aanmaken 

anders lukt dit niet. Daarna heb ik er nog andere filmpjes opgeplaatst, maar meer doe ik er wel niet 

mee! 

Als je gebruik maakt van YouTube, zoek je dan rechtstreeks of via links? (hoe kom je op YouTube) 

Beide! Ik zoek soms rechtstreeks op YouTube. Daar zoek ik dan door middel van zoektermen, zo 

kom je onmiddellijk bij een reeks gerelateerde filmpjes. Zo is het heel gemakkelijk om zaken terug 

te vinden. Maar daarnaast kom ik ook vaak op YouTube terecht via omwegen, zoals via Facebook 

of via andere websites. Meestal staat er een link vermeld waarop je kunt doorklikken om zo het 

filmpje te bekijken. Meestal kom ik er via deze manier op! 

Hoe vaak heb je de laatste weken gebruik gemaakt van YouTube om clips te bekijken?  

Dagelijks, ik vind wel altijd ergens een link van een liedje of grappig filmpje en dan wordt ik altijd 

verleid om op een van de gerelateerde filmpjes te klikken.  

Was dit in het begin dat je YouTube kende anders? 

Nee, niet echt… Sinds ik van het bestaan van YouTube wist, ben ik altijd een grote YouTuber 

geweest. Ik kan zelfs zeggen dat ik meer dan 1 maal per dag de website bezoek. 

Hoe vaak gebruik je YouTube daarentegen om clips online te plaatsen? 

Dat kan erg verschillen. Het hangt ervan af of ik op dat moment met een iets bezig ben waarvan ik 

filmpjes heb. Laat ik zeggen dat dat misschien één keer per 2-3 maanden is. Ik kan dan plots 5 

filmpjes uploaden, maar dan kan het weer een hele tijd duren voor ik iets deel op het net. Het is niet 

dat er een soort regelmaat inzit. 
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Ben je van plan om in de toekomst nog filmpjes online te plaatsen? 

Ja, ik denk het wel! Ik zou niet weten waarom ik het niet meer zou doen. Natuurlijk moet ik wel 

over filmpjes beschikken. Ik neem veel foto‟s maar filmen is een stuk minder. Maar als ik filmpjes 

ter beschikking heb zal ik deze zeker online plaatsen. 

Wat voor filmpjes plaats je online? (user generated /professionaly generated?)  

Ik veronderstel dat ik user generated content online plaats. Ik neem alle filmpjes zelf op en plaats 

ze dus ook zelf online. Een echte amateur. Vaak zijn dat gewoon filmpjes waarvan dat ik op het 

moment dat ik het filmde dacht “dit zou leuk zijn om vast te leggen op camera” ik heb ook al een 

filmpje gemaakt waarvan ik voordien over nadacht hoe ik dat precies in beeld ging brengen, maar 

dat is een uitzondering. Het gaat er zeker niet technisch aan toe. Ook de kwaliteit is wel niet altijd 

even goed, maar dat vind ik zelf niet echt erg! 

Hoe gaat dit hele proces in zijn werk?  

Eigenlijk gaat dat dus heel gemakkelijk. Meestal zijn het momentopnames, dus ik film gewoon wat 

ik zie. Bij andere filmpjes is er meer over nagedacht, daar steek ik dan natuurlijk wat meer tijd in. 

Het uploadtproces is ook heel gemakkelijk. Ik vind YouTube echt gebruiksvriendelijk. Met een 

enkele muisknop is het filmpje geüploadt. Het duurt natuurlijk wel enige tijd vooraleer het 

aanvaard wordt, maar daarvoor hoef je niet per se voor je computer te blijven zitten. 

Maak je dat materiaal alleen of samen met anderen?  

Er staan enkele filmpjes online waar ik samen met anderen aan werkte, maar die ikzelf niet online 

zette. Ik heb daarnaast ook al 3 keer samengewerkt met een vriend (Thomas Vermandere) die 

projecten moest maken. Hij volgt namelijk school aan een kunstacademie, maar dan had ik maar 

een erg kleine inbreng in hoe alles in beeld zou worden gebracht. De filmpjes die op mijn kanaal te 

vinden zijn heb ik bijna wel allemaal alleen gemaakt. 

Het zijn allemaal filmpjes die je zelf gemaakt hebt. Heb je er ooit aan gedacht om professionele 

filmpjes online te zetten? Waarom wel, waarom niet? 

Ja, ik zou gerust wat meer technisch te werken willen gaan, maar ik heb daar het materiaal noch de 

tijd noch de kennis voor. Misschien als ik wat meer geld en tijd heb. 

Ik bedoel bestaande content. Scènes uit films, soaps,… 

Nee, dit zou ik niet online zetten. De dingen die ik nog eens wil herbekijken vind ik meestal zelf al 

op YouTube. Nog nooit voorgehad dat ik iets niet kon vinden. Zelf ga ik mij daar dus niet mee 

bezig houden. 

Waarover gaan jouw filmpjes? Welke boodschap wil je ermee uitdragen? 

Waarover? Nu moet ik zelf denken… De laatste filmpjes waren van een Noorse traditie die wat 

vergelijkbaar is met ons schooltoneel. Daarvoor was het een filmpje van mijn reis naar Florida, 

waar ik een ijshockey match bekeek. Daarvoor was het een filmpje met gelukwensen voor de 

mensen in België. In geen van deze feestjes zit er een boodschap achter. Ik wil de op tape 

vastgelegde momenten gewoon delen met andere mensen omdat ze grappig of leuk waren. Het is 
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gewoon om een levende herinnering te hebben. In eerste plaats load ik deze filmpjes op voor 

mezelf, omdat ik ze zo gemakkelijk nog kan herbekijken. Aan de andere kant plaats ik deze er ook 

op voor de mensen die op dit moment bij mij waren. Zo worden de herinneringen voor iedereen 

bewaard! 

Hoe uniek zijn de filmpjes die jij online plaatst? Circuleren er gelijkaardige filmpjes op YouTube? 

Dat hangt af van wat je uniek vindt. Er zijn zeker duizenden filmpjes die met dezelfde mening zijn 

opgenomen, gewoon om als herinnering te gebruiken. Maar ze zijn wel van een uniek omdat er 

niemand anders van precies dat moment een filmpje heeft. Dus sowieso hebben ze iets unieks! 

Denk je dat dergelijke filmpjes op YouTube zouden terecht komen mocht jij ze er niet opzetten?  

Neen, veel mensen zijn gewoon niet technisch genoeg en hebben gewoon geen zin of tijd om dat te 

doen, ze weten ook niet hoe dit moet. Het is nochtans heel eenvoudig, maar ze zijn er gewoon niet 

in geïnteresseerd, maar aan de andere kant vinden ze het wel heel leuk om het te bekijken. Ikzelf 

heb ook filmpjes gezocht die gelijkaardig zijn aan de mijne, maar niet echt iets gevonden! 

Vind je dat het jouw taak is om zaken op YouTube te zetten? 

Mm misschien raar om dat als taak te zien maar voor mij is dat ergens wel een taak! Ik ben nogal 

een computerkerel en heb altijd me wat meer van het technische aangetrokken. Mijn vrienden 

verwachten ergens wel dat ik diegene ben die ze online zet.  

Welke impact vind je dat jouw bijdrage heeft? 

Heel kleine impact, het gaat vaak over filmpjes die nooit meer dan 1000 bekijkers gaan hebben, 

maar de mensen die het bekijken vinden het wel cool. En daarvoor doe ik het! 

Vind je dat jouw bijdrage onmisbaar is?  

Verre van, zoals ik zei, het zijn filmpjes zoals vele andere, op een manier zou je ze “random” 

kunnen noemen. Maar aan de andere kant zijn het wel de enige die een unieke herinnering 

weergeven! Dus aan de andere kant zijn ze wel onmisbaar voor mezelf en misschien ook voor 

andere mensen die daar aanwezig waren! 

Zie je het als jouw opdracht of is het gewoon amusement?  

Beide! Eerst en vooral doe ik omdat ik het echt graag doe! Dus ik doe het met plezier. Aan de 

andere kant voel ik dat de mensen het ook van me verwachten. Ze weten dat ik gefilmd heb en ze 

vragen me om deze online te plaatsen! Dus ja, je kunt het zien als een opdracht een taak. 

Beschouw je jouw bijdragen gewoon als een deel van het geheel of als één van de belangrijkste 

onderdelen? 

Deze vraagt lijkt erg op een van de vorige! Ik zie ze als een deel van het geheel. En een belangrijk 

deel voor de mensen die er belang aan hechten. Totale buitenstaanders vinder er een misschien 

niets aan en voor hen is het dus verwaarloosbaar! 
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Vind je het belangrijk om jouw clipjes voor lange tijd beschikbaar te houden? 

Ik haal ze er nooit af, het neemt vaak veel tijd om ze te uploaden, internetverbindingen in België 

zijn veel te traag. Ik zie ook niet in waarom ik ze offline zou moeten halen! Het zijn super leuke 

herinneringen en wie wil deze nu wissen?! 

Plaats je soms gezamenlijke bijdragen (van jou en één of meer vrienden)?  

Ja, die filmpjes van het Noorse schooltoneel was hoofdzakelijk op aanvraag van anderen, ik filmde 

het omdat ik het wou delen met mijn webloglezers, maar had nooit gedacht om ze allemaal online 

te zetten tot enkele vrienden dat vroegen. 

Wedijver je met je vrienden om de beste bijdrage te leveren? (Dus als je afspreekt met vrienden om 

over een onderwerp een filmpje te posten, wil je dan de beste zijn?) Hoe wedijver je dan? 

Er is niet echt sprake van wedijveren. Ik ben de enige die de filmpjes online plaatst, maar wel op 

aanvraag van anderen.  

In welke zin passen de clips die je op YouTube plaatst bij jezelf?  

mm… Sowieso passen de filmpjes bij mezelf! Ik heb ze in zeker zin beleefd! Het zijn 

momentopnames, herinneringen waarbij ik zelf aanwezig was. Zoals de filmpjes van die Noorse 

traditie. Ik zit een jaar op AFS in Noorwegen. Het is er superplezant. Het schooltoneel heb ik dus 

zelf meegemaakt! Moest ik daar niet bij geweest zijn zou mij dat anderzijds dus echt niet 

interesseren! Dus ja het past bij mij in die zin dat ik er zelf bij was. 

Vind je dat ze iets over jezelf vertellen? 

Ja en nee terug! Ze vertellen iets over mezelf omdat ik erbij was, maar ze vertellen wel niets over 

mijn persoonlijkheid of over mijn interesses. Anderzijds vertellen ze wel iets over wat ik heb 

meegemaakt. 

Vind je het belangrijk dat wat je op YouTube zet bij je past? 

Ja natuurlijk! Ik zal het zo zeggen: “ Ik zal er niets op zetten, waar ikzelf niets mee te maken heb!”.  

Welk gevoel overheerst als je een filmpje online hebt geplaatst?  

Ik heb niet echt een specifiek gevoel. Ik zet het gewoon online omdat ik vind dat ik het moet online 

zetten. Maar telkens als het filmpje herbekijk, herbeleef ik dus ook wel dat moment! Dat is 

natuurlijk een zalig gevoel! Daarvoor doe ik het dus hé.. 

Wie weet dat jij filmpjes op YouTube hebt? 

Wel zowel mijn vrienden als familie zijn op de hoogte! Daarnaast zijn er natuurlijk ook mensen die 

ik niet persoonlijk ken maar die mijn weblog lezen of mensen die mijn Facebook profiel checken! 

Deze laatste zijn dan meestal wel kennissen. 

Hoe komt het dat zij dit weten? 

Mijn vrienden vertel ik persoonlijk als ik iets gepost of stuur ik de link door via MSN of Facebook. 

Daarnaast zijn er natuurlijk de mensen die mijn weblog lezen. Daar vindt je de link naar mijn 

YouTube kanaal en moet je dus gewoon doorklikken om mijn filmpjes te bekijken. 
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Gebruik je steeds eenzelfde nickname op het internet? Want op YouTube gebruik je je echte naam? 

Op YouTube gebruik ik inderdaad mijn echte naam, maar anders nooit! Ik gebruik altijd een of 

andere nickname. 

Staat in jouw YouTube profiel een link naar een eigen website/blog/profielpagina? 

Neen, niemand hoeft meer over mij te weten! Als ze die informatie mogen weten dan kunnen ze me 

vinden op Facebook. Zo kan ik zelf nog kiezen wie wel of niet toegang heeft tot persoonlijke 

informatie. 

Dus je verkiest in zekere zin om anoniem te blijven? 

Ja, ik ben het daarmee eens, ik wil zelf tot een bepaalde grens anoniem blijven, dat is privacy, 

iedereen kiest dat zelf! 

Zijn al jouw filmpjes publiek of zijn er filmpjes die je enkel privaat ter beschikking stelt?  

Al mijn clips zijn publiek, maar als ik het nodig acht dan zal ik de bezoekersrechten op privaat 

instellen! Dan kunnen enkele vrienden die bekijken maar is het niet beschikbaar voor de hele 

wereld. 

Welk publiek heb je in gedachten als je een clipje online plaatst? 

Vrienden en vrienden van vrienden. Eigenlijk is het niet mijn bedoeling om veel meer mensen te 

bereiken! En eigenlijk denk ik ook dat ik enkel deze personen bereik! Daar heb ik eigenlijk weinig 

zicht noch controle over, maar ik vermoed dat dus enkel de mensen die ik zou willen hebben die er 

naar kijken er daadwerkelijk naar kijken. Anderen hebben er niet veel aan als ze naar een filmpje 

kijken. Niet? 

Hoe bereik je hen? 

Hoofdzakelijk via Facebook en MSN en persoonlijk. 

Wil je niet meer weten over de personen die filmpjes bekijken? 

Nee, echt niet!  

Worden jouw filmpjes vaak bekeken?  

Ik kan niet klagen, denk ik. Het is niet mijn doel om zoveel mogelijk kijkers te bereiken. 

Volg je dat op? 

Ik volg dat natuurlijk wel een beetje ja, het is altijd leuk om te weten of je veel kijkers hebt. 

Gewoon het feit dat je weet dat er mensen kijken is als leuk! Maar het is dus niet mijn uiteindelijke 

doel! 

Dus je zou het niet demotiverend vinden mochten weinig mensen naar jouw clip kijken? 

Neen, ik zet het online en link het vaak aan mijn weblog, meer niet, ik verwacht geen honderden 

bekijkers. 

Bekijk je zelf vaak andere filmpjes? 

Ja, zoals ik daarnet zei ben ik een regelmatige YouTube bezoeker. 

Krijg je vaak comments op jouw clipjes? 

Voor zover ik weet heb ik nog nooit comments gekregen, maar ik volg het ook niet echt. 
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Wat vind je ervan om geen reactie te krijgen? 

Ik heb daar geen enkel probleem mee, ik zet het online omdat vrienden en kennissen er zouden naar 

kijken. De filmpjes zijn slechts voor enkelen relevant. 

Geef je vaak comments op clipjes van anderen? 

Ja, en neen, ik geef wel feedback maar dan gewoon mondeling of op Facebook of via MSN 

Krijgen jouw clips vaak een rating?  

Nog nooit een rating gekregen, vraag is dus niet te beantwoorden! Ik geef er dus ook niet echt veel 

om. 

Rate je vaak clipjes van anderen? 

Neen 

Op welke manier krijg je het liefst feedback? 

Ik verwacht geen feedback op mijn filmpjes. Ik zou ook niet weten hoe je echt feedback kan geven. 

Het zijn momentopnames, herinneringen. Enkel de personen die erbij waren weten waarover ze 

gaan! 

Ben je ook op andere Web 2.0 sites actief zoals social netwerksites zoals Facebook, Netlog, Myspace, 

Flickr, Delcious, etc. waar je zelf zaken online plaatst? 

Ja, ik heb een Facebook- en Flickr account ik gebruik, mijn Facebook account dagelijks ik heb ook 

enkele filmpjes daar online. Mijn Flickraccount gebruik ik niet meer, ik vind het niet 

gebruiksvriendelijk genoeg. 

Vind je het belangrijk om bij te dragen tot het Web? 

Ja, het web heeft me al vaak geholpen om vragen op te lossen en daarbij het kan soms heel amusant 

zijn. Allemaal omdat andere mensen er toe bij dragen, waarom zou ik het dan zelf niet doen. 

Wat vind je van internetgebruikers die zelden of nooit iets online zetten: op YouTube of op een andere 

site, maar wel die zaken gebruiken? 

Dat is hun eigen keuze, zo zijn de merendeel van de internetgebruikers. Je hebt altijd passieve en 

actieve mensen, zo is dat in alles. 

Wat vindt u van het web de dag van vandaag dat mensen zelf dingen kunnen uploaden en ter 

beschikking stellen? 

Ik vind het een super iets, maar kan ook heel gevaarlijk zijn, wees op je hoede en niet naïef. Heel 

leerrijk en leuk, maar probeer je ogen open te houden als je in cyberspace bent, er kunnen ook daar 

ongelukken gebeuren. 
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Interview 7. 

Interview afgenomen op donderdag 30.04.2009 

 

 Leeftijd: 26 jaar 

 Geslacht: M 

 

Hoe heb je YouTube leren kennen? 

Hmm.. Dit is eigenlijk al redelijk lang geleden… Goede vraag eigenlijk..Ineens was het er!  

Heb je erover gelezen of ben je het tijdens het surfen tegengekomen of heb je het misschien van 

vrienden gehoord? 

Ik ben het volgens mij tijdens het surfen tegengekomen en in die tijd verscheen er ook wel wat van 

in de kranten, als ik me niet vergis. Ik denk dat het 2007 was. Maar toen was de kwaliteit van die 

dingen nog niet optimaal en het ging allemaal heel traag eigenlijk. Maar mijn interesse was gewekt 

om het ook eens te proberen. 

Waarom heb je zelf een account aangemaakt? 

Wel, enkele vrienden van me zijn deejay en één ervan ging voor de eerste keer eens op een publiek 

feestje spelen. Ik heb dat dan vastgelegd op film en online gezwierd bij wijze van promo voor hem. 

Dus daarvoor moest ik zelf een account aanmaken. 

Heb je dat in het begin, toen je YouTube net had leren kennen, aangemaakt? 

Nee, ik kende YouTube wel al wat langer. Gewoon van het zelf te bezoeken en erover te lezen in 

de media. 

Als je YouTube bezoekt, surf je dan onmiddellijk naar de site of kom je er op via omwegen op? 

Oh, eigenlijk allebei! Soms kom ik op een site een filmpje tegen dat ik wel goed vind, en dan wil ik 

soms meer van dat. Dan klik ik door via het filmpje of ga ik naar de site zelf! Soms zie ik affiches 

van feestjes waar deejays draaien die ik niet ken, en dan kijk ik rechtstreeks eens of daar iets van te 

vinden is op YouTube. 

En de laatste weken! Hoe vaak gebruik je YouTube om louter video's te bekijken? 

De laatste weken heb ik net niet veel tijd gehad, examens die naderen en zo, maar dagelijks kom ik 

wel eens een filmpje tegen! Dus sowieso wel dagelijks, maar dan niet zo lang. 

En was dat in het begin toen je YouTube kende meer of minder? 

Ik weet het niet meer zeker, maar ik denk toch minder. Aangezien de laadsnelheden veel trager 

waren en de kwaliteit meestal niet echt geweldig 
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Hoe vaak gebruik je YouTube dan om clips online te plaatsen 

Meestal als ik naar een feestje ben geweest waar het goed was en waar ik mijn camera bij me had. 

Dan zet ik de filmpjes dikwijls online, als ik zin of tijd heb om ze te uploaden tenminste. Dat valt 

soms meerdere keren per maan voor, maar soms gebeurt het gedurende enkele maanden niet. Het 

hangt ervan af hoeveel zin en tijd ik heb. 

Is dat de reden waarom je de laatste 2 maanden niets meer hebt geüploadt? 

Zo is het inderdaad. Ik heb ongeveer een maand lang geen camera gehad omdat die stuk was en 

niet onmiddellijk hersteld werd. Dus de middelen ontbraken mij ook om video‟s te maken. 

Ben je van plan om in de toekomst nog veel video's up te loaden? 

Ja, af en toe toch wel! Ik heb nu zelfs een nieuwe camera, maar ik moet eigenlijk de kwaliteit van 

het geluid nog eens testen. Dus als blijkt dat die niet goed genoeg is, zal het toch heel wat minder 

zijn. Want als je deejaysets online plaatst, speelt het geluid toch wel een primerende rol. 

En welke soorten filmpjes plaats je online? Enkel filmpjes dat je zelf gefilmd hebt of ook 

professionele content, zoals scènes uit films of tv programma's? 

Nee, enkel eigen filmmateriaal, de rest is illegaal, toch? 

Ja, dat is waar en ben je daar tegen dat er illegale zaken online worden geplaatst? 

Het kan mij weinig schelen eigenlijk, maar ik doe er zelf niet aan mee 

En bekijk je het? 

Ja, waarom niet. Bekijken is niet illegaal! 

Kun je wat meer vertellen hoe het productieproces in zijn werk gaat van het opnemen tot het 

uploaden? 

Eerst neem ik het op met een digitaal fototoestel, dan bekijk ik het resultaat. Het gelukte 

filmmateriaal steek ik in Windows moviemaker. Ik zet er een afbeelding van de affiche bij, een 

balkje met de naam van de artiest en op het einde credits in de vorm van datum, plaats, de naam 

van het feestje en een verwijzing dat er meer te vinden is op mijn YouTube pagina. Vervolgens sla 

ik het resultaat op in VHS-kwaliteit om de bestandsgrootte te beperken. En dan pas kan ik het 

uploaden op YouTube. Door in te loggen en dan op de gele knop "upload now", ik denk dat het 

zoiets is, te drukken. Dan nog een titel bijzetten, wat extra informatie zoals in de credits van het 

filmpje en daar stopt het dan bij. 

Vind je dat het uploaden op YouTube snel gaat? 

Oh, ik heb geen idee van de snelheid, maar ik denk dat dat de maximale uploadsnelheid van de 

internetverbinding is, namelijk 24 kb/sec en gezien een filmpje meestal tussen de 50 en 90Mb is, 

kan dat wel even duren. Maar ik denk dat het na een dik uur zowat wel te bekijken is op internet. 

En het materiaal, maak je dat soms samen met anderen? 

Het gebeurt wel eens dat iemand met mijn camera gaat rondlopen en dan vind ik ineens filmpjes 

die ik niet zelf heb gemaakt. Maar dat is dan toeval en niet met een speciale bedoeling.  

En plaats je deze dan ook online? 
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Als die goed zijn, kan dat wel eens gebeuren. Maar meestal is dit niet het geval en moet ik ze 

wissen. 

Waarover gaan jouw filmpjes en welke boodschap wil je ermee uitdragen? 

Eigenlijk gaan die allemaal over feestjes. De ruwe sfeerbeelden van goede muziek, tenminste voor 

mij dan toch. Een boodschap heb ik niet. Het is mij puur om het plezier te doen. Het is altijd leuker 

om bewegende beelden met geluid te hebben dan enkel foto‟s. 

En waarom plaats je net die zaken online? 

Hmm.. Omdat ik het goed vind en ook omdat anderen het appreciëren. Plus het feit dat het me een 

hele tijd wat opgeleverd heeft doordat ik de laatste jaren maar weinig inkom moet betalen op 

feestjes. Dat heeft me toch al ettelijke 100‟en euro‟s bespaard en enkel en alleen door gewoon een 

paar shotjes te maken en die dan online te plaatsen. Ik vind dat een goede deal, want ik zou sowieso 

toch filmen, dus mooi meegenomen. 

En wie vraagt er jou dat om dat filmpje op te nemen en online te plaatsen? 

De mensen van Kozzmozz hebben dat eens gevraagd. Voor Fuse werd dat ook geregeld gedaan op 

sommige feestjes, maar dan vroeg ik het zelf meestal. Hoewel ze het soms ook zelf vroegen. 

www.kozzmozz.be en www.fuse.be als je het niet moest kennen. Kozzmozz plaatste die dan ook 

op hun eigen website. En voor de rest ook gewoon van feestjes waar ze me sowieso op guestlist 

zetten en dan doe ik het als blijk van appreciatie. 

Dus uw werk dient als een soort van promomateriaal? 

Ja, maar doorgedreven promo zou ik het niet noemen, eerder "voorbeelden van hoe hun feestjes 

eruit kunnen zien", "wat kunnen de mensen verwachten". 

Verwijs je op je YouTube profiel dan naar kozzmozz en fuse 

Nee, dat vind ik niet nodig. 

Hoe uniek vind jij je filmpjes die je online plaatst? 

Hoe uniek… Toch wel redelijk uniek, toch van de feestjes waar ze genomen zijn. De meeste 

filmpjes van andere YouTubers zijn van zeer slechte kwaliteit. Globaal gezien zijn ze 

waarschijnlijk niet zo uniek, maar als je het per feestje bekijkt, dan wel! 

Dus je zoekt zelf wel naar gelijkaardige filmpjes, over hetzelfde feestje, op YouTube 

Ja, inderdaad! 

Zie je het als een soort taak om die zaken op YouTube te plaatsen? 

Nee, want er hangen geen verplichtingen aan vast! Als ik er geen zin in heb, doe ik het ook niet. 

Anders wel. Maar soms, en dat zijn dan filmpjes van feestjes van vrienden, doe ik het sowieso. 

Meestal de daags nadien plaats ik ze online. Dan kan het wel als "taak" overkomen! 
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Welke impact vind je dat jouw bijdrage heeft? 

Ik heb er geen flauw idee van. Er komen bezoekers van gans de wereld op die filmpjes. Er zijn er 

ook die reageren en zo, maar ik zou niet weten welke impact ze hebben. Waarschijnlijk 

verwaarloosbaar. Het is niet dat er zwaarwichtige boodschappen de wereld worden ingestuurd of 

het zou de boodschap moeten zijn dat het leven een feest is! 

Maar vind je dat jouw bijdrage onmisbaar is op YouTube? 

Nee, dat vind ik niet. Ik maak maar een minuscuul deeltje uit van de hele YouTube website. 

Vind je het belangrijk om jouw clipjes voor een lange tijd beschikbaar te houden of verwijder je soms 

ook video's? 

Nee! Alles wat ik erop zet, blijft erop! Ik heb nog nooit een reden gevonden waarom ik er een 

bepaald filmpje zou afhalen. Het zijn een voor een schitterende herinneringen.  

Spreek je soms met vrienden af om filmpjes over hetzelfde feestje online te zetten? 

Nee, ik ben bijna de enige persoon in de vriendenkring die af en toe een filmpje maakt. 

In welk zin vind je dat de filmpjes bij jezelf passen? 

Qua muziek is dat volledig mijn ding. Voor de rest zijn er niet echt gelijkenissen. Behalve dat 

sommige vrienden van mij er in komen. Maar dat is alles. Ik geef namelijk geen verschillende 

kleuren licht, en ik spreek ook niet in beats. 

En in de filmstijl? 

Ik zoek wel naar evenwicht, maar voor de rest is er niet veel actie. Meestal kan dat wel beter! 

Zou je ooit filmpjes online zetten onder uw profiel, die je zelf niet goed vind maar gewoon omdat 

iemand anders het je vraagt? 

Nee! Het moet wel mijn ding zijn, anders plaats ik het niet online. En zeker niet onder mijn 

accountnaam. Dan moeten de mensen in kwestie zelf maar een account aanmaken. 

Dus het moet enigszins wel bij je passen? 

Ik moet het goed vinden, anders heeft het geen zin! 

Geen zin? 

Het moet weergeven wat ik wil, zijnde een goede sfeer en goede muziek. Als dat er niet is, komt 

het er bij mij niet op! 

En welk gevoel overheerst als je een filmpje online hebt geplaatst? 

"pfiew, eindelijk!"  

Denk je dan niet terug aan het moment in kwestie? 

Dat is als tweede gevoel! “shit, goed feestje gisteren"! Kijk dit filmpje 

http://www.YouTube.com/watch?v=m5yY81YAUMU&fmt=18 vind ik bijvoorbeeld wel goed. Het 

is echt wat ik wil weergeven! Ik denk dat er veel mensen zijn die het kennen, maar weinig dat ik er 

aan gelinkt wordt! 

En hoe komt het dat er veel mensen het weten? 

http://www.youtube.com/watch?v=m5yY81YAUMU&fmt=18
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Geen idee, maar als bepaalde filmpjes veel "hits" krijgen, kijk ik altijd eens hoe dat komt. En dan 

kan je gaan kijken of dat ergens staat gelinkt. Je kunt zien vanwaar de mensen komen en waar het 

filmpje wordt overgenomen. Dan staat dat bijvoorbeeld op party-sites dat andere mensen dat linken 

gelinkt hebben. Er zijn ook een 20-tal mensen die de pagina in hun favorieten bij hun eigen account 

hebben staan. En ik heb 32 abonnees. 

Link jij jouw YouTube profiel aan andere sites? 

De enige 2 sites zijn waarop ik mijn YouTube account weergeef is mijn MySpace pagina en de 

partyguide.be. Daar staat er dus een link naar mijn YouTube pagina. 

En op blogs? 

Ah ja, Facebook ook, denk ik. 

Vertel je soms aan vrienden dat je iets nieuws op YouTube hebt geplaatst? 

Vroeger zette ik het wel op MSN, maar nu niet meer. Er zijn wel vrienden die dat voor mij doen. 

Wat bedoel je? Over jou of over hun eigen profiel? 

De link naar mijn YouTube voor hun filmpjes. Soms hebben zij een filmpje gemaakt en heb ik het 

onder mijn profiel gezet. Maar het is wel de muziek die ik graag hoor. 

Gebruik je steeds dezelfde nickname op het internet? 

Ja, ik denk het wel. Ik gebruik het alleen op YouTube, MySpace en partyguide.be hoor, voor de 

rest ben ik nergens ingeschreven. Op Facebook staat mijn echte naam vermeld, maar dat is een 

ander onderzoek waarschijnlijk. 

Zou je ooit gebruik maken van je eigen naam op YouTube 

Nee 

Waarom niet? 

Privacy. Dat heeft geen meerwaarde en ik ben niet mediageil zodat iedereen mijn naam moet 

weten. Als de filmpjes online staan is dat volgens mij meer dan genoeg. Wie ze online plaatst, is 

van geen enkel belang. 

Maar waarom plaats je dan iets online op een sociale netwerksite? 

Wat bedoel je? 

Wel YouTube is een sociale netwerksite, waar je mensen kan vinden met dezelfde interesses en zo 

communities kan vormen. 

Ja? Ik zie het niet echt als een community. 

Je wilt de mensen dan gewoon plezieren met je muziekvideo's? 

Yes, I'm on a mission to convert as many people as possible to the religion of good music! 

Staat er op jouw YouTube account een link naar een eigen website, blog, profielpagina? 

Ja naar mijn MySpace. En ook omgekeerd. 

Zijn er filmpjes die je niet publiek ter beschikking stelt? 

Ja, toch wel enkele. 
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Maar deze staan wel op YouTube onder friends only? 

Nog meer specifiek slechts enkele van de friends. Enkele van die "friends" zijn met naam 

toegevoegd aan een eigen lijst die toegang heeft tot die enkele filmpjes. 

En waarom staan ze op privé? 

Dat zijn privé-filmpjes die gefilmd zijn op enkele uitstappen. Deze worden dus best niet publiek 

getoond, maar anderzijds zijn ze wel erg grappig. 

Plaats je deze niet publiek maar privé voor je vrienden of doe je het voor jezelf? 

Beiden. 

Welk publiek heb je in gedachten als je een filmpje online plaatst? 

Gelijkgestemden, liefhebbers van elektronische muziek (techno) 

En hoe bereik je die personen? 

Ik doe niet echt iets speciaal. Ik denk dat ze via de trefwoorden bij mijn filmpjes geraken. Het 

filmpje leeft zijn eigen weg. Ik zorg dus dat er voldoende trefwoorden bij vermeld staan. Maar dat 

is ook alles. 

Vind je het belangrijk om te weten wie er naar je filmpjes kijkt? 

Ik vind het niet belangrijk maar het is natuurlijk wel leuk als je weet wie er kijkt. Ik ben van een 

aantal bekende deejays zeker dat zijn mijn video‟s bekijken omdat ze sommige filmpjes van mij op 

hun profielpagina hebben staan. Een ervan is zelfs een van DE techno-iconen. Dat is ook wel leuk 

dat die dat appreciëren. 

Wil je meer weten over de personen die er naar zien? 

Nee, niet echt. 

Worden je filmpjes volgens jou veel bekeken? 

Sommige wel, sommige niet. Sommige hebben 400 hits of zo, andere hebben er dan weer maar 10 

of zo.. Is dat goed? Ik weet het niet, want ik ken de standaard niet. Maar ik ben alvast tevreden. 

Volg je dat op? 

Soms valt mijn oog er eens op, maar het is niet dat ik daar obsessief naar kijk. Helemaal niet! 

Vind je het demotiverend mochten er weinig mensen jaar je clips kijken? 

Nee, dat maakt mij echt niet uit! Als er andere mensen kijken, ben ik blij dat ik ze kan entertainen. 

Bekijk je zelf vaak ander filmpjes 

Ja, zeker! En als ik er kijk zijn het muziekvideo‟s of video‟s die over muziek gaan. Nummers die ik 

niet ken, ga ik opzoeken op YouTube en als ze er op staan check ik ze eens. Meestal zijn er wel 

mensen die ze illegaal online hebben gezet. 

Krijg je vaak comments op je clipjes 

Hmm.. Dat varieert ook. Bij sommige heb ik geen enkele comment staan. Bij andere video‟s heb ik 

er dan, weer een 10-tal. 
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Volg je dat op? 

Ik kan niet anders! Ik krijg altijd een mail als iemand een comment heeft geplaatst. Maar ik ga die 

zeker wel eens bekijken. 

Ga je soms in interactie met die personen? 

Nee, nooit! 

Over wat gaan die comments dan meestal? 

Dat zijn zo van die korte comments zoals: "zaaaalig feestje", "ik was daar ...", "hoe noemt dat 

liedje?". Ik heb zowel comments in het Engels, Frans, Italiaans en Nederlands... 

En als er iemand de naam vraagt van het liedje, reageer je er dan niet? 

Als ik het ken wel, maar dan staat het normaal al bij de extra informatie rechts in beeld. Als ik het 

niet weet, dan kan ik niet reageren, dan doen anderen dat vaak wel. Want zo een filmpje leidt echt 

een eigen leven. 

En geef je zelf soms comments? 

Nee, I just watch! Ik aanzie YouTube niet als een sociaal netwerk. Dat is iets om iets met de wereld 

te sharen, maar daar blijft het bij. Niet meer niet minder! 

Niet om vriendschappen af te sluiten of om mensen met dezelfde interesse te vinden? 

Dat doe je niet op internet! Ik toch niet.  

Krijgen je filmpjes vaak ratings? 

Weer hetzelfde. Sommige wel, sommige niet. Ik zie er geen regelmaat in, maar als ze gerate 

worden is het 4,5 of 5 sterren. 

Nog nooit een slechte rating gehad? 

Niet dat ik weet! 

Vind je dat belangrijk om een goede rating te krijgen? 

Ik ga er niet van dood moest dat wel zo zijn, maar als ze raten en het is goed, dan is dat wel leuk. 

Hoewel het mij maar weinig kan schelen. 

Rate je zelf soms filmpjes? 

Nee, eigenlijk niet. 

Welk gevoel heb je als andere mensen je filmpje gebruiken? 

Ik vind dat wel super en het is ook goed voor hen! Ik vind het leuk dat ze de video‟s appreciëren. 

Maar het is meestal voor de muziek, niet voor het filmpje zelf. 

Ben je nog actief op andere videoportals 

Nee, enkel op YouTube. 

Ben je nog actief op andere Web 2.0 sites? 

Ja, op Facebook, MySpace en MSN 

Wat vind je ervan dat mensen zoals jij en ik kunnen bijdragen aan het internet de dag van daag? 

Kort en bondig: FREEDOM OF SPEECH! Dat is gewoon noodzakelijk. 
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Interview 8. 

Interview afgenomen op dinsdag 5.05.2009 

 

 Leeftijd 25 jaar 

 Geslacht: M 

 

Hoe heb je YouTube leren kennen? 

Gewoon door het gebruik van internet. Toevallig op de site terechtgekomen toen ik filmpjes aan het 

zoeken was via Google. Daarna is het gebruik wel sterk vermeerderd doordat veel vrienden van mij 

er ook gebruik van maken. Dan word je als het ware aangemoedigd! 

Hoelang is dat ongeveer geleden? 

Ik schat dat dat ongeveer een jaar of 3 geleden moet zijn, denk ik toch.. 

En waarom heb je zelf een YouTube account aangemaakt? 

Eigenlijk heb ik een account aangemaakt om direct zelf filmpjes te kunnen uploaden. Dit gebeurt 

nu ook niet zoveel, maar ik maak er wel vooral veel gebruik van om video‟s te bekijken. 

Als je YouTube bezoekt? Surf je dan rechtstreeks naar de website of kom je er via omwegen (Google) 

op? 

Meestal rechtstreeks, want het staat bij mijn favorieten. 1 klik en ik zit op de website! 

Hoe vaak heb je YouTube de laatste weken gebruikt om filmpjes te bekijken? 

Hmm.. Niet echt veel! Ik denk dat het zo‟n 2 à 3 tal keer moet geweest zijn. 

Bedoel je dan per week of de laatste maand? 

Ja, ik spreek wel over de laatste maand. Ik ben redelijk lang op vakantie geweest dus niet echt veel 

tijd gehad om mij met YouTube bezig te houden. 

Was dit in het begin dat je YouTube ontdekt had anders? 

Ja zeker en vast. Toen was ik een harduser van YouTube. Ik bezocht de website toch zeker 1x per 

dag. Toen studeerde ik wel nog, dus ik had veel meer tijd om mij met zo‟n zaken bezig te houden! 

En om filmpjes up te loaden? 

Goh ik heb er een 50 tal geüpload in 2 jaar tijd, denk ik. Dus 1 om de 2 maand... als ik goed kan 

tellen.. 

De filmpjes die nu nog op uw kanaal staan zijn allemaal geplaatst in 2 maanden tijd Wil dat zeggen 

dat je er af en toe verwijderd? 

Ja, de filmpjes die ik er in de beginperiode heb opgeplaatst heb ik wel verwijderd. 

En waarom heb je deze verwijderd? Is daar een specifieke reden voor? 

Vooral omdat het over filmpjes met een heel slechte kwaliteit ging. Vooral het geluid was echt zeer 

slecht. Diegene die er nu op staan zijn met een nieuwere camera genomen. Dus de kwaliteit nu is 

veel beter. 
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Kwaliteit is voor jou dus belangrijk? 

Ja, toch wel een beetje. En vooral omdat de kwaliteit al sterk vermindert als je iets op YouTube 

uploadt! Het zijn ook vaan deejaysets. De geluidskwaliteit is daar echt wel van groot belang! 

Het is nu 7 maanden geleden dat je een filmpje hebt geüploadt... klopt dat? 

Ja, dat klopt! 

Bestaat daar een specifieke reden voor? 

In de eerste plaats zette ik er vooral filmpjes op van feestjes, deejaysets,… enz. De laatste tijd neem 

ik mijn camera niet meer zo frequent mee. Ik gebruik deze nu vooral meer voor persoonlijk 

gebruik, en die filmpjes zet ik niet op YouTube. 

En waarom plaats je deze niet op YouTube? 

Goede vraag eigenlijk. Ik denk dat het is omdat ik niet wil dat iedereen deze filmpjes kan bekijken. 

Dat is louter voor persoonlijk gebruik. Ik denk ook dat niet veel mensen zich interesseren in het 

dagdagelijkse leven van Niko De Haes. 

Denk je dat je in de toekomst nog zal uploaden? 

Ja, in de toekomst is dat zeker nog mogelijk! 

Waarover gaan je filmpjes precies? 

Vooral over het uitgaansleven. Zelf ben ik een deejay, dus ik ben daar wel mee bezig! 

Bedoel je dan dat er vooral filmpjes op te vinden zijn van je eigen deejaysets? 

Ja! 

Allemaal? 

Nee, niet allemaal! Ik ben ook bevriend met enkele andere deejays. En hun deejaysets kun je soms 

ook bij mij terugvinden als ik op van hun feestjes was. 

Hoe komen deze filmpjes tot stand? Film je alleen of met vrienden? 

Wel, als ik zelf aan het deejay‟en ben laat ik iemand anders filmen natuurlijk. Maar anderzijds doe 

ik het meestal zelf. 

Wat vind je van het gebruiksgemak van YouTube? 

Het is echt wel gebruiksvriendelijk, vind ik persoonlijk. Alles wijst zichzelf uit. Heel gemakkelijk 

te gebruiken. Met andere woorden “zelfs mijn oma kan er mee overweg!”. 

En de duur? Neemt het veel tijd in beslag? 

Ja, het neemt allemaal wel even tijd in beslag. Maar is nu wel al even geleden, dus durf ik er niet 

echt een getal op te plakken. Terwijl het aan het uploaden was deed ik ondertussen meestal iets 

anders. Wat van zodra je op uploaden hebt geklikt, gebeurd het allemaal automatisch. 

Wat wil je met je filmpjes bereiken? 

Ik zet ze vooral online voor vrienden die ze willen bekijken. En bijvoorbeeld ook voor mensen die 

op dezelfde feestjes waren.  
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Als je het naar je vrienden stuurt, waarom gebruik je dan YouTube in plaats van het naar iedereen 

door te sturen? 

Hmm.. Weer een goede vraag waar ik nog niet echt over nagedacht heb. Het is gewoon een 

eenvoudig medium. Beschikbaar voor iedereen en je moet er maar 1 keer je tijd en energie in 

stoppen. 1 maal erop plaatsen en iedereen kan het bekijken. Daarmee bereik ik dus ook mensen die 

ik niet persoonlijk ken. Daarnaast zijn de bestanden ook meestal veel te groot om ze via mail te 

versturen. Als je ze op YouTube zet worden ze gecomprimeerd. 

Hoe uniek vind jij je filmpjes die je online plaatst? 

Hmm.. Weinig uniek, ze zijn echt niet artistiek of zo. Ze zijn natuurlijk wel uniek qua gebeurtenis. 

Ieder feestje is een unieke gebeurtenis! Daarnaast ben ik ook geen professionele filmer. 

Circuleren er gelijkaardige filmpjes op YouTube over dezelfde feestjes? 

Ja, waarschijnlijk wel, maar het is niet dat ik er zelf echt naar op zoek ga! Philippe Vandamme, de 

je vorige week geïnterviewd heb filmt mij soms en zet dit dan op zijn YouTube kanaal. 

Spreek je soms af met hem of een andere vriend om allebei filmpjes online te plaatsen van hetzelfde 

feestje? 

Nee, niet echt, behalve als er genante momenten in voorkomen… 

En wedijver je dan voor het meest aantal views? 

Nee, dat interesseert me niet echt! Dat is ook niet de bedoeling! 

Vind je het een soort taak om filmpjes online te plaatsen? Dus om bij te dragen aan YouTube? 

Nee, anders zou ik wel veel meer online zetten, denk ik. Ik doe dit louter voor het plezier. Als ik er 

zelf zin in heb. Niet omdat iemand anders wil dat ik het doe. 

Welke impact vind je dat jouw bijdrage heeft? 

Haha.. Die zal wel heel klein zijn aangezien het lage aantal kijkers! 

Vind je het belangrijk om je bijdragen voor een lange tijd beschikbaar te houden? 

Ja eigenlijk wel. Dat is wel handig, bijvoorbeeld als je de originelen kwijt zou zijn kan je ze via 

YouTube achteraf nog altijd eens terug zien! 

Je gebruikt YouTube dus als een soort van opslagplaats? 

Inderdaad, zo kun je het wel stellen. 

In welke zin passen de clips die je online plaatst bij jezelf? 

Welja, gezien ik zelf deejay ben en nogal graag uitga, zou ik zeggen dat ze wel vrij goed passen bij 

mijn leven! 

Vind je het ook belangrijk dat wat je op YouTube plaatst bij jezelf past of zouden voor jou gerust ook 

anderen je account mogen gebruiken om zaken te posten? 

Nee, anderen liever niet! Het is toch nogal persoonlijk zoiets! Alles wat er op komt moet toch wel 

met mezelf te zien hebben anders zou ik het sowieso niet online zetten denk ik! 

Welk gevoel heb je als je een filmpje online hebt geplaatst? 

Vooral een gevoel van herinnering! 
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Trots? 

Nee, trots zou ik het niet noemen! Daarvoor vind ik mijn video‟s echt niet goed genoeg! 

Herbeleef je dan het feestje? 

Dat kan je wel zeggen ja. Het is wel een heel leuk gevoel natuurlijk! Niet dat het misschien direct 

iets met YouTube te maken heeft, maar gewoon het herbekijken van die filmpjes is echt leuk! 

Wie weet er allemaal dat je een YouTube account hebt? 

Dat zijn vooral de mensen met wie ik uitga, vermoed ik. Sommige van mijn vrienden maar zeker 

niet iedereen. Niet iedereen is zo geïnteresseerd in de muziek die ik speel en beluister. 

Hoe komt het dat zij dat weten? 

Ik stuur ze meestal zelf de links door. Of ze zoeken ze zelf op, nadat ik het hen verteld heb. Dit 

gebeurd vaan wanneer ze weten dat ik gefilmd heb. Dan gaan ze automatisch zelf eens mijn kanaal 

bezoeken! 

Verwijs je naar je YouTube filmpjes op andere sites? Zoals op Facebook, blogs, MySpace? 

Wel als het om mijn eigen deejaykunsten gaat dan zet ik ze wel eens op mijn MySpace. Ik denk 

niet dat ik het al op Facebook al ooit heb gedaan. Maar ik heb een deejayprofiel op MySpace en 

daar kun je wel enkele links op terugvinden. 

Gebruik je steeds dezelfde nickname op het internet? 

Meestal wel, nayko was en is mijn bijnaam en deejaynaam 

Zou je ooit je persoonlijke naam gebruiken? 

Deze gebruik ik enkel voor persoonlijkere zaken zoals Facebook. Die is niet voor iedereen 

toegankelijk.  

Is dat een soort anonimiteit die je wilt behouden op publieke pagina's? 

Ja toch wel een beetje. Vooral dan ten opzichte van het werk. Niet iedereen hoeft te weten waar ik 

precies mee bezig ben! 

Wil je dan geen promotie maken met je deejaysets? 

Ja, dat wil ik zeker wel, maar daarvoor gebruik ik andere kanalen, vooral mijn MySpace is 

daarvoor geschikt. Natuurlijk wordt er dan weer via links weer verwezen naar mij YouTube. Klinkt 

niet echt logisch hé?! 

Wat vind je juist het verschil tussen YouTube en MySpace? 

Wel MySpace is meer muziek gerelateerd. Het wordt vooral door muzikanten, deejays gebruik om 

hun muziek te promoten! 

En YouTube? 

Ik zie dat als iets dat meer voor algemene zaken gebruikt wordt. Er staat natuurlijk ook wel muziek 

op, maar evengoed comedy op terug. 

Plaats je al je filmpjes publiek op YouTube. 

Ja 
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In begin sprak je over filmpjes voor persoonlijk gebruik! Deel je die dan soms met vrienden? 

Ja maar eigenlijk niet via YouTube. Deze stuur ik dan wel weer door via mail. Raar maar waar! 

Heb je er nog nooit aan gedacht om dat te doen via de friends only optie? 

Nee, want ik wist zelfs niet dat die er was… Is die er dan? 

En nu je dat weet zou je daar gebruik van maken? 

Eventueel is dat wel een mogelijkheid ja.. 

Welk publiek heb je in gedachten als je je clipjes online plaatst? (wie wil je bereiken en hoe bereik je 

ze?) 

Dus vooral vrienden en andere mensen die van uitgaan en muziek houden. Daarnaast mensen die 

dezelfde feestjes of discotheken bezoeken. Deze kunnen dan ook weer een herinnering opsnuiven. 

Bereik je die enkel door het doorsturen van links? 

Ja en nee, ik denk dat sommige mensen automatisch op zoek gaan naar video‟s als ze ergens 

geweest zijn. Ik doe dat zelf ook af en toe na een optreden! Naar mijn vrienden stuur ik dan wel 

weer de link door. De rest van de mensen komt gewoon via het searchengine van YouTube op mijn 

kanaal, denk ik. 

Denk je dat de personen die je wilt hebben dat naar je filmpjes kijken ook daadwerkelijk de personen 

zijn die kijken? 

Dat is moeilijk te zeggen. Ik weet natuurlijk niet wie ze allemaal bekijkt. Diegenen die ze echt 

willen zien gaan er speciaal naar op zoek! Daar reken ik dan mijn vrienden bij. 

Zou je dat graag weten? 

Als ik eerlijk mag zijn, nee dat interesseert mij totaal niet. Als ze kijken hoop ik gewoon dat ze er 

plezier aan beleven, en daar blijft het bij! 

Vind je dat jouw filmpjes veel bekeken worden? 

Wel als er bekende namen opstaan, deejays of artiesten, valt dat eigenlijk wel mee vind ik. Er zijn 

natuurlijk ook filmpjes die minder bekeken worden! 

Volg je dat op? 

Nee. Ik denk dat er maximum een paar 100 views per video zijn. Daar ben ik zelfs niet zeker van. 

Vind je het belangrijk dat er veel mensen naar kijken? 

Ik ben al tevreden er enkele mensen kijken. Het aantal interesseert me niet zo. 

Kijk je zelf vaak naar filmpjes? 

In het begin wel! De laatste tijd niet zoveel meer. 

Krijg je vaak comments op je filmpjes? 

Nee. Toch niet op YouTube zelf. Soms wel van vrienden maar dat is dan mondeling of via MSN of 

zo. 

En wat houden die comments in? 

Soms is het zo dat iemand wil weten welke track ik speel enz.. Of zeggen gewoon dat ze vinden dat 

ik goed gespeeld heb. Zo‟n zaken, niets spectaculairs. 
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Plaats je zelf soms comments? 

Ja, maar dat gebeurt niet echt frequent. Enkel als ik iets echt goed vind of als ik graag wil weten 

welk nummer er te horen valt! 

Worden je filmpjes vaak gerate? 

Ik denk dat er toch wel enkele gerate zijn, maar veel zullen het er niet zijn. Daarnet gekeken, een 

stuk of 7 van de 48. Dus ja, ik volg het ook niet op! 

Rate jij vaak ander filmpjes? 

Als ik ze leuk vind, maar echt veel raten doe ik niet! 

Nemen andere sites uw filmpjes op? 

Nee! 

Op welke manier krijg je het liefste feedback? 

Van vrienden, persoonlijk, want op YouTube krijg ik niet veel commentaar of feedback Soms eens 

een berichtje in mijn mailbox of een comment. 

Gebruik je nog andere videoportals? 

Nee, toch niet om zelf te uploaden. 

Op welke andere web 2.0 sites ben je nog actief? 

Facebook, MySpace en Netlog Dit is het zowat, buiten enkele muziek- en partyfora 

En wat vind je van het web van vandaag? Dat iedereen zomaar kan bijdragen aan de content? 

Ik vind dat het zijn goede en slechte kanten heeft. Ik vind dat sommige mensen iets te los 

omspringen met wat ze online zetten. Ik ben toch iets gereserveerder op dat vlak! Maar anders vind 

ik dat wel een heel positieve evolutie. Zelf maak ik er wel graag gebruik van, van het web. De 

laatste tijd is dat dan vooral Facebook. Maar daarbinnen communiceer ik vooral met vrienden, 

want dat contact met vrienden is echt belangrijk voor mij. Ook personen die je al lang niet meer 

gezien hebt! Je komt veel te weten! Echt leuk en interessant! 
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Interview 9 en 10.  

Interview afgenomen op woensdag 6.05.2009 

 

R1:     R2: 

 Leeftijd:20 jaar Leeftijd:17 jaar     

 Geslacht: M Geslacht: V 

 

Hoe heb je YouTube leren kennen? 

R1: Filmpjes op YouTube, dat was zo algemeen bekend! Iedereen stuurde wel eens een YouTube 

link door. Maar zelf YouTube leren kennen en zelf video‟s erop posten is eigenlijk gekomen door 

R2. Toen ik in mijn examenperiode even op het internet, YouTube zat, ben ik R2 haar kanaal 

tegengekomen. Daardoor ben ik zelf YouTube filmpjes beginnen maken. En een keer je zelf in die 

community zit, kun je bekendere mensen beginnen uitfilteren en daarop subscriben. 

Dus jullie hebben elkaar leren kennen op YouTube? 

R1 en R2: ja, inderdaad! 

En R2, hoe heb jij YouTube leren kennen? 

R2: Ik ben daar toevallig eens op terechtgekomen en ik gebruikte de site dan om grappige filmpjes 

op te zoeken, dingen zoals american funniest home videos. En dan zit je dat te bekijken en zie je 

aan de zijkant gerelateerde video‟s staan, waarop je kunt gaan doorklikken. Op den duur ben je 

daar echt uren mee bezig en geraak je er bijna niet meer af. En op een bepaald moment ben ik op 

een jongen zijn kanaal terechtgekomen, johnnyderham19. En die had zo een filmpje online 

geplaatst waarvan ik vond dat hij een heel mooi statement had gemaakt. Ik wou daar wel op 

reageren, maar die had al zodanig veel comments dat het geen zin had. Dus dacht ik waarom maak 

ik er geen videoresponse op. Dus ja zo is mijn eerste video ontstaan. En ik kreeg daar dan ook weer 

reacties op, en op die manier ben ik video‟s blijven maken. 

R1, waarom heb je eigenlijk een account gemaakt op YouTube? Want je hebt al een account sinds 11 

juni 2008. En je eerste filmpje dateert van 5 mei 2008. Waarvoor heb je een account aangemaakt op 

YouTube? 

R1: Ja, dat klopt! Sinds dat ik R2 haar video‟s gezien heb en sinds ik effectief besef dat er mensen 

met hun gezicht op YouTube komen. Heb ik zo geleidelijk meer en meer mensen ontdenkt die zich 

daarmee bezig houden. En dan heb ik een account aangemaakt en beginnen subscriben. Ik had 

eigenlijk al een account, maar dat was gewoon om eens te proberen. Ik keek er nooit naar. En 

uiteindelijk heb ik dan zelf eens een filmpje gemaakt. 

Dus je hebt je account aangemaakt om te kunnen subscriben? 

R1: Ja, inderdaad. Want voor een YouTuber is subscriben echt wel een mooi gebaar! Dat is 

moeilijk om in gewoon menselijke taal uit te leggen waarom subscriben zo belangrijk is.. 

R2: Dat is zo een teken van appreciatie 
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R1: Dan zie je ook telkens of er updates zijn gebeurd. 

R2: Dat wil zo zeggen dat je echt geïnteresseerd bent! Want je wilt op de hoogte blijven van 

wanneer iemand een nieuw filmpje uploadt! Dus als iemand iets post wil je dat onmiddellijk weten 

zodat je onmiddellijk kan gaan kijken. Dus je krijgt altijd een goed gevoel als je ziet dat je een 

nieuwe subscriber hebt!  

R2, jij hebt al je account sinds 2 januari 2007. En je eerste filmpje dateert van 5 april 2007. Waarvoor 

heb jij eerst een account aangemaakt op YouTube? 

R2: Ik heb dat aangemaakt omdat ik merkte dat ik meer een meer op YouTube begon te zitten. En 

daarbij wou ik ook reacties geven op de video‟s die online stonden, en dat kan dus enkel als je zelf 

over een account beschikt. Dus heb ik dat aangemaakt en overal wat comments zitten plaatsen. 

Uiteindelijk heb ik dan zelf die videoreactie gepost.  

Als je gebruik maakt van YouTube, surf je dan rechtstreeks of kom je via links op de site terecht? 

R1: Op mijn browser staat YouTube bij mijn favorieten. Dus moet ik daar gewoon op klikken en 

dan kom ik op mijn accountpagina terecht, waar ik direct mijn subscriptionbox zie, waar ik dus 

alles over mezelf zie, de comments die geplaatst werden, de aanbevolen video‟s … 

R2: Bij mij is YouTube mijn homepage. Dus van zodra ik mijn internet opstart zit ik op YouTube. 

En dan zie ik ook of ik berichten, comments, nieuwe subscribers,… heb. 

Hoe vaak heb je YouTube gebruikt om clips te bekijken?  

R1: Zeker 4 keer per dag. Eigenlijk telkens als ik mijn computer opstart. Dan ga ik kijken naar mijn 

eigen account en dan klik ik wel weer door naar andere video‟s. 

R2: Ja, bij mij is dat ook wel meerdere malen per dag hoor! 

En voordat je er zelf filmpjes op plaatste was dat ook zo? 

R1: Nee, dat gebeurde dan heel casual. 

R2: Dat groeit eigenlijk naarmate je er zelf filmpje opplaatst. Want YouTube snap je pas als je daar 

echt zelf inzit. Wanneer je zelf filmpjes begint te maken. Want het is heel moeilijk om aan mensen 

uit te leggen hoe dat eigenlijk ineen zit en wat dat eigenlijk is en waarom in godsnaam dat je daar 

filmpjes opzet.  

Hoe vaak gebruik je YouTube om clips online te plaatsen?  

R1: We hebben een gezamenlijke account met 7 mensen, waaronder R2 en ik, nog iemand van 

Gent en dan nog enkele mensen die we intussen al ontmoet hebben. We zijn dus met 7 mensen en 

iedereen krijgt een dag in de week. Dus iedereen post daar iedere week minimum 1 video op. En op 

mijn eigen account heb ik zo iets van als ik zin heb om een video te maken, dan maak ik een video! 

Dat is zo elke 4 tot 6 weken. Maar vanaf nu elke dag 1 minuut, een examendagboek.  

R2: Vroeger postte ik zo heel regelmatig, zo‟n 1 à 2 keer per week. Maar dan is het even veel 

drukker geworden door de organisatie van het bal en mijn laatste jaar op de humaniora en zo. 

Daardoor was het postten op mijn eigen channel wat afgezwakt, maar dan zij we begonnen met dat 

anentireweek channel, waarop we dus met 7 opzitten en iedereen op zijn vaste dag iets moet 
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posten. Dus nu post ik toch wel elke week een video op dat channel. En op mijn persoonlijk 

channel hangt het er wat van af. Ik denk gemiddeld toch wel 1 keer per maand. 

En plaats je de filmpjes die je post op het gemeenschappelijke kanaal ook op je persoonlijk kanaal? 

R2: Nee, dat zijn volledig andere dingen! Op mijn eigen channel post ik de laatste tijd meer 

muziekvideo‟s. Dat doe ik omdat ik er dan snel vanaf ben en zo post ik toch nog iets! Want daar 

kruipt eigenlijk nog wel veel werk in. Niet veel werk, maar je moet je er toch aanzetten. Je moet 

ermee beginnen, je moet de video opnemen, daarvoor heb je nog dikwijls tijd nodig om een script 

ervoor te maken. Dus dat neemt allemaal tijd in beslag. En als je het dan opgenomen hebt, dan 

moet je het materiaal nog allemaal editen enz.. Dus al bij al heb je wel nog wat tijd nodig! Maar R1 

ik beloof dat ik snel weer meer ga posten! 

Blijkbaar moet er gepost worden! 

R2: Ja, dat is wel. Want hoe meer subscribers je hebt, hoe meer die daarom vragen en zagen. Want 

af en toe zie je zo tussen mijn comments de vraag staan wanneer ik nog eens een video ga posten. 

Ben je van plan om in de toekomst nog veel filmpjes online te plaatsen? 

R1: Ja, want ik denk er nu wel aan om wat meer op beeld te zetten met mijn camera. Een paar 

kortfilmpjes maken en niet enkel meer mijn eigen hoofd. Want af en toe voel ik mij al een beetje 

oud om mijn eigen hoofd op YouTube te zetten.  

R2: Ja, zeker en vast. Volgend jaar ga ik op uitwisselingsproject en ik ben eigenlijk wel van plan 

om de mensen via YouTube op de hoogte te houden van wat er allemaal gebeurt. Daarbij is het ook 

leuk dat je daar dan later eens kan op terugblikken. Want een video is nog altijd levendiger dan een 

dagboek of een blog of zo. Vind ik toch!  

Welk soort filmpjes plaats je online? Zijn ze allemaal zelfgemaakt? 

R1: Ja! Ik post alleen maar zaken die ik effectief zelf gemaakt hebt op mijn account. Meestal praat 

ik zelf tegen de camera en zeg ik iets naar de mensen toe. Zeveren, proberen grappig te zijn.. 

Daarnaast staan er ook een paar artistiekere zaken op, bijvoorbeeld een paar video‟s dat ik gemaakt 

heb zoals een gedicht, een liefdesverklaring,… En nu wil ik ook proberen om kortfilmpjes online te 

plaatsen, want ik heb eindelijk een goede camera ter beschikking! 

Wat bedoel je met kortfilmpjes? 

R1: Niet echt mij eigen gezicht. Gewoon meer! Effectief scènes gaan opzetten. Zoals een film, 

meer verhaal, meer kunst erin stoppen. 

En welk soort filmpjes plaats jij online? 

R2: Bij mij is dat echt uiteenlopend. Mijn eerste video was een videorespons. Daarna heb ik een 

soort sketch gemaakt, dat was met mezelf in verschillende rollen en dat werd dan zodanig 

aaneengeplakt zodat het leek alsof ik tegen mezelf aan het praten was. Daarnaast heb ik ook nog 

muziekvideo‟s waarin ik zing of gitaar speel of zo iets. Ik post ook zaken uit het dagelijkse leven, 

mijn ontbijt, fragmenten uit een jazzoptreden die ik met mijn jazzgroep deed. 
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Hoe gaat heel dat proces in zijn werk, van maken tot het uploaden? 

R1: Eerst en vooral moet je zin hebben om een video te maken, bij mij is dat meestal geen enkel 

probleem! Dan neem ik mijn camera en hoop dat ik geluk heb met de lichtinval. 

Film je zelf of laat je iemand anders filmen? 

R1: Nee, ik film alles zelf. Ik heb zo een laptop met een ingebouwde webcam erin. En dan zet ik 

deze gewoon en begin ik te filmen. Dat kan zelf wel heel lang zijn, soms 20 minuten. Daarna knip 

je de stukken die je goed vindt eruit en monteer je alles. Je kunt er muziek, tekst en ondertiteling 

onder plaatsen. Soundseffects zijn ook altijd leuk! Ook van een intro en outro maak ik veel gebruik. 

Als dat af is exporteer je alles naar YouTube. Bij mij gebeurt dat via het programma zelf. Maar je 

kunt het ook doen via de webpagina zelf. Daarna duurt het wel een tijdje tegen dat YouTube alles 

geüpload en verwerkt heeft. Daarna komt het pas zichtbaar voor het grote publiek! Ik kijk het dan 

zelf ook nog eens na om te kijken of alles goed verlopen is. Zo ja kan iedereen beginnen raten, 

commenten,… 

R2: Bij mij verloopt dat ongeveer gelijk. Ik maag gebruik van IMovie. Dus je kunt daar alles 

indoen. Opnemen, bewerken en uploaden op YouTube. 

Maak jij dat materiaal ook alleen of maak je het samen met anderen? 

R2: Er zijn niet zoveel mensen in mijn directe omgeving die in het YouTube leven zitten. Dus ik 

ben wel wat de enige die zich daarmee bezig houdt. Dus ik durf niet altijd vragen aan mensen. 

Maar als ik een statief of zo nodig heb dan maak ik gebruik van schoendozen en alles die kan 

gebruikt worden om de camera juist te plaatsen. Dan kan ik enkel hopen dat mijn laptop niet valt. 

Dus ik doe het ook meestal zelf.  

Ik ben op jouw kanaal een filmpje tegenkomen waarin je loopt in de tuin. Film je dat dan ook zo of 

laat je dan je ouders filmen? 

R2: Nee, ik film dat zelf. Mijn ouders weten zelfs niet dat ik op YouTube zit. Ik plaats de camera 

dan waar ik denk dat hij moet staan. Ik probeer dat dan eens uit en als het goed is, begin ik met 

filmen. 

Waarover gaan jouw filmpjes?  

R1: Hmm, dat gaat over niets en over alles. Soms gaat dat over mezelf dat ik moet studeren, of over 

het feit dat ik binnen 30 minuten op een barbecue moet zijn en dat ik er onmogelijk nog kan 

geraken,… Het zijn allemaal heel random dingen.  

R2: Je begint eigenlijk gewoon te praten en je weet zelf vooraf niet waarmee je gaat eindigen.  

R1: En het is ook gemakkelijk, als er iets niet goed is of zo, kan je het er toch altijd uit-editen.  

Welke boodschap wil je ermee uitdragen? 

R1: Ja, dat is wel een goede vraag.. Ik doe het eigenlijk meer voor mezelf om me af te reageren. En 

het is ook altijd mooi om er naar terug te kijken. En ik ben er ook graag creatief mee bezig. Maar ik 

heb niet echt een motief! 
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Wil je er een carrière mee uitbouwen? 

R1: Dat is weer een goede vraag. Ik weet dat nog niet. Misschien wel. Ik zou het natuurlijk wel 

zien zitten. Ik wil wel met de meer creatievere dingen, de mensen een gevoel doen krijgen. Een 

gevoel doen oproepen. Bijvoorbeeld bij het filmpje unconditional, een liefdesverklaring, wil ik de 

mensen even onderdompelen in dat verliefdheidgevoel. En dat wil ik effectief wel bereiken. 

Dus je wilt wel dat je filmpjes bekeken worden? 

R1: Wel ja, het is leuk natuurlijk als er mensen naar kijken! Bepaalde mensen wil ik wel dat ze de 

video‟s zouden zien!  

En waarover gaan jouw filmpjes, R2? 

R2: Eigenlijk loopt dat wel wat gelijk met de filmpjes van R1. Soms is dat een sketch, en dat is dan 

compleet fictief. Dan steek je zo iets ineen waarvan je hoopt dat de mensen dat grappig gaan 

vinden! Dan is dat met de bedoeling om de mensen eens te doen lachen of ze gewoon te 

entertainen. En anderzijds is dat ook leuk om daar zelf mee bezig te zijn, om die ideeën te creëren! 

Als ik muziek online zet hopen dat je daar mensen... Je kunt dat vergelijken met een muzikant. Die 

maken ook nummers om mensen te ontroeren, of om hun eigen gevoelens van zicht af te schrijven 

of om zicht van iets af te reageren. Dat kan je vergelijken met mijn filmpjes. Als ik muziek maak, 

hoop ik dat de mensen het appreciëren, het leuk vinden. 

R1: Dat is ook een motief dat ik heb. Ik wou effectief de mensen doen lachen. Ik probeer het echt 

grappig te maken! 

Hoe uniek vind je de eigen filmpjes dat je online plaatst?  

R1: Weer een heel goede vraag! Er zijn heel veel mensen die YouTube filmpjes maken, en 

iedereen heeft een beetje zijn eigen stijl. Soms heb ik wel de neiging om dingen te gaan nemen van 

verschillende YouTubers en mijn eigen stijl daarbinnen nog eens te creëren. Dus hoe uniek? Ik 

denk dat ze vrij uniek zijn! 

R2: Ja, dat is waar! 

Vind je dat belangrijk? 

R1: Ja, ik vind dat eigenlijk wel heel belangrijk, omdat ik effectief wel niemand faken die er al 

opzit. Want er zijn wel heel veel creatieve mensen bezig op YouTube. Dus ik probeer ze wel zo 

uniek mogelijk te maken. 

En jouw filmpjes, R2? 

R2: Dat hangt af van de video. Als het bijvoorbeeld een muziekvideo is, kan ik er wel je eigen stijl 

aan geven maar meestal is dat wel nog een nummer die iemand anders heeft geschreven. Maar in 

een gewone vlog, denk ik dat iedereen sowieso zijn eigen ding doet. En dat je sowieso aspecten van 

andere mensen overneemt. Dus ik denk dat mijn video‟s ook wel behoorlijk uniek zijn. Ik ben van 

mezelf al een heel actief iemand, en ik heb de indruk dat er heel weinig mensen zo actief durven 

zijn, zonder dat ze er zich voor schamen!  
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Denk je dat er gelijkaardige filmpjes op YouTube zouden circuleren er indien jullie er niet zouden 

opplaatsen? 

R1: Ja, zeker! Van de Belgische YouTubers maken we wel deel uit van een heel klein groepje die 

zo‟n video‟s zoals ons posten. Maar er zijn veel bekende, buitenlandse YouTubers die dergelijke 

filmpjes online plaatsen. Dus ik ben zeker niet een van de belangrijkste! 

R2: De belangrijkste YouTubers vind je door het aantal subscribers.  

R1: Er zijn veel mensen die filmpjes zoals wij, vlogs, op YouTube plaatsen. 

R2: Maar een vlog is altijd anders. Ofwel vertel je over jezelf en over je eigen leven, maar ieder 

leven is anders. Dus dat kan nooit echt overeenkomen! Maar uw stijl van vloggen kan je natuurlijk 

wel pikken van iemand anders! Bijvoorbeeld communitychannel gebruikt een methode waarbij ze 

begint met iets te vertellen over haar eigen leven, zoal vandaag gebeurde dit en dat, dan volgt er 

iets wat ze grappig vond en daarna monteert ze daar zo een sketch in met zichzelf, waarin ze de 

scène die ze grappig vond naspeelt.  

R1: Het is wel duidelijk als je naar iemand zijn vlogs kijkt dat die altijd een specifieke stijl hebben. 

Vind je dat het jouw taak is om bij te dragen aan de gehele YouTube community? 

R1: Ik zie het niet echt als mijn taak. Ik zie het meer als een uiting van mezelf. Maar ik ben wel blij 

dat ik tot die YouTube community kan behoren en daarbinnen mijn eigen inbreng heb.  

R2: Ik denk dat niemand van de YouTubers dit als een taak beschouwt. Maar iedereen die op 

YouTube staat, draagt, bewust of onbewust, bij aan de YouTube community. Want iedereen die op 

je video‟s komt bekijkt ze en heeft daarna een bepaald beeld van iemand. Het beeld dat je van 

YouTube hebt, hangt echt af van wie je allemaal hebt gezien. Maar ik denk echt dat niemand dat 

als een taak ziet!  

En welke impact vind je dat jouw bijdrage heeft? 

R1: Ik denk dat ik een heel geringe impact heb op YouTube. Ik heb niet zoveel mensen die vast 

naar mij kijken op YouTube, maar dat vind ik nu ook niet zo erg.  

En bij de mensen die dezelfde stijl van filmpjes online plaatsen? 

R1: Daar durf ik wel zeggen dat bepaalde YouTubers een invloed hebben op mensen. Zoals 

Johnnydurham19, enz. Die hebben echt wel een invloed op mensen! Sowieso hebben ze ook een 

invloed op mij. Ik neem bepaalde woorden, stemmetjes over. Dus mijn stijl kan ook een bepaalde 

invloed hebben op bepaalde mensen. Maar ik denk dat dit sowieso wel gering is! 

R2: Ik denk ook wel dat er mensen mijn beïnvloedt hebben. Vroeger was ik een enorm grote fan 

van thehill88, maar nu is ze bijna gestopt met het posten van video‟s en vind ik haar attitude niet 

meer zo tof! Ik weet niet of ik mensen beïnvloed. Maar ik weet wel dat ik mensen heb aangezet tot 

het maken van video‟s. 

R1: Ja! Je hebt zeker invloed! Je hebt mij beïnvloed! 

R2: R1 en Bauke zijn daardoor filmpjes beginne maken. En ik merk ook wel dat mijn filmpjes 

andere mensen op een zekere manier aanspreekt, want ik heb al een redelijk aantal subscribers. 
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Maar dat is echt iets waar je geen grip op hebt. Dat zijn echt mensen die toevallig op je account 

terecht komen en toevallig wel leuk vinden wat je daar toevallig zegt! Je moet daar ook gewoon 

geluk in hebben. 

R1: Mag ik eens een voorbeeld geven waarin R2 mij beïnvloedt heeft? Ik eet nu bijvoorbeeld 

boterhammen met choco en speculoos!  

R2: Haha! Ik heb ooit eens een video online gezet waarin ik uiteen doe hoe lekken een boterham 

met choco en speculoos is. En nu heb ik al enkele reacties gehad dat dit inderdaad heel lekker is!  

Vind je dat jouw bijdrage onmisbaar is?  

R1: Nee! Ik ben niet echt een grote naam!  

R2: Dat hangt echt af van uw bekendheid! Er zijn mensen die onmisbaar zijn! 

En vind jij jezelf op YouTube echt onmisbaar? 

R2: Nee, zeker niet!  

R1: Voor mij ben jij onmisbaar! 

R2: Voor de mensen die bij u subscriben heeft dat wel belang. Ze appreciëren je video‟s echt! Deze 

zouden dat dus ook spijtig vinden moest je stoppen met video‟s maken. Je merkt dat ook als je zo 

een tijdje geen video online zet, ze beginnen dan te zagen van wanneer komt er nog eens iets 

online. Ik zou dat heel jammer vinden moest bijvoorbeeld R1 ermee stoppen. Hij heeft een 

compleet eigen stijl! Vanaf dat je subscribers hebt wil dat wel zeggen dat ze je graag bezig zien. Je 

hebt YouTubers met gigantische veel subscribers, maar die maken soms minder goede video‟s dan 

YouTubers dan met minder subscribers. Dus ik denk dat iedereen even onmisbaar is op YouTube, 

maar sommige worden minder opgemerkt juist omdat ze minder subscribers hebben!  

Beschouw je jouw bijdragen gewoon als een deel van het geheel of als één van de belangrijkste 

onderdelen?  

R1: Een deel van het geheel! Ik denk dat elke YouTuber gewoon zegt van dit is mijn bijdrage, maar 

zicht niet aantrekt hoe groot die bijdrage is. Ik denk ook dat niemand effectief denkt dat zijn 

bedrage een van de grootste is, zelfs de bekende niet!  

R2: Maar iedereen zijn bijdrage is even groot op het moment dat die video‟s op YouTube plaatst. 

Maar ze wordt zogezegd groter naarmate uw bekendheid groter wordt, en naarmate uw aantal 

subscribers groeit. Want hoe meer subscribers hoe meer dat ernaar gekeken wordt! Iedereen is ooit 

van nul begonnen en iedereen zijn bijdrage is even groot als je een video online plaatst. 

Vind je het belangrijk om jouw clipjes voor lange tijd beschikbaar te houden? 

R1: Ik ben lang geleden, 5mei, begonnen met YouTube filmpjes! En je maakt een soort progress 

mee, een soort evolutielijn! Dus je gaat je eigen filmpjes beter vinden naarmate je evolueert binnen 

het filmpjes maken. Want bij je eerste filmpje heb je je eigen stijl nog niet volledig ontwikkeld. 

Dus de eerste filmpjes heb ik wel op privé gezet. Ik wil ze er niet afhalen omdat dat toch zo een 

creatie is van jezelf! Maar ik denk dat ik toch nog enkele video‟s van vroeger weer voor het grote 
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publiek online ga zetten, gewoon om mij subscribers te plezieren. Dus er zijn wel enkele video‟s 

dat ik voor een bepaalde tijd maar online heb geplaatst!  

R2: Bij mij is dat hetzelfde. Ook de video‟s van in het begin. Als je bij mij naar mijn eerste video‟s 

kijkt en naar diegene die ik de laatste tijd heb gepost zie je een heel groot verschil wat mijn Engels 

betreft. Want ik heb mijn Engels bijna helemaal geleerd via YouTube. Gewoon door met de 

mensen die ik op YouTube heb leren kennen te praten! Dus ik heb de extreme gevallen er al van 

tussen gehaald, maar dat zijn er wel niet zo veel!  

R1: Bij jou zie je ook de evolutie van nog een kind naar een meer volwassene.  

Heb je er ooit aan gedacht om met een paar mensen elk een filmpje te plaatsen over hetzelfde 

onderwerp? 

R1: Ja!!! Er is zo iets als een spelletje op YouTube, tagging genoemd. Dat is het ideale voorbeeld. 

1 iemand zet een filmpje online, bijvoorbeeld 51 dingen uit mijn kamer, en als dat een redelijk 

bekende YouTuber is, stort heel de YouTube community zich daarop. Zo heeft iedereen plots een 

filmpje met 51 dingen uit hun kamer. Dus JA! 

Wedijver je dan om de beste bijdrage te leveren, om het meest aantal kijkers te hebben? 

R1: Ja! Ik wel. Ik wil dan echt zo een goed mogelijk filmpje maken!  

R2: Ja, ik wil ook wel zo een goed mogelijk filmpje maken. Maar ik heb filmpjes waar ik nog kan 

naar terug kijken, maar ik heb ook filmpjes waar ik niet meer naar terug kan kijken. Wij hebben nu 

ook een gemeenschappelijk kanaal, en op dat kanaal zijn we ook van plan om weekthema‟s in te 

lassen. Alle zeven mensen van op dat channel moet dan in die bepaalde week een video kunnen 

posten rond datzelfde thema.  

R1: Dat gebeurt eigenlijk over heel YouTube, op allerlei manieren! 

Doe je dan harder je best als weet dat er ook andere YouTubers hetzelfde onderwerp/filmpje posten? 

R1: Ik durf wel zeggen dat er zo een soort redeneren is waarbij je jezelf oplegt om het filmpje zo 

goed mogelijk te maken! Je wilt je filmpje echt zo goed mogelijk maken. Je kunt het dus wel 

wedijveren noemen! 

R2: Ja. Maar bij mij is dat zo, als ik andere mensen hun video‟s zie dan is er altijd wel iets dat ik 

heel leuk vind, of dat ik helemaal niet leuk vind. Maar als je een filmpje opneemt dat iedereen doet, 

probeer je er toch wel zaken in te stoppen dat het onderscheid van de anderen. Je hebt zo altijd iets 

om het mee te vergelijken. Dus op die manier doe je eigenlij wel meer je best!  

R1: Je geeft er altijd je eigen touch aan! Je wilt ook dat andere mensen je eigen touch opmerken.  

In welke zin passen de clips die je op YouTube plaatst dan bij jezelf?  

R1: Ik kom in mijn filmpjes wel voor hoe ik in het echt ook ben: “een zot kieken”. En dat is op 

mijn filmpjes dus ook echt merkbaar. Ze zijn wel een afspiegeling van wie ik ben. Het enige wat je 

op YouTube wel kan doen is editen, dus als je in de mist gaat kan je het er gewoon uitknippen.  

Maar je vindt het wel belangrijk dat wat je op YouTube zet iets zegt over jezelf? 

R1: Ja, zeker.  
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R2: Ik denk dat het sowieso wel het geval is, als je dat nu wil of niet. Als je iemand na doet, of als 

je iemand anders iemand anders ziet na doen, merk je dat wel. Je ziet dat er iets niet klopt. 

R1: Je hebt natuurlijk type YouTubers. De YouTubers bij wie wij horen zijn en waar wij het 

meestal over hebben, zijn diegene die filmpjes met en over zichzelf online plaatsen. Dus een 

afschildering van zichzelf. Je hebt natuurlijk ook YouTuber die copyrighted material online 

plaatsen, maar dat is dan wel niet hun eigen werk! Het kan op een of andere manier bij hen passen, 

maar het is niet iets van henzelf. 

R2: Ik gebruik in mijn filmpjes ook wel dikwijls muziek, maar die vind ikzelf dan ook leuk.  

Maar je gaat nooit een liedje zingen die je zelf niet graag hoort. 

R2: Nooit! Ik heb wel al aanvragen gehad om bepaalde nummers te doen. Maar als ik het nummer 

niet leuk vind, ga ik het ook niet doen! Ik heb zelfs ooit een filmpje online gezet met een bepaalde 

song onder, maar doordat het copyrighted material was heeft YouTube dat eraf gegooid. Maar ze 

hebben heel veel onder hun voeten gehad van mijn subscribers, dat YouTube het terug online heeft 

geplaatst.  

Welk gevoel overheerst als je een filmpje online hebt geplaatst?  

R1: Het is zo een achievement naar jezelf. Ik heb weer een video, ik ben weer creatief bezig 

geweest, ik heb mij geuit en het heeft deugdgedaan! Zo iets..  

R2: Ik heb dan zo wel de voldoening dat ik tevreden ben over mijn filmpje. Maar het blijft altijd 

wel spannend tot ik comments begin te krijgen! Ik heb bijvoorbeeld gisterenavond een video online 

geplaatst op een anentireweek en ik ben daarna gaan slapen. Dus ik heb niet meer kunnen kijken. 

En ik loop nu al een hele dag te denken wat de reacties zouden kunnen zijn dat de mensen er 

hebben opgeplaatst. Tot dat je de reacties leest is dat eigenlijk echt wel spannend! Je bent 

nieuwsgierig naar de manier waarop andere mensen er naar kijken, wat ze ervan vinden en hoe ze 

er op reageren. 

R1: Ja, die nieuwsgierigheid blijft wel een tijdje nadat je een video hebt gemaakt. Dat is ook zo een 

gevoel dat zo meespeelt: “Wat denken andere mensen ervan?” 

En ben je trots op jouw filmpjes? 

R2: Op sommige wel en op andere dan weer niet. 

R1: Ja! 

Wie weet dat jij filmpjes op YouTube hebt? 

R1: Eerst en vooral was dat R2. Daarna is dat echt een beetje snel beginnen gaan. Mijn vrienden 

wisten dat heel snel, mijn ex-vriendin, gans de school, ook leraars wist dat dan ook alweer heel 

snel. En recent weten mijn ouders dat ik op YouTube zit. 

Heb je dat niet onmiddellijk verteld aan je ouders? 

R1: Nee! Zeker niet! 

En waarom niet? 

R2: Tjah.. Dat is zo iets 
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Schaam je je daarover? 

R1: Wel in het begin wel, maar niet enkel tegenover mijn familie. Maar ik deed het zodanig graag 

dat ik het ben blijven doen! Nu schaam ik mij totaal niet meer. Ik ben wat ouder geworden en 

omdat mijn video‟s gewoon wat creatiever zijn geworden, dus meer iets om fier op te zijn. 

Hoe komt het dat zij dit weten?  

R1: Hmm.. Hoe weten de mensen dat? Ik vraag mij eigenlijk zelf af. Naar bepaalde mensen heb ik 

het zelf doorgestuurd. En dat is zich dan beginnen verspreiden. En de basis van het feit dat gans de 

middelbare school en de leraars dat wisten is mijn ex-vriendin. Die kon dat echt niet goed 

verdragen. 

En wie weet er dat bij jou dat je filmpjes hebt, R2? 

R2: Ik heb daar eigenlijk nog nooit aan gedacht. De eerste video dat ik maakte was eigenlijk een 

videorespons. En daarna heb ik zo een sketch gemaakt, eigenlijk enkel gezever om mensen te doen 

lachen. Dat was zo een filmpje met verschillende sketches waarin wordt weergegeven hoe je je als 

man zeker niet moet gedragen. Ik was verkleed als jonge gast. Niemand wist daarvan, maar op den 

duur hadden een paar YouTubers dat filmpje dat filmpje gevonden en kreeg ik daar van hun 

bepaalde reacties op. Maar op een bepaald moment begon iemand op school rond te zeggen van 

“kijk, dat meisje staat op YouTube!”. Dus vanaf toen werd heel de school ingelicht. YouTube is 

een gigantisch doolhof. Als je daar niet veel op zit, vind je daar echt bijna niets op terug. Dus die 

ene persoon was daar per ongeluk op gekomen en is dat naar iedereen van school beginnen 

doorsturen. Ik heb dat dus zelf nooit aan iemand verteld. Dat was eigenlijk totaal niet bedoeld voor 

mensen die ik persoonlijk kende. Ik heb dat gedaan om eens te zien hoe YouTube werkt. En ook 

omdat ik dat zelf echt leuk vond om zoiets in elkaar te steken. Mijn ouders weten bijvoorbeeld nog 

altijd niet dat ik daar mee bezig ben. 

R1: Er bestaat zoiets als een internetleven en een real life-leven.  

Gebruik je steeds eenzelfde nickname op het internet?  

R1: Dat kan je niet veranderen. Eens je je profiel hebt aangemaakt, moet je je aan die nickname 

houden. Je zet dan ook in je tags, dat de mensen je op die bepaalde nickname kunnen vinden.  

Zou je het overwegen om je echte naam op YouTube te gebruiken? 

Nee, mijn nickname gebruik ik eigenlijk voor alles. Voor mijn Dailybooth, mijn Twitter, Netlog, 

zelfs mijn e-mailadres. Eert was mijn Facebook ook Verbaltactician, maar nu heb ik dat veranderd 

naar mijn echte naam. Dus meestal gebruik ik dat voor alles. Nu stoort het mij wel dat er Oli4 

achter staat.  

Wil je daarmee toch een soort anonimiteit behouden terwijl je er in je filmpjes wel met je gezicht? 

R2: Het ding is dat ze u niet persoonlijk mogen vinden. Je mag nu nog zoveel met je hoofd op 

internet staan als je wil, als ze niet weten hoe ze je moeten vinden, onder welke nickname ze je 

kunnen vinden, dan vinden ze je niet. 
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R1: In het begin was dat voor mij zeker een cover. Om niet te snel ontdekt te worden door de 

mensen die je kent. En eigenlijk hopen dat je niet ontdekt wordt! En daardoor gebruik ik die 

nickname, die dan weer verwijst naar een liedje dat ik echt graag hoor. Het is een woord uit dat 

liedje. 

R2: Van mij is het wel mijn naam. Maar eigenlijk ook een nickname. Niemand vindt dat echt 

hé!Niemand kent mij op internet als R2. Mijn video‟s zijn bedoeld voor de mensen op internet. 

Niet naar de mensen die ik ken vanuit het persoonlijke leven. Want in mijn video‟s vertel ik vaak 

over dingen die ik grappig vond. Dus als iedereen daar naar kijkt kan ik niet meer specifiek over 

iemand iets vertellen. En dat is dan weer niet de bedoeling. Dus ja, ik vind dat echt wel spijtig dat 

sommige naar mijn video‟s kijken, waarvoor die eigenlijk niet bestemd zijn.  

Staat in jouw YouTube profiel een link naar een eigen website/blog/profielpagina? 

R1: Ja, er staat een link naar mijn Twitter, Dailybooth, Facebook en mijn YouTube e-mailadres. 

Maar ik ga wel wat mensen van mijn Facebook gooien want er staan er veel te veel op die mij 

gewoon toevoegen die mij “kennen” van op YouTube. Deze moet mijn persoonlijke informatie niet 

kunnen zien.  

En staat er op een andere site een link naar je YouTube account? 

R1: Op Facebook load ik altijd mijn video‟s op. Dat je dus via een link op mijn Facebook, mijn 

video‟s op YouTube kan bekijken. Dus de mensen die ik ken vanuit het dagelijkse leven, laat ik 

wel weten dat ik een nieuwe video heb.  

R2: Ik probeer dat eigenlijk zoveel mogelijk gescheiden te houden. Ik heb een privé e-mailadres en 

ik heb een adres aangemaakt speciaal voor op YouTube. Facebook gebruik ik niet voor YouTube. 

Moest ik dat doen, zou ik een aparte YouTube Facebook aanmaken. Op Netlog is mijn nickname 

dezelfde als op YouTube. Want op Netlog verwijs ik wel naar mijn YouTube. Op Facebook doe ik 

dat af en toe. Maar niet altijd hoor. 

Maar als je dan doorklikt naar je YouTube account, kan iedereen al je filmpjes zien! 

R2: Maar ja, de meeste mensen denken zo ver niet zeker.  

R1: Dat is wel waar. De meeste kijken gewoon online op Facebook.  

Zijn er nog enkele filmpjes privaat, behalve diegene van in het begin van jouw YouTube carrière.? 

R1: Nee! Ik zet er niets op die eigenlijk gecensureerd zou moeten worden. 

R2: Ik denk het niet. Hoewel ik heb wel nog filmpjes waarop ik vervelende kritiek kreeg. Ik heb je 

daarnet verteld over dat filmpje waarin ik verkleed als jongen probeerde duidelijk te maken wat je 

beter niet doet als man. En in dat filmpje kom ik aan de borsten van mijn zus, het enige filmpje 

waarin zij meedoet. En dat was natuurlijk het filmpje dat ze op school ontdekt hadden en ik kreeg 

constant commentaar dat ik aan de borsten van mijn zus heb gezeten… Dat was echt om te zeveren, 

maar ze pakken je daar echt wel op. Dus ja dat is mij niet waard, dus heb ik het op privaat gezet.  
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Welk publiek heb je in gedachten als je een clipje online plaatst? Wie wil je dat er naar jouw filmpjes 

kijkt? 

R1: Ik weet van bepaalde mensen dat ze effectief naar mijn video‟s kijken en comments plaatsen. 

Maar willen.. Vooral de YouTubers toch, en ook de mensen van anentireweek, waartoe ik ook 

behoor. Ik ben daar heel realistisch in. Ik weet wie er kijkt naar mijn video‟s! 

Dus je plaatst het er op voor hen? 

R1: Nee, het is meer voor mezelf, maar ik doe het ook naar hen toe.  

En bij jou, R2? 

R2: Ik vind dat echt een moeilijke vraag. Ik weet wel van bepaalde mensen dat ze naar mijn video‟s 

kijken. Bij bepaalde mensen vind ik dat behoorlijk irritant, zoals de mensen van op mijn school die 

zelfs soms in de studie met iedereen naar mijn video‟s zitten te kijken. Dus echt niet mensen uit 

mijn directe omgeving. En zeker als deze dan zo van die irritante kritiek geven. Ik verplicht hen 

niet van te kijken, dus laat het zo. 

R1: Geef toe, het is toch leuk als mensen naar je video‟s kijken? 

R2: Nee in mijn echte leven moeten ze niets weten over mijn internet leven. Dat moet gescheiden 

zijn.  

R1: Ja, soms wel. Mensen doen je dan soms achter waar je bij staat. Mijn huidige vriendin doet dat. 

Voor dat ze mij persoonlijke kende, had ze mij al bezig gezien op YouTube. Toen ze verdrietig was 

om haar ex, keek ze naar mijn video‟s en kon ik ze blijkbaar doen lachen. Daardoor heeft ze mij 

toegevoegd op Facebook. En daarna ben ik haar toevallig tegengekomen.  

Vind je dat jouw filmpjes vaak bekeken worden? 

R1: Bij mij mag dit wel wat meer. Ik denk dat ik gemiddeld maar een 200-tal views heb. De ouder 

video‟s rond de 300-400. En 1 video met 2200 views.  

En volg je dat op? 

R1: Elke keer als ik een nieuwe subscriber heb, zend ik een intern YouTube berichtje of zet ik op 

hun YouTube page een “dank u” comment.  

Dus je vindt het echt belangrijk dat iemand kijkt, of dat iemand subscribed? 

R1: Ik apprecieer het zeker! 

En vind jij dat je filmpjes vaak bekeken worden? 

R2: Ik let daar eigenlijk niet meer zoveel op. Vroeger keek ik daar wel echt naar! Dan duwde ik 

zelf iets meer op refresh dan nodig. 

R1: Ik had dat ook wel! 

R2: Ik heb ooit een cover gedaan van Lady Linn. En ik denk dat het filmpje al meer dan 20 000 

keer bekeken werd. Maar plots kreeg ik daar zo super veel comments op en ik ging er naartoe en 

blijkbaar was dat al super veel bekeken. Maar een gewone video is rond de 500 keer. Hoewel is dat 

de laatste tijd alweer vermeerderd, doordat ik meer en meer subscribers heb. 

R1: Je hebt al 1000 subscribers, dus je filmpjes zijn zeker al 800 keer bekeken? 
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Maar je vindt subscribers dus ook belangrijker dan het aantal views? 

R2: Ja, ik vind dat wel! 

R1: Hetgeen dat mij het meest interesseert zijn de comments! 

R2: Bij mij ook.. 

R1: Omdat dat letterlijke feedback is van de mensen. En daar kun je nog dingen uit oppikken. Wat 

je nog beter kan doen, wat goed was, wat niet goed was, wat ze erover denken, de associaties dat ze 

maken met hun eigen leven, al die dingen.. 

En ga je dan in interactie met de gebruikers die commenten? Waarom wel, waarom niet? 

R1: Ja, bij bepaalde mensen kan je dan terug commenten, of kun je eens een bericht sturen om op 

hun comment te anticiperen. Heb ook nog eens op een bepaalde manier gevraagd om liters 

feedback te geven over bepaalde dingen dat ik deed op YouTube. 

Tracht je bijdrage dan te veranderen of te verbeteren, na het krijgen van comments of suggesties? 

R1: Ja, bijvoorbeeld bedtimestory channel. Ik heb daar twee grote mails op gehad, waarin mensen 

feedback gaven over wat er op het scherm beter kon, wat dat ik beter kan, wat er fout was, wat ze 

zelf aangenaam vonden, wat er zeer goed was,… 

R2: Ik merk wel dat ik vroeger veel meer reageerde op comments. Maar nu krijg ik redelijk veel 

comments, en dat is echt moeilijk om dat bij te houden. Vroeger ging ik bij zoveel mogelijk 

mensen iets antwoorden. Maar voor het ogenblik heb ik ongeveer nog 150 mails waarop ik zou 

moeten reageren omdat deze mensen gesubscribed hebben. Ik kan dus niet iedereen meer 

bedanken. En ik wil geen zo een voorgetypt berichtje kopiëren en bij iedereen plakken. Ik zeg 

liever iets persoonlijk.  

Over wat gaan dergelijke comments dan? 

R2: Dat is echt heel uiteenlopend! 

Wordt er dan altijd gezegd wat er goed en niet goed is. 

R2: Nee 

R1: Nee, dat zijn eigenlijk heel zeldzame comments. Maar deze zijn dan wel het nuttigst.  

R2: Meestal reageren ze gewoon op wat je hebt gezegd of gedaan in uw video.  

R1: Ja, meestal op 1 of meerdere aspecten. Zo van waw ik heb dat ook of wow, dat was wel cool of 

anticiperen tot morgen. 

En ga jij in interactie met de mensen die commenten? 

 R2: Wel, ik probeer dat zoveel mogelijk te doen, maar nu is dat echt veel te moeilijk, gewoon te 

veel! Want ik vind als je op de een reageert, moet je ook wel op de anderen reageren. 

R1: Zelfs voor mij is het al tijdszuigend.  

Als er een slechte comment komt, zou je dan overwegen om het filmpje opnieuw op te nemen en het 

oude erdoor te vervangen? 

R2: Nee! Nooit! 

R1: Nee, ik ook niet! Ik ga er soms wel rekening mee houden in de volgende filmpjes… 
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Geef je zelf vaak comments op clipjes van anderen? Waarom? 

R1: Ja, dat gebeurt! Maar ik rate sowieso altijd! Ik rate niet altijd 5sterren, maar meestal wel omdat 

dat de video‟s zijn dat ik graag zie. Maar ik rate zoals ik het zelf wil en ik wil ook dat mensen op 

mijn video‟s raten zoals ze het zelf denken.  

En wordt er vaak gerate? 

R1 en R2: Minder dan dat er comments zijn. 

R2: Maar jij zegt dat je de comments het belangrijkst vindt. Maar bij mij houden die ratings mij 

ook wel bezig. Ik heb nog gehad dat ik een video online zette en de eerste rating was 1 ster. Dan 

verschiet je toch wel.  

Wat vind je nu het belangrijkst. De views, de comments, de ratings of het aantal subscribers? 

R2: Ik vind de comments en de ratings! Een combinatie van de twee. 

R1: Comments zijn wel heel leuk om te lezen, ik lees die altijd! Dat iets waar ik het meest mee 

bezig ben. Ik kijk nooit echt naar de ratings want meestal is die altijd 5. Maar als je een comment 

krijgt ben je altijd tevreden, want dan zie je zo een rood sterretje. 

Van wie krijg je het vaakst feedback? Zijn dit mensen die je kent? Hoe dan (offline/online)  

R2: Vroeger wist ik wie dat er ging commenten. Omdat ik veel minder subscribers had en het zijn 

altijd dezelfde personen die commenten. Maar nu is dat veel moeilijker om dat te voorspellen, 

omdat ik dus meer subscribers heb. Het wordt gewoon heel onoverzichtelijk. 

R1: Ik weet van bepaalde mensen dat die sowieso gaan commenten. Het zijn ook nooit mensen die 

ik ken van real life! 

R2: Inderdaad! 

R1: Het zijn mensen die je online kent. Of zelf comments van uit onverwachte hoek.  

Vind je dat je sociaal netwerk uitbreidt sinds je met YouTube begon? 

R1: Ja!!!! Ik zit tot in Nieuw-Zeeland! 

R2: Ja, ik ook!!! 

En hoe meet je dat? 

R2: Om te beginnen mijn Engels, dit heb ik vooral geleerd van Luke, dit is een Engelsman. Lauren 

is iemand van Nieuw-Zeeland. 

R1: Ik heb Lauren via R2 leren kennen. Nu is het wat minder, maar in het begin heb ik daar echt 

wel veel mee gesproken, gewoon online via de chat. 

R2: Ja, ik ook. En Luke heeft ook al echt veel voor mij gedaan. En ondertussen hebben wij elkaar 

ook online leren kennen. En we hebben dus dat kanaal met 7 mensen. We hebben elkaar ook 

allemaal leren kennen via YouTube. Ik ben zelf al herkend, geweest gewoon op straat, iemand die 

naar mij toekomt en zegt dat ze een filmpje van mij gezien hebben op YouTube. Dat doet toch 

maar raar hoor. Maar het is dus niet bedoeld voor de man in de straat bij manier van spreken. De 

mensen vormen zo een beeld over jou door wat ze op YouTube zien.  

R1: Het is echt moeilijk als die twee werelden met elkaar verweven worden. 
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R2: Ja, en op een bepaald moment word je daar echt mee geconfronteerd. Je kunt dus gewoon 

mensen tegenkomen die jou hebben gezien. 

R1: Het gaat echt plots zo snel! Van 500 subscribers enkele maanden geleden naar 1100 nu. 

R2: Ja, maar dat was met superduperflygirl! Ik heb ooit zo eens een wedstrijd gewonnen online, 

met een video. Ik had daar 500 dollar mee gewonnen, maar het bleek dat ik niet echt iets kon doen 

met die cheque, omdat het bedrijf van wie die cheque was niet leverde in België. En uiteindelijk 

heb ik die cheque gewoon weggegeven aan een YouTubster, superduperflygirl. En dat meisje heeft 

daar een camera mee gekocht en als bedanking heeft ze een filmpje online gepost waarin ze uitleg 

heeft hoe ze aan die camera komt en dat ze die dus dankzij mij had kunnen kopen. En dan heeft ze 

tegen haar 20 000 subscribers gevraagd of ze eens op mijn account wouden gaan kijken. En dan 

stond ik op een bepaalde ochtend op en had ik zo al 300 e-mails van mensen die zich wilden 

subscriben. 

Was dat een wedstrijd op YouTube? 

R2: Nee, dat was op een andere videocommunity, maar wel heel gerelateerd aan YouTube. 

Hecht je belang aan dat online sociaal netwerk? Waarom wel, waarom niet? 

R1: Ja, want dat is eigenlijk de mature part of my life.  

R2: Ja, bij mij ook hoor! 

 Ben je nog op andere videoportals actief?  

R1: Nee, misschien wel Facebook en Netlog... 

R2: Enkel YouTube, soms gebruik ik ook Facebook en Netlog, maar niet voor alle filmpjes. 

Ben je ook op andere Web 2.0 sites actief zoals social netwerksites zoals Facebook/Netlog/Myspace, 

Flickr, Delcious, etc. waar je zelf zaken online kan plaatsen? 

R1: Facebook, Netlog, Twitter (status updates), Dailybooth (voor foto‟s), Daarop verkondig ik 

overal mijn leven! 

R2: Bij mij is dat vooral Facebook, heel soms Netlog. Ik heb ook een Twitter en Dailybooth, maar 

daar doe ik niets mee.  

Wat vindt u van het web waarbij iedereen zomaar kan bijdragen (attitude tegenover web 2.0) 

R1: Heel interessant. Je kunt daar veel uit afleiden hoe mensen zijn en hun leven. En interactie met 

stijl, en ideeën ontwikkelen, woorden en talen kun je leren. Ik heb al veel mensen hun slaapkamer 

gezien! 

R2: Het is gewoon knap dat je kunt zien hoe andere mensen over bepaalde zaken denken. Je hebt 

zelfs soms een mening over iets, maar je vraagt je altijd af hoe andere mensen over dat zelfde 

onderwerp denken.  

R1: Je mening kan zelfs veranderen, door het ideeëngoed van anderen te horen.  
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Interview 11. 

Interview afgenomen op maandag 11.05.2009 

 

 Leeftijd:31 jaar 

 Geslacht: M 

 

Hoe heb je YouTube leren kennen? 

Het feit dat ik IT zit is wel goed. Het eerste dat met filmpjes uitkwam was met YouTube. Ik weet 

sowieso hoe de evolutie is. Ik weet dat YouTube al verkocht is, hoeveel dat gekost heeft en zo. En 

automatisch, als ik een filmpje wou posten was dat YouTube. Direct een account aangemaakt en ik 

was vertrokken. Dat was niet moeilijk.  

Waarom heb je een account gemaakt op YouTube? 

Deels voor het werk maar ook de fun-factor speelde. YouTube is één van de dingen die ik ontdekt 

heb door mijn werk in de IT. Want video heeft een grote datastream nodig. Dat was lange tijd niet 

mogelijk, maar nu is uploaden evident. Als YouTube uitkwam was dat een fenomeen. Eerst begon 

men met filmpjes op te zetten van televisie, vooral de rariteiten en daarna is de rest gekomen. Er is 

al veel in het genre uitgekomen, maar YouTube blijft het sterkste. 

Je moet een account aanmaken als je commentaar wilt schrijven bij filmpjes van mensen die er op 

posten, maar in mijn geval was het omdat ik zelf filmpjes wou posten. En ook dat ik wou weten 

hoe het ineen zat, dus ik wil weten hoe het, gerelateerd met mijn baan, IT gebonden in elkaar zit en 

hoe je het allemaal kunt manipuleren zodanig dat het op je eigen website terechtkomt. 

Ik heb gezien dat je eerste filmpje dateert van 13 oktober 2008, terwijl dat je al een account hebt sinds 

9 april 2007. Hoe komt het dat je zo lang gewacht hebt? 

Wat je natuurlijk niet ziet zijn de filmpjes die al gewist zijn. . Ik zal een simpel voorbeeld geven: ik 

ben een hele tijd naar een bepaald café geweest. Die is overgenomen geweest en het interesseerde 

mij niet langer. Ik had een vriendengroep en ik had daar allemaal filmpjes van staan, maar die café 

is overgenomen geweest en het is nooit meer hetzelfde geweest. Ik kwam die vrienden niet zoveel 

meer tegen en het was niet relevant voor mij dat het er nog op stond. Dus ik heb ze gewoon 

weggedaan. 

Maar toen ik mijn account aanmaakte was ik gewoon nieuwsgierig en heb ik er gewoon een filmpje 

opgezet om te kijken hoe dat werkte, maar later is dat geëvolueerd van, ja, ik heb nu die 

mogelijkheid en ik had dan een filmpje van die camera‟s op gsm‟s en zo en ik plaatste dat op 

YouTube. En als ik dan in dat café zat werd er gepraat over YouTuben zoals over googelen.  

Als je gebruik maakt van YouTube, zoek je dan rechtstreeks of via links? 

Meestal via omwegen. Natuurlijk om te posten ga ik rechtstreeks op YouTube. Maar alles gebeurt 

nu via omwegen, vooral via Facebook. Iedereen post daar filmpjes op en er zijn links. Facebook 

zelf heeft nog niet zijn eigen server die zoveel data bevatten, dus die filmpjes komen nog niet 
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daarop terecht. YouTube heeft een eigen dataserver die altijd maar uitbreidt. Het is dus 

gemakkelijk om het filmpje op YouTube te zetten en een link naar Facebook.  

Hoe vaak gebruik je YouTube om enkel clips te bekijken? Was dit voorheen anders? 

Dat gebeurt vaak. Toch één keer per maand dat ik alles ferm zit uit te pluizen. Eigenlijk zit ik er 

wel dagelijks op maar dan via omwegen, bijvoorbeeld een filmpje over dans die mijn vriendin had 

doorgestuurd met een link via MSN en waar we gisteren over bezig waren. En dan zie je 

bijvoorbeeld staan: evolution of dance 2. En dan zeg je: ah, er is al een tweede filmpje, en dan klik 

je daarop en je bent vertrokken. 

Hoe vaak gebruik je YouTube om zelf clips online te plaatsen?  

Dat gebeurt niet zoveel, laat ons zeggen dat ik er nu al ongeveer een stuk of 10 opgezet heb. En er 

staan er nog 4 online. Die zijn allemaal gerelateerd aan het studentenleven in Leuven en het 

Vitamientje waar mijn vriendin nu op kot zit. Nu op het einde van het schooljaar zal dat 

waarschijnlijk ook vervagen en zou het kunnen zijn dat ik het helemaal leegmaak.  

En waarom houd je dat niet als herinnering? 

Die filmpjes heb ik zelf ook nog hé, maar ja, het kan er in principe blijven op staan. Maar er zijn 

personen die op die filmpjes staan die zelf vragen om het te verwijderen. 

Ben je van plan in de toekomst nog filmpjes te plaatsen? 

Constant. Meer en meer denk ik zelf. Ik heb nu de mogelijkheid, ik heb nu neen mobile gsm en 

Facebook zit erin. Er is een applicatie ontwikkeld om rechtstreeks op te laden van mobile naar 

Facebook, dat ik eventueel die filmpjes online kan zetten op Facebook zelf, dus dat dit misschien 

een vervanging zal zijn. Misschien zal YouTube zo wel vervagen. Facebook is nu mijn 

belangrijkste social netwerk die ik gebruik. YouTube diende meer om het erop te zetten en dan een 

link te leggen naar Facebook. 

Wat voor filmpjes plaats je online? 

Enkel zelf gefilmde filmpjes. Bij mij is het altijd fun, altijd onnozele zaken. Het voorlaatste filmpje 

was gewoon een student die een liedje aan het zingen was op het dak van het studentenkot. En die 

gasten vinden dat niet erg dat ik die film. Het is ook omdat ik het bij de hand heb, nietwaar. Hup, 

filmen en YouTuben en het stond er op. 

Hoe gaat dit in zijn werk?  

Ik heb nu het voordeel dat ik in IT zit, natuurlijk. Ik kan me wel voorstellen dat sommige mensen 

denken: ja, filmpje oppakken en dan gsm verbinden met de computer, uploaden, je moet eerst nog 

een account hebben, dat de drempel om dat te doen toch wel vrij hoog is. Maar eens je ermee bezig 

bent; het is vrij gemakkelijk voor mij. 

Het zijn dan bijna allemaal momentopnames? 

Het zijn momentopnames, ja. 

Maak je dat materiaal alleen of samen met anderen? 

Het is al bij mij. Ik zeg aan de personen die ik wil filmen dat ik ga YouTuben en meestal is dat oké.  
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Welke boodschap wil je ermee uitdragen? 

Dat is een goede vraag. Ik wil gewoon dat het algemeen gezien wordt. Het kan dat het gewoon voor 

mij aantrekkelijk is, dat ik kan filmen en dat ik die onnozele zaken online kan zetten en delen met 

anderen. Een simpel voorbeeld is het Vitamientje. Die gasten op dat dak. Die studentenclub daar in 

Leuven, dat is de  KULAK van Kortrijk in feite die daar in Leuven studeert, dus ik wist sowieso 

dat als ik dat online ging zetten dat de hele Kulak dat zou zien. En dat ik daar reactie op zou  

krijgen. Daarom vond ik dat leuk en ook om aan anderen te laten zien hoe onnozel men deed. 

Hoe uniek zijn de filmpjes die jij online plaatst? Circuleren er gelijkaardige filmpjes op YouTube? 

Uniek? In feite is het niet uniek volgens mij. Het is persoonlijk uniek, laat het ons zo zeggen. Het is 

gewoon iets dat ik ervaar en wens te delen met de rest van de wereld, wel vooral naar de 

vriendengroep, niet naar de wereld. Er is niemand die weet dat ik dat filmpje gemaakt heb die mij 

niet kent. Op het moment dat het op Facebook komt, en Facebook laat ik niet aan iedereen zien, 

enkel vrienden. Dus nee, niet uniek. Dat is ook de bedoeling niet. 

Denk je dat dergelijke filmpjes op YouTube zouden terecht komen mocht jij ze er niet opzetten?  

Ja. De benamingen verschillen constant maar als je bijvoorbeeld de titel van het liedje gaat ingeven 

waarop ze in het Vitamientje gedanst hebben, zal je merken dat het enorm is, iedereen doet wel iets 

na, ze zijn dus niet uniek., men reageert er niet alleen op, men doet het ook nog eens na. Ze willen 

nog eens bewijzen voor hun vriendengroep dat ze het ook kunnen, ze doen de moves na en zetten 

het ook op YouTube. 

Vind je dat het jouw taak is om zaken op YouTube te zetten? 

Nee, maar als het iemand binnen mijn vriendengroep online moet zetten, en kan zetten, zal ik het 

wel zijn. Als we een wedstrijd zouden houden van je moet nu een filmpje online zetten, dan ben ik 

zeker dat ik het win. Ze weten ook allemaal dat ik in IT zit. Dat is wel een voordeel. Bijvoorbeeld 

voor dit interview alleen al. Het nieuws heeft zich verspreid dat iemand gezocht werd die veel op 

YouTube zet en dus is men bij mij terecht gekomen. 

Of het mijn taak is? Ik vind gewoon dat het gemakkelijk is omdat ik het kan, dat ik het rap zal doen 

ook.  

Dus het is jouw taak in de vriendenkring? 

Ja, en eens je een taak gedaan hebt, wordt je die dan ook toegewezen hé. Je gaat bijvoorbeeld een 

weekendje weg en jij moet filmen. Een ander iemand moet foto‟s nemen. Die persoon heeft dan 

meestal een deftig model van camera en die mag die dan ook steeds meenemen ook nietwaar. Dat 

is zo.  

Welke impact vind je dat jouw bijdrage heeft? 

Dat ze me beter kennen. Sowieso zullen ze weten wie het gemaakt heeft. In ben een sociaal iemand 

en ik wil als sociaal gekend zijn ook. Gewoon dat ze me kennen onder de vrienden. 
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Vind je dat jouw bijdrage onmisbaar is?  

Nee, dat niet. Ik doe ook wel eens graag onnozel en als ze een filmpje daarvan zouden maken, oke. 

Maar ik sta nooit in the picture.  

Vraag je nooit eens aan iemand om jou eens te filmen? 

Nee. Ik vind dat niet spijtig maar het zou leuk zijn ook eens een filmpje terug te vinden op 

YouTube waarop in onnozel heb gedaan. Maar, ik ben nu wel een speciaal geval ook, maar ja. 

Vind je het belangrijk om jouw clipjes voor lange tijd beschikbaar te houden? 

Nee, totaal niet. Het enige dat wat spijtig is, is die mensen in dat café bijvoorbeeld waar ik zo vaak 

gezeten heb, die zie ik bijna nooit meer. Wel op Facebook natuurlijk, maar misschien willen zij het 

ook nog wel eens aan iemand tonen en dan is het weg. Misschien moet ik het wat langer 

beschikbaar houden. Maar het is een oneindig iets. Hoeveel filmpjes heb ik al niet gemaakt die er 

niet op staan. Je kunt niet alles online zetten en sommige mensen willen het niet ook. Zo heb ik met 

een camera nog filmpjes gemaakt die ik er niet mocht opzetten van mijn vrienden. Ze willen dat het 

binnen de vriendengroep blijft en niet online. Je moet altijd opletten. 

Plaats je soms gezamenlijke bijdragen van jou en één of meer vrienden?  

Neen, dat niet. Maar nu is de vriendenkring in Leuven aan het zagen om toch eens zo‟n filmpje te 

maken, maar niet om te wedijveren. Of toch, dat hebben we toch eens voorgehad. Het was een 

filmpje van een vriend, ik ben een fervent snowboarder ook, en we hadden een jump gecreëerd in 

Frankrijk  en we hebben alle slechte valpartijen achter elkaar gezet en daarop muziek gezet en 

afgesproken dat we tegen het volgende jaar  1 000  hits zouden hebben, maar het is er uiteindelijk 

niet van gekomen. Dus we waren van plan om elk jaar een filmpje online te plaatsen, zo de domste 

dingen die we kunnen uitsteken op een snowboard. En dan nagaan hoeveel hits we kunnen krijgen. 

En zijn er veel hits op gekomen op dat ene filmpje? 

Nee, want het was nu niet zo bekend, een 100 à 200-tal. Dat is niet zo veel. Maar allemaal niet zo 

erg. Het was gewoon om ambiance te maken op dat moment. 

In welke zin vind je dat de video‟s bij jezelf passen?  

Het heeft altijd iets met mij te maken. Mijn uitgaan, mijn dansen, waar ik zit. Het is nooit iets dat ik 

ga filmen omdat het interessant lijkt als het niets met mij te maken heeft. Het is bijvoorbeeld niet 

dat ik op een vrijdagavond wegga om het uitgangsleven te filmen, dat zal nooit gebeuren.  

Zou je bijvoorbeeld een filmpje, dat je vriend doorstuurt, online zetten? Dus eentje waar jij niet bij 

was en die jij ook niet gefilmd hebt. 

Ja, dat zou ik wel doen, ja. Ik zou het op mijn account zetten, maar weet je, je kunt op YouTube 

wel zien wie het gepost heeft, maar ik denk niet dat er veel mensen zijn die zullen zeggen van oké, 

we gaan eens kijken naar de andere filmpjes van deze user, ze gaan kijken naar filmpjes die 

hetzelfde onderwerp hebben, maar niet naar de user, dus. In het begin dat ik de accounts gecreëerd 

heb waren er niet zoveel opties, of ik heb ze misschien niet ver genoeg onderzocht, maar onlangs 



 

 

 
120 

zag ik toen ik mijn account aanmeldde, subscribtion staan, maar ik heb daar nog nooit gebruik van 

gemaakt. Ik heb geen idee hoe het werkt.  

In welke mate ben je verbonden met de inhoud van de clipjes die je online plaatst? Vind je het 

belangrijk dat wat je op YouTube zet bij je past? 

Ho, echt belangrijk niet, nee.  

Welk gevoel overheerst als je een filmpje online hebt geplaatst? Wat doe je dan? 

Wel ja, ik kan het en het is gewoon ook prestige. Het geeft zo een goed gevoel; ik vind het gewoon 

leuk om te doen. Gewoon ook de erkenning die je krijgt als mensen gezien hebben dat je een 

filmpje geplaatst hebt. Het is gewoon het gevoel van kunnen en kunnen doorgeven.  

Wie weet dat jij filmpjes op YouTube hebt? 

Al mijn vrienden uit Leuven in elk geval. Ook mijn vrienden binnen IT. ook mijn vrienden op 

Facebook. Ik denk toch dat heel veel mensen weten dat ik filmpjes online zet. Maar ze weten ook 

wel dat ik dat niet elke week doe. Het wordt gewoon mondeling doorgegeven, niet dat ik het op 

blogs zet of zo.  

En jou nickname is eigenlijk jouw eigen naam? 

Ja, vroeger, in het begin had ik wel andere nicknames, maar uniformiteit is het gemakkelijkst en ze 

weten dan dat ik het ben. Ik vind het gewoon gemakkelijk ook, want als je een account creëert, 

vragen ze een user name en ik vond het gemakkelijk mijn eigen naam te gebruiken. Het is altijd 

mijn voornaam en familienaam, soms met een puntje ertussen, maar mijn password is wel anders. 

Dat is ook gemakkelijker. Maar het gaat niet altijd op alles, bijvoorbeeld op MSN mag hetzelfde 

woord zoals in je username niet voorkomen. Dan gebruik ik toch mijn nickname, maar helemaal 

vervormd met letters en cijfers, waarvan ik weet wat het is. En dat gebruik ik dan ook uniform, 

anders wordt het te verwarrend. 

Staat in jouw YouTube profiel een link naar een eigen website/blog/profielpagina? 

Voor het ogenblik niet, nee. Ik heb wel zelf mijn webservers, met eigen foto‟s en van thuis en zo. 

Zijn jouw filmpjes publiek? Zijn er filmpjes die je enkel privaat ter beschikking stelt?  

Ze zijn allemaal publiek.  

Welk publiek heb je in gedachten als je een clipje online plaatst? Wie denk je dat er kijkt? 

Mijn vrienden. Ik heb er nooit bij stilgestaan dat er andere mensen zouden naar kijken omdat ze 

niet spectaculair genoeg zijn, ze hebben voor andere mensen ook geen betekenis.  

Vind je het belangrijk om te weten wie kijkt? Wil je er meer over weten? 

Ik zou bij god niet weten hoeveel hits er bij de filmpjes staan. 

Worden jouw filmpjes vaak bekeken? 

Vooral naar dat laatste filmpje over Michael in Leuven zullen er wel veel kijken; ik denk dat er nu 

al een paar honderd zijn. Maar dat is een studentengroep, dat is een voordeel natuurlijk, die klitten 

aan elkaar. Dat wordt constant doorgegeven, zoals Facebook ook, nietwaar.  

 



 

 

 
121 

Je volgt de hits dus niet op? 

Nee, totaal niet. 

Zou je het demotiverend vinden mochten weinig mensen naar jouw clip kijken? (Waarom?) 

Nee, echt niet. 

Bekijk je zelf vaak andere filmpjes? 

Ja, van zodra ik eentje doorgepost krijg. Ik denk niet dat er één is die ik niet gezien heb. 

Krijg je vaak comments op jouw clipjes? 

Één keer of twee keer kreeg ik comment en daar krijg je dan ook melding van. Maar door het feit 

dat YouTube gekoppeld is aan mijn Google account en ik die nooit meer check, weet ik het in feite 

niet. Maar de drempel om een comment te geven is voor velen zeer hoog. Je moet zelf ook een 

account hebben, een Google account, omdat Google, YouTube heeft overgenomen. Bestaande 

YouTube accounts kan je verder blijven gebruiken maar je kunt geen nieuwe meer aanmaken, het 

moet nu een Google account zijn.  

Je volgt het dus niet op? 

Neen. 

Heb je zelf al eens een videocomment geplaatst? 

Nee, bij YouTube niet.  

Je krijgt eigenlijk wel comments, maar dan mondeling? 

Ja, dat zeker, van de personen die zelf in het filmpje te zien zijn.  

Krijgen jouw clips vaak een rating? 

Ik zou het bij god niet weten.  

Rate je vaak clipjes van anderen? Waarom? 

Nee, dat doe ik ook niet. 

Vind je het belangrijk dat andere sites jouw filmpje opnemen of ernaar verwijzen? 

Ik heb gezien dat dit filmpje van Michael wel bij verschillende mensen op Facebook is 

voorgekomen. Ik kreeg dan melding dat iemand een link had gepost. Maar dat ging meestal via 

mijn vriendin. 

Op welke manier krijg je het liefst feedback? 

Eigenlijk heb ik er niet bij stilgestaan dat ik feedback nodig heb. Het is gewoon leuk om te doen. 

We doen er wel eens een babbel over maar dat is het. Maar dit interview brengt me wel op ideeën 

moet ik zeggen, zoals: de link van mijn eigen filmpjes posten naar mijn Facebook, ik heb er nooit 

bij stilgestaan om dat te doen, maar ik denk dat ik dat van nu af wel zal doen. Want het is wel eigen 

aan mezelf dat ik alles aan elkaar wil linken. YouTube aan Facebook en Facebook aan MSN en zo. 

Maar het moet allemaal bij elkaar kunnen staan, anders heb je alles dubbel.  

Vind je dat je sociaal netwerk uitbreidt sinds je met YT begon? 

Nee, maar dat is precies het sterke punt van Facebook. Ik denk niet dat het de bedoeling was van 

YT om het sociaal netwerk uit te breiden 
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Toch wel. 

Toch? Dan vind ik dat Facebook dat beter heeft gedaan en Twitter. Als je meer persoonlijke 

informatie zou kunnen zien zou het meer opbrengen denk ik. YT focust meest op filmpjes.  

Ben je nog op andere videoportals actief? 

Wel Facebook hé. Je zult nu de mogelijkheid hebben om rechtstreeks te plaatsen, MSN ook, de 

homepage, vroeger ook wel eens in spaces, maar dat is al lang geleden.  

Ben je ook op andere Web 2.0 sites actief zoals social netwerksites zoals Facebook, Netlog¸ Myspace, 

Flickr, Delcious, etc. waar je zelf zaken online kan plaatsen? 

Ik heb dat eigenlijk lang tegengehouden en gezegd nooit op Facebook te zitten maar op zeker 

moment had iemand foto‟s online gezet die ik niet kon bekijken zonder een account aan te maken 

en zo was ik vertrokken.  

Wat vindt u van het web waarbij iedereen zomaar kan bijdragen (attitude tegenover web 2.0) 

Dat het nog mag uitbreiden. Ik ben natuurlijk wel IT-minded, want het is mijn beroep. Ik vind 

bijvoorbeeld ook dat het materiaal dat door de camera‟s die door de regering in de straat worden 

gehangen, beschikbaar moeten zijn voor iedereen. Ik vind als iemand dat bekijken, moet iedereen 

dat kunnen. Daarmee bedoel ik wel niet de privé zaken. Moest er toevallig een stuk gefilmd worden 

uit een tuin van iemand, dan mag dat niet, maar dat mogen ze gewoonweg al niet filmen. Ik vind 

dat al het materiaal dat beschikbaar is voor een beperkt aantal mensen, ook voor het grote publiek 

moet beschikbaar worden gesteld. Want die unieke informatie is dan niet meer uniek en zo kan er 

ook minder misbruik van gemaakt worden. 
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Interview 12. 

Interview afgenomen op woensdag 13.05.2009 

 

 Leeftijd:18 jaar 

 Geslacht: M 

 

Hoe heb je YouTube leren kennen? 

Ik denk dat ik YouTube ongeveer 2 jaar geleden heb kennen. En het moet door vrienden geweest 

zijn. Ze stuurden me via MSN links zodat ik hun eigen filmpjes kon bekijken. Af en toe zat er wel 

eens een ander grappige video tussen, maar meestal filmpjes die ze zelf gemaakt hadden en op hun 

account hadden geplaatst. Doordat ik dan merkte dat je wel veel op YouTube kon terug vinden, ben 

ik regelmatig op de website gaan surfen. 

Waarom heb je een account gemaakt op YouTube? 

Dus nadat ik de website echt had leren kennen heb ik een account aangemaakt om mijn eigen 

video‟s te kunnen uploaden zodat ze door anderen ook bekeken kunnen worden. Daarbij is het leuk 

dat andere mensen er commentaar kunnen op geven. Altijd leuk om te zien dat andere mensen er 

ook interesse voor hebben. 

Als je gebruik maakt van YouTube, zoek je dan rechtstreeks of via links? 

Meestal ga ik rechtstreeks. De YouTube website staat namelijk bij mijn favorieten, zodat ik met 1 

klik onmiddellijk op mijn profielpagina terecht kom. Het gebeurt ook nog wel dat ik er via de links 

op kom. Als ik bijvoorbeeld op de website van Het Laatste Nieuws surf of via Facebook. Maar 

meestal ga ik wel rechtstreeks. 

Hoe vaak gebruik je YouTube om clips te bekijken? Was dit voorheen anders? 

Deze dagen gebruik ik YouTube toch wel elke dag, het is zoals naar het nieuws kijken maar dan op 

internet. Elke dag heb je wel iets nieuws en interessants op de Main pagina staan. Je vindt er alles 

op terug. Het gaat niet alleen over games en muziek, waar ik zelf mee bezig ben. Maar je vindt er 

ook zaken over de maatschappij en wat er allemaal gebeurt met onze wereld op terug. Door het 

doorklikken kom je zo af en toe onverwachts op bepaalde video‟s die wel interessant kunnen zijn. 

In het begin dat je YouTube had leren kennen, surfte je er toen meer op minder naar? 

Toch wel iets minder, denk ik. Meestal kwam ik er dus op via vrienden die een link naar mij 

hadden doorgestuurd en dan bleef ik wel doorklikken naar andere video‟s. Dat kon soms wel een 

halfuur of langer duren, maar het was zeker niet dagelijks. 

Hoe vaak gebruik je YouTube om clips online te plaatsen? Was dit voorheen anders? 

Elke keer dat ik iets nieuws heb opgenomen. Soms is dat elke week soms. Maar het kan ook wel 

zijn dat daar eens een maand of meer tussen zit. Het is te zien wanneer ik iets gefilmd heb. 
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Wat voor filmpjes plaats je online, maak je deze zelf of niet?  

Het zijn allemaal filmpjes die ik film terwijl ik samen met mijn team het online spel Call Of Duty 4 

speel.. 

Hoe gaat dit in zijn werk?  

Ik film dus terwijl we aan het spelen zijn. Het filmmateriaal geef ik door aan de professionele video 

bewerker van ons team “Tek9cinema”(www.tek-9.org). Het uploaden doe ik wel zelf via mijn 

YouTube account. 

En wat vind je van het gebruiksgemak van YouTube? 

Daar is niets moeilijks aan vind ik. Het wijst allemaal zichzelf uit. Nadat je op de knop uploaden 

geklikt heb gaat alles vanzelf. Je moet zelfs niet bij je computer blijven zitten. Gelukkig maar want 

het duurt wel even tegen dat het filmpje te zien is op YouTube. Het gebeurt dat ik dat vlak voor het 

slapen aan leg. En als ik dan ‟s morgens op sta, staat het filmpje online. Hoe gemakkelijk kan het 

zijn! 

Maak je dat materiaal alleen of samen met anderen? 

Zoals ik al zij film ik dus zelf en geef daarna het materiaal door aan een professionele 

videobewerker. Deze maakt er dan een aangename video van. Want nu willen de mensen niet 

alleen zien hoe ik speel. Ze willen meer. Er moet gebruik gemaakt worden van effecten en er moet 

toch wel een verhaal in zitten. 

Waarover gaan jouw filmpjes?  

Ik plaats dus filmpjes over hoe ik samen met mijn team speel in het online schooter game “Call Of 

Duty 4”. Zo bewijs ik voor mezelf dat ik geen programma‟s nodig heb om het spel te kunnen 

spelen, maar dat het puur mijn vaardigheden zijn. Want de meeste mensen denken dat ik een „‟ 

cheater „‟ ben. Dat zijn mensen die het spel spelen, maar gebruik maken van een programma, 

daardoor hoeven ze dus eigenlijk niets te doen. Ik speel Call Of Duty 4 op een competitief niveau.  

Welke boodschap wil je ermee uitdragen? 

Ik wil dus eerst en vooral bewijzen dat ik de vaardigheden heb om het spel te spelen en dat ik geen 

gebruik moet maken van andere programma‟s. Daarnaast willen we aan de hand van de YouTube 

filmpjes de andere spelers onze hightlights van enkele matchen laten we zien. 

Hoe uniek zijn de filmpjes die jij online plaatst?  

Ikzelf vind ze wel uniek en het is ook uniek voor onze “Call Of Duty 4” community. Zowel voor de 

mensen die interesse hebben in het spel als voor de mensen die in het zelfde genre zitten is het toch 

wel redelijk uniek.  

Circuleren er gelijkaardige filmpjes op YouTube? 

Gelijkaardige filmpjes heb je wel maar ze zijn nooit helemaal hetzelfde. Voor elk spel zijn er 

bekendheden. 

http://www.tek-9.org/


 

 

 
125 

Denk je dat dergelijke filmpjes op YouTube zouden terecht komen mocht jij ze er niet opzetten?  

Ja, natuurlijk. YouTube draait niet alleen rond mij en mijn team. Er zijn veel mensen die filmpjes 

van online spelen op het net zetten. 

Vind je dat het jouw taak is om zaken op YouTube te zetten? 

Nee, natuurlijk niet! Ik doe het gewoon voor mijn plezier! Er zijn miljoenen mensen die filmpjes 

op YouTube zetten. Ik ben dus helemaal niet verplicht. Ik doe het gewoon als amusement! Ik doe 

het voor mezelf en voor de mensen die er naar vragen. 

Welke impact vind je dat jouw bijdrage heeft? 

Moeilijke vraag. Op YouTube zelf heeft het zeker geen super grote impact, maar voor de gamers en 

de fans zou het zeker wel iets kunnen betekenen. 

Vind je dat jouw bijdrage onmisbaar is?  

Nee! Ik denk dat op YouTube niemand onmisbaar is. Moest ik geen filmpjes online plaatsen, denk 

ik niet dat iemand daar wakker zou van liggen. Het is voor de gamers gewoon leuk om die filmpjes 

online te kunnen bekijken. Maar zoals ik al zei, het is niet echt mijn taak om dat te doen! Er zijn 

natuurlijk altijd mensen die er naar vragen, maar deze vragen dat gewoon omdat ze weten dat ik 

normaal wel filmpjes online plaats. 

Beschouw je jouw bijdragen gewoon als een deel van het geheel of als één van de belangrijkste 

onderdelen?  

Ik beschouw het als een deel van het geheel. Op YouTube vindt je filmpjes terug van oneindig veel 

verschillende thema‟s. Games is daarvan maar een heel klein onderdeeltje, waar ik dan zelf nog een 

veel kleiner deeltje van uitmaak. 

Vind je het belangrijk om jouw clipjes voor lange tijd beschikbaar te houden? 

Ja! Toch wel! Ik kan ze dan later nog eens herbekijken. Ik zie ook niet in waarom ik ze er af zou 

halen. Ze staan voor niemand in de weg. Denk ik toch. En daarbij kan ik ze zo allemaal samen 

houden. En iedereen kan ze bekijken wanneer ze willen, dus ook de leden van mijn team. 

Plaats je soms gezamenlijke bijdragen van jou en één of meer vrienden?  

Ja! We plaatsen een “Team Movie” ( vijf man ) dan zie je ons allemaal in actie en zie je ook de 

teamplay waar iedereen naar opkijkt. 

Wedijver je met je vrienden om de beste bijdrage te leveren? 

Ja, met vrienden doen we dat wel eens! We spreken dan af om het best te spelen. Maar dat is dus 

niet echt het mooiste filmpje, het is gewoon het beste spel. 

Hoe wedijver je dan? 

We proberen het meeste bezoekers te hebben en natuurlijk ook de beste comments! 

Hoe meet je dat? 

We kijken naar de views, de comments en de Ratings. 
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Doe je harder je best als je zelfstandig handelt of in groep?  

Alle twee evenveel. Ik probeer altijd te winnen of de beste te zijn in iets! Je speelt toch een spel om 

te winnen!? 

In welke zin passen de clips die je op YouTube plaatst bij jezelf?  

Daar zie je de ware mij. Ten eerste kom ik zelf voor in de filmpjes. Er wordt gefilmd hoe ik speel, 

dus mijn kunsten worden gewoon in beeld gebracht. Het is dus gewoon een spiegel van mezelf. 

In welke mate ben je verbonden met de inhoud van de clipjes die je online plaatst? 

Ik ben altijd een van de belangrijkste hoofdrollen in het clipje dat ik online plaats. 

Vind je het belangrijk dat wat je op YouTube zet bij je past? 

Ja! 

Zou je ooit een filmpje online plaatsen over hetzelfde game, maar waar andere mensen aan het gamen 

zijn? 

Nee, ik denk het niet! Ik zou het nut er niet van in zien. Het is natuurlijk wel een hobby van mij, 

maar het zijn niet mijn vaardigheden die dan worden weergegeven. Dus nee! Ik moet er sowieso in 

voorkomen. 

Welk gevoel overheerst als je een filmpje online hebt geplaatst? 

Ergens voel ik me wel trots op wat ik online heb gezet! Zo zien de mensen wat ik echt in me heb. 

Het is ook altijd spannend om te zien hoeveel views en comments ik krijg!  

Wat doe je dan? 

Gewoon nieuwsgierig afwachten naar de reacties. 

Wie weet dat jij filmpjes op YouTube hebt? 

Vriendin, vrienden, broer, familie, en alle mensen die op mijn filmpjes terecht komen. 

Hoe komt het dat zij dit weten? (verteld/blog/website/gebruik eigen naam) 

Een keer dat ik de filmpjes heb geüpload op YouTube, vertel ik het aan mijn beste vrienden. Dan 

wordt het super snel doorverteld aan vrienden en aan vrienden van vrienden. Eens het doorverteld 

is aan de vrienden horen de mensen van Tek9 (www.tek-9.org) dat en wordt het op hun News post 

geplaatst. Zo heb je nog meer news posters die ons movie ontdekken. Deze plaatsen dat dan weer 

op hun website, bijvoorbeeld op: www.dokgaming.com , www.team-dignitas.org , etc. Zo doet 

alles snel de ronde onder de gamefanaten! 

Gebruik je steeds eenzelfde nickname op het internet?  

Ik gebruik mijn nickname vooral omdat in de „‟ eSport scene „‟ iedereen mij kent via mijn 

nickname. Alleen de mensen die me wat beter kennen, de mensen die mij al hebben gezien op LAN 

en zo die spreken mij aan met mijn voornaam uit respect. 

Zou je ooit je echte naam gebruiken op YouTube? 

Ik weet het niet. Moest ik filmpjes online plaatsen die niets met gaming maken hebben misschien 

wel. Maar omdat iedereen in de gamingwereld gekend is via een nickname, lijkt het mij nogal 

logisch dat ik deze ook gebruik op mijn YouTube profiel die enkel filmpjes over het spel bevat.  

http://www.tek-9.org/
http://www.dokgaming.com/
http://www.team-dignitas.org/
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Staat in jouw YouTube profiel een link naar een eigen website/blog/profielpagina? 

Neen. Dat wordt in het filmpje zelf gemonteerd. 

Dus je wilt niet echt anoniem blijven? 

Nee, niet echt! Ik denk dat de meeste mensen die anoniem willen blijven het meestal om de reden 

doen dat ze iets uploaden dat niet mag of dat ze gewoon geen commentaar willen. Bij mij is dat dus 

niet het geval. 

Zijn jouw filmpjes publiek? Zijn er filmpjes die je enkel privaat ter beschikking stelt? 

 Neen, ik verberg niets. Iets die van mij niet door het grote publiek zou mogen gezien worden, zou 

ik ook helemaal niet online plaatsen! 

Welk publiek heb je in gedachten als je een clipje online plaatst? Wie denk je dat er naar jouw clips 

kijkt? 

Jongere mensen rond de 18 tot 25 jaar, die ook geïnteresseerd zijn in gamen! En natuurlijk ook 

mijn teamarts. 

Wie wil je dat er naar jouw filmpjes kijkt? 

Alle professional organisaties en alle gamers die op een hoog niveau spelen. 

Hoe bereik je hen? 

Door links van mijn YouTube profiel op sites en op forums te posten! 

Vind je het belangrijk om te weten wie kijkt? Wil je er meer over weten? 

Nee, niet echt! Er zijn 1000 mensen die kijken en je kunt ze niet allemaal leren kennen. 

Worden jouw filmpjes vaak bekeken? En volg je dat op? 

Ja, ik krijg er elke dag e-mails over! Zoals wanneer er een reactie wordt gegeven. Dus sowieso 

weet ik dat er mensen kijken naar mijn video‟s. Maar hoeveel het er juist zijn, dat weet ik niet. Het 

is vooral in het begin dat het filmpje online staat, dat je dat nauw opvolgt. 

Vind je het belangrijk dat jouw filmpjes vaak bekeken worden? Waarom? 

Ja, zo weet je dat je bekender wordt en maakt je gemakkelijk nieuwe vrienden aan op de komende 

LAN parties. 

Zou je het demotiverend vinden mochten weinig mensen naar jouw clip kijken?  

Neen, Het is niet het einde van de wereld. Ik hoop dan gewoon dat de weinige mensen die er naar 

kijken, er plezier aan beleven. 

Bekijk je zelf vaak andere filmpjes? 

Ja zeker. Ik zit dagelijks op YouTube. 

Krijg je vaak comments op jouw clipjes? 

Ja, toch wel regelmatig. 

Volg je dat op? 

Ik krijg een e-mail telkens er een comment bijkomt. Dus dan ga ik er onmiddellijk naartoe en kijk 

wie wat gecomment heeft. 
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Over wat gaan dergelijke comments? 

Meestal is dat gewoon “ Nice” of “Nice editing”. Het heeft gewoon voldoening, niets meer. Ik vind 

het wel eens leuk om te zien wat de mensen er van denken. 

Wat vind je ervan om geen reactie te krijgen? 

Het maakt me niet echt uit. Het is natuurlijk wel leuk als er een positieve reactie op komt. 

Ga je soms in interactie met gebruikers die commenten? Waarom wel, waarom niet? 

Nee! Daar komen alleen discussies van.  

Tracht je bijdrage te veranderen of verbeteren, na het krijgen van comments of suggesties?  

Ja! Ik probeer wel mijn video wat aan te passen als de mensen er om vragen. Maar aan het spel zelf 

kan ik niets veranderen! Het spel is altijd al gespeeld hé. Ik doe dat ook niet altijd want dat neemt 

altijd zoveel tijd in beslag. 

Geef je vaak comments op clipjes van anderen? Waarom? 

Als het echt de moeite waard is, doe ik dat wel eens ja. Bijvoorbeeld om te laten weten dat het een 

mooi filmpje is. 

Krijgen jouw clips vaak een rating? 

Ja. Ik kan niet klagen 

Volg je dat op? 

Ik krijg informatie via e-mails. Maar ik hecht er wel niet zo een belang aan. 

Hoe belangrijk vind je het dat jouw filmpjes vaak een rating krijgen? 

Niet zo belangrijk. Zolang de filmpjes af en toe bekeken worden is dat goed voor mij. 

Rate je vaak clipjes van anderen? Waarom? 

Ja, dat gebeurt! Het houdt niet veel in. Het is gewoon maar een klein inspanning. 

Vind je het belangrijk dat andere sites jouw filmpje opnemen of ernaar verwijzen? 

Ja. Ik vind dat altijd wel leuk. Zo kun je zien dat het filmpje geapprecieerd worden en dat heeft 

voldoening naar mijn spel toe. 

Volg je dat op? 

Ja zeker. 

Hoe belangrijk vind je het?  

Toch wel belangrijk, want deze sites zorgen er meestal voor dat er nog meer bezoekers mijn 

YouTube account gaan bekijken. 

Op welke manier krijg je het liefst feedback? 

Op een vriendelijke en suggestieve manier. 

Ik bedoel via wel middel krijg je het liefst feedback? 

Ah, via comments dan toch wel! Daar heb je altijd het meeste aan! 
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Waarom? Gebeurt dit vaak? 

Ja, dat motiveert je om nog meer video‟s online te plaatsen. Omdat je op deze manier weet hoe de 

mensen erover denken. Als je enkel kijkt naar het aantal views kijkt, dan weet je hoeveel dat het 

bekeken wordt, maar dan weet je niet zeker of het filmpje geapprecieerd worden. 

Van wie krijg je het vaakst feedback? 

Van mensen die dezelfde interesse hebben. 

Zijn dit mensen die je kent? Hoe dan offline/online. 

Ja, meestel ken ik ze door de websites zoals www.tek-9.org. Daarin wordt alles samen gegooid en 

daarop heb je forums over wie de beste is en zo. Sommige mensen ken ik daarvan persoonlijk, 

zoals mensen die ik ontmoet heb op LAN‟s, maar anderen ken ik enkel via het internet. 

Op welke manier kom je nog in contact met deze mensen? 

Gewoon door online te spelen kom je in contact met andere mensen. En ook via vrienden, die op 

hun beurt da weer hun vrienden voorstellen. 

Van wie vind je het leukst om feedback te krijgen? 

Van Professionele organisaties en mensen die ook beetje bekend zijn in de community. 

Waarom?  

Omdat je dan weet dat het hen echt interesseert en dat ze ook de kneepjes kennen. Geen 

amateuristische spelers die denken dat ze het kunnen. Klinkt misschien wel wat hoog van de toren 

geblazen, maar je kunt maar iets leren van iemand die het nog beter kan. 

Gebeurt dit vaak? 

Nee, jammer genoeg niet zo vaak. 

Vind je dat je sociaal netwerk uitbreidt sinds je met YT begon? 

Nee, eigenlijk niet? Ik heb nog niet echt mensen leren kennen via YouTube. Wel online omdat ze 

ook filmpjes online plaatsen, maar niet persoonlijk. Ik heb veel meer mensen leren kennen door de 

LAN‟s. 

Vind je dat jammer.? 

Nee. Ik ben daar niet zo geïnteresseerd in. 

Ben je nog op andere videoportals actief? 

www.wipido.com, www.tek-9.org (tek9cinema), www.netlog.be  

Ben je ook op andere Web 2.0 sites actief zoals social netwerksites zoals Facebook, Netlog, Myspace, 

Flickr, Delcious, etc. waar je zelf zaken online kan plaatsen? 

www.wipido.com puur voor de gamers onder ons. www.tek-9.org (tek9cinema) een bekend 

professional gaming organisatie site. www.netlog.be voor de vrienden, en www.facebook.com ook 

voor de vrienden. 

Vind je het belangrijk om bij te dragen tot het Web? Waarom wel, waarom niet? 

Neen, het is gewoon een extraatje. 

http://www.tek-9.org/
http://www.wipido.com/
http://www.tek-9.org/
http://www.netlog.be/
http://www.wipido.com/
http://www.tek-9.org/
http://www.netlog.be/
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Wat vind je van internetgebruikers die zelden of nooit iets online zetten: op YouTube of op een andere 

site, maar die zaken wel gebruiken? 

Dat is hun keuze. 

Wat vindt u van het web waarbij iedereen zomaar kan bijdragen (attitude tegenover web 2.0) 

Het helpt de mensen dichter bij elkaar komen en het laat de mensen sneller tegen elkaar spreken. 

Dus ik vind het een positieve evolutie. Iets niet op het internet vinden, is bijna onmogelijk. 
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Interview 13. 

Interview afgenomen op donderdag 14.05.2009 

 

 Leeftijd:22 jaar 

 Geslacht: V 

 

Hoe en wanneer heb je YouTube leren kennen? 

Ik ben lid sinds april 2007. Ik leerde YouTube kennen via mail. Iemand had mij een link naar een 

YouTube filmpje doorgemaild. Dus ben ik daar naar gaan kijken. En zo ben ik beginnen 

doorklikken en heb ik ontdenkt dat je daar veel kan op terug vinden. Ik vond het echt interessant en 

leuk! 

Waarom heb je zelf een account gemaakt op YouTube? 

Ik had enkele leuke filmpjes die ik met vrienden wilde delen, maar de bestanden zijn vaak te groot 

om door te zenden via mail, en via USB stick is dat al weer omslachtiger, vind ik. Dus was 

YouTube de ideale oplossing! Het is geen moeite om ze online te zetten, en iedereen kan ze 

bekijken, wanneer ze maar willen. 

Als je gebruik maakt van YouTube, zoek je dan rechtstreeks of via links? 

Vroeger kwam ik er meer op via links dat ik op een of andere site tegenkwam of via vrienden die 

mij een link doorstuurden. Maar nu surf ik meestal rechtstreeks. De website staat bij bovenaan mijn 

favorieten. Ik vind dat echt handig en maak daar graag gebruik van. 

Hoe vaak gebruik je YouTube om clips te bekijken?  

Zeer vaak! Ik denk zelfs bijna iedere dag. Het gebeurt wel dat ik eens een dag of meerdere oversla. 

Dus neem zeker om de 2 dagen. Ik gebruik het ook voor van alles en nog wat. Het is gewoon 

entertainment. 

Was dit in het begin dat je YouTube kende anders? 

Nee, integendeel. Voorheen was er geen ander kanaal dat zo toegankelijk was. Dus toen ik de 

website wat beter had leren kennen, ben ik er ook heel veel gebruik gaan van maken. 

Hoe vaak gebruik je YouTube om clips online te plaatsen? 

Zeer vaak! Telkens ik een nieuwe video heb, plaats ik deze er op. Daar zit wel niet echt een 

regelmaat in. Ik doe het gewoon veel. 

Was dit in het begin dat je YouTube kende anders? 

Voorheen had ik wel geen digitale camera waar ik mee kon filmen, maar sinds ik die nu wel heb, 

maak ik er veel gebruik van! 

Wat voor filmpjes plaats je online, user generated  of professionaly generated content? 

Meestal zelf gefilmde video‟s. Bijvoorbeeld voor acrogym, mijn hobby. Het heeft dan ook een 

dubbel doel: mensen vragen vaak om hun choreografie te filmen en dan online te zetten, maar ik 

doe het ook puur uit eigen interesse. 
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Hoe gaat dit in zijn werk?  

Wel eerst leg ik de beelden vast op mijn digitale camera. Dit zijn meestal filmpjes van ongeveer 3 

minuten. Daarna zet ik ze over op mijn pc. Afhankelijk van het soort filmpje, bewerk ik de video 

soms via Windows Movie Maker, maar dat neemt niet veel tijd in beslag. De laatste stap is 

natuurlijk het uploaden van het filmpje op YouTube. Dat is gewoon op de “upload here” knop 

drukken. De rest gaat vanzelf. Daarmee bedoel ik het comprimeren en zo. 

Maak je dat materiaal alleen of samen met anderen? 

Altijd alleen. Het zijn natuurlijk dikwijls andere mensen dat ik film.  

Waarover gaan jouw filmpjes? Welke boodschap wil je ermee uitdragen? 

Ik heb maar 2 soorten filmpjes: sport en ontspanning. Eerst en vooral de sportvideo‟s. Daarmee wil 

ik anderen laten kennis maken met acrogym want voor velen is dit een relatief onbekende sport. 

Natuurlijk niet voor jou maar toch. Daarnaast wil ik de “figuranten” in het filmpje hun eigen 

prestaties laten zien. Want het is ook een handig instrument voor foutenanalyse. Zo zien de 

gymnasten zichzelf bezig en kunnen ze hun eigen fouten analyseren. De andere video‟s die ik erop 

plaats onder ontspanning zijn gewoon een leuk momenten om te delen met vrienden. 

In het begin postte je nog ander filmpjes dan turnvideo‟s, dus die ontspanningsvideo‟s. Hoe komt het 

dat je nu geen zo'n filmpjes meer online plaatst? 

Dat komt door het feit dat ze niet altijd door iedereen mogen gezien worden. Sinds 2008 staan bijna 

al mijn vrienden en mezelf in het werkveld. Sommige filmpjes worden beter niet gezien door de 

baas en houden we dus beter van het internet. Daarom gebruik ik YouTube nu enkel nog voor het 

turnen. 

Hoe uniek zijn de filmpjes die jij online plaatst? Circuleren er gelijkaardige filmpjes op YouTube? 

Er circuleren zeker en vast gelijkaardige filmpjes! Bij elke club is er altijd wel een vaste 

cameraman of vrouw, die de beelden van hun gymnasten vastlegt. Want het is superinteressant om 

te weten hoe hun gymnasten evolueren, hoe ze bepaalde technieken aanleren op training, hoe ze 

presteren op een wedstrijd, et. Bij ons in de club heb ik dat voor mijn rekening genomen. Ik houd 

mij daar graag mee bezig, en dan zie ik ook hoe onze club evolueert. 

Denk je dat dergelijke filmpjes op YouTube zouden terecht komen mocht jij ze er niet opzetten?  

Ja, zeker en vast. Ik denk dat iemand anders in de club dan zou filmen. En sowieso zijn er nog 

andere clubs die hun filmpjes online plaatsen. 

Vind je dat het jouw taak is om zaken op YouTube te zetten? 

Ja! Want in de club wordt dat als mijn taak beschouwd. Ik bundel alle filmpjes op 1 YouTube 

account. Moest ik dat niet meer doen, kan niemand nog zijn video‟s bekijken. 

Welke impact vind je dat jouw bijdrage heeft? 

Ik denk toch wel dat de video‟s een positieve impact hebben. Mensen herkennen zich, kunnen uit 

hun fouten leren, kunnen hun prestatie op een eenvoudige manier tonen aan vrienden en familie. 

Ook voor mezelf vind ik dat belangrijk. 
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En op YouTube in zijn geheel? 

Dat is weer een andere zaak. YouTube is gigantisch hé. Daarin zullen die filmpjes maar een heel 

kleine impact hebben denken. Als ze al een impact hebben. Voor mensen die geïnteresseerd zijn in 

turnen, of die het dus zelf beoefenen is het altijd plezant. Maar dan kunnen ze evengoed naar de 

video‟s van een andere club kijken. Het is vooral ook leuk voor de leden die er zelf in voor komen. 

Ook voor hen zijn de filmpjes van het meeste nut! 

Vind je dat jouw bijdrage onmisbaar is?  

Nee. Ik denk dat enkel de club het jammer zou vinden, moesten er geen filmpjes meer online 

komen. En dan ben ik er nog zeker van dat iemand anders mijn taak wel zou overnemen. 

Zie je het als jouw opdracht of is het gewoon amusement?  

Beiden. Als trainster is het de beste manier om ze te confronteren met zichzelf. En aan de andere 

kant ben ik er graag mee bezig. Zowel met turnen als met YouTube en video‟s. Ook ikzelf kan er 

uit leren, want in bepaalde filmpjes kom ik ook voor en dan zie ik ook waar mijn fouten liggen. Je 

leert daar echt heel veel uit. 

Beschouw je jouw bijdragen gewoon als een deel van het geheel of als één van de belangrijkste 

onderdelen?  

Deel van het geheel, want er is een andere persoon die eigenlijk nog meer instaat voor de media in 

de gymclub. En het YouTube geheel ook maar een heel klein deeltje van. 

Vind je het belangrijk om jouw clipjes voor lange tijd beschikbaar te houden? 

Ja, dan kan je een evolutie merken. Ben ik nu vooruit of achteruit gegaan?  

Plaats je soms gezamenlijke bijdragen van jou en één of meer vrienden?  

Ja! De filmpjes gaan niet over mezelf hé. Het zijn vrienden en leden die ik film. Ik kom er wel in 

voor maar bijlange niet in allemaal. 

Wedijver je met je vrienden om de beste video te leveren?  

Nee! Zeker niet. In de club ben ik de enige die video‟s op YouTube post. 

In welke mate ben je verbonden met de inhoud van de clipjes die je online plaatst? 

Ik sta zelf op vele clips. En het is mijn hobby! Ik ben daar echt super veel mee bezig! 

Vind je het belangrijk dat wat je op YouTube zet bij je past?  

Ja. Ik zou niet weten waarom ik iets online zou plaatsen als het iets is waar ik mij niet mee bezig 

houd of waar ik geen interesse in heb. Ik zou er nooit aan denken, denk ik. 

Welk gevoel overheerst als je een filmpje online hebt geplaatst? Wat doe je dan? 

Sowieso ben ik trots dat ik dat bereikt hebt. Het is immers een relatief onbekende sport die toch 

indrukwekkend overkomt bij een leek. Daarbij als je goed presteert, bereik je een zekere status. Als 

andere clubs dat dan zien kan er daarop een reactie geplaatst worden en zo wordt je status 

bevestigd! Dat is natuurlijk voor de filmpjes waarin ik voorkom. Maar voor de ander filmpjes ben 

ik ook trots. Als trainster probeer je toch jou kunnen over te zetten op de leden! En ik vind dat het 

resultaat er zeker mag zijn. 
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Wie weet dat jij filmpjes op YouTube hebt? 

Iedereen die me persoonlijk kent, dus familie, vrienden, de club,… Er zijn ook mensen die me 

“online kennen”. 

Hoe komt het dat zij dit weten? (verteld/blog/website/gebruik eigen naam) 

Vrienden en zo heb ik het zelf verteld. En je kent vrienden, deze vertellen dat dan weer door. En zo 

loopt dit als een trein. Voor de mensen die ik online ken komt het meestal door dat ik het vermeld 

op de website van Flink&Fris. Daar horen ook ouders en zo bij. Ik ken deze wel persoonlijk maar 

ze hebben het via het net ontdekt. 

Gebruik je steeds eenzelfde nickname op het internet?  

Nee. Eigenlijk niet. Dat hangt er van af. 

Waarom gebruik je je echte naam niet op YouTube?  

Uit veiligheid! Ik wil die filmpjes voor iedereen online zetten, maar niemand hoeft eigenlijk te 

weten dat ik het ben. 

Je verkiest om anoniem te blijven. Waarom wil je niet bekend raken? En waarom uploadt je dan?  

Dat is eigenlijk vooral voor de video‟s van een uit de hand gelopen feestje. Deze zouden nefast 

kunnen zijn voor je werk en je reputatie. Mensen willen zoveel mogelijk “clean” blijven, ook ik, en 

terecht, denk ik toch. Ik zie geen probleem in het uploaden van sportfilmpjes van mezelf en 

anderen, het is in mijn ogen niet belemmerend en zelfs voordelig voor het werk en sociale 

contacten. Dus ik had misschien beter 2 accounts aangemaakt. 

Staat in jouw YouTube profiel een link naar een eigen website/blog/profielpagina?  

Ja. Naar de website van Flink&Fris 

Zijn jouw filmpjes publiek? Zijn er filmpjes die je enkel privaat ter beschikking stelt?  

Al de acrogym video‟s stel ik logischerwijs voor het grote publiek ter beschikking. Terwijl de 

ontspanningsvideo‟s dan eerder op privé worden ingesteld. Voor de reden dat ik je net vertelde. 

Welk publiek heb je in gedachten als je een clipje online plaatst?  

Een publiek met dezelfde interesse, dezelfde hobby. Daarnaast ook kennissen, vrienden en familie. 

Wie wil je dat er naar jouw filmpjes kijkt?  

Iedereen. Maar vooral turnliefhebbers. 

Hoe bereik je hen?  

Door zoveel mogelijk “tags” in te brengen waardoor ze kunnen terecht komen op mijn video‟s. En 

ook door naar YouTube te verwijzen op de Flink&Fris website. 

Wie denk je dat er naar jouw clips kijkt?  

Ik weet niet wie ernaar kijkt, maar ik weet wel dat ze vaak bekeken worden. 

Vind je het belangrijk om te weten wie kijkt? Wil je er meer over weten?  

Ja. Zo kan je in contact komen met elkaar. En zo kan je mensen met dezelfde interesse ontmoeten 

en kan je van elkaar leren! Dat is altijd wel goed! 
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Je filmpjes worden dus vaak bekeken en volg je dat strikt op?  

Nee hoor! Af en toe zie ik dat wel eens. Maar het is niet dat ik er specifiek ga naar kijken. 

Vind je het belangrijk dat jouw filmpjes vaak bekeken worden? Waarom? 

Ja eigenlijk wel. Zo zie je of je hobby interesse opwekt bij anderen. Daarnaast word je ook 

bevestigd in je kunde. Ik denk niet dat iemand zal kijken als ze het niet goed vinden. 

Zou je het demotiverend vinden mochten weinig mensen naar jouw clip kijken?  

Nee, het blijft een persoonlijke keuze. Ik zou het wat jammer vinden, maar ik zou mij er niet echt 

iets van aantrekken. Ik zou zeker blijven posten. 

Bekijk je zelf vaak andere filmpjes?  

Ja. Bijna dagelijks! 

Krijg je vaak comments op jouw clipjes?  

Nee, niet zoveel. Dat gebeurt natuurlijk wel eens! Maar het is niet dat ik elke week nieuwe 

comments krijg! 

Volg je dat op?  

Ja, ik lees ze toch wel. 

Over wat gaan dergelijke comments?  

De choreografie, de muziek, iemand die zichzelf herkent op de video. Zo van die dingen. Niet echt 

veel speciaals. 

Wat vind je ervan om geen reactie te krijgen?  

Neutraal. Het is leuk als iemand reageert, maar het is geen noodzaak. 

Ga je soms in interactie met gebruikers die commenten? Waarom wel, waarom niet? 

Ja, zeker als het gekleurde reacties zijn daarmee bedoel ik zeer positief of zeer negatief. Dan wil je 

wel weten waarom. 

Tracht je bijdrage te veranderen of verbeteren, na het krijgen van comments of suggesties?  

Nee. Meestal kan je dat ook niet. Het zijn momentopnamen uit een repetitie of een wedstrijd. Op de 

training kan je de oefeningen natuurlijk wel opnieuw doen en heropnemen. Maar dat hoeft niet 

voor mij! Op dit moment ging het zo. Het kan wel zijn dat die oefening er nog eens op komt, maar 

dan niet in de plaatst, ze komt er gewoon bij. 

Geef je vaak comments op clipjes van anderen? Waarom?  

Nee niet veel. Meestal doe ik dat dan wel via Facebook of enkel op clips van mensen die ik al een 

tijdje opvolg en die ik dus “ken”. 

Krijgen jouw clips vaak een rating?  

Nee, ik denk het niet het niet. Ik zou het eigenlijk echt niet weten! 

Volg je dat op?  

Nee dus. 
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Je vindt het dus niet belangrijk dat jouw filmpjes vaak een rating krijgen?  

Onbelangrijk, ik doe het voor mezelf en mensen met dezelfde interesse en leden uit de club, maar 

het laat me koud wat derden of leken ervan denken. 

Rate je vaak clipjes van anderen? Waarom?  

Nee, het duurt al lang genoeg om een filmpje te uploaden, ik steek geen energie meer in het raten 

van video‟s. 

Vind je het belangrijk dat andere sites jouw filmpje opnemen of ernaar verwijzen?  

Ja. Dat heeft wel voldoening. Een teken dat ze het echt goed vinden. Dus dat je echt goed bezig 

bent. 

Volg je dat op?  

Ja. 

Hoe belangrijk vind je het? (Waarom?) 

Als men jouw video vermeld op hun blogs of websites, wil dat zeggen dat je al een zeker status 

hebt en dat je stilaan bekend geraakt in het wereldje. Dus heel belangrijk vind ik het. 

Op welke manier krijg je het liefst feedback?  

Gewoon in het dagelijkse leven! Niet via internet of YouTube!  

Van wie krijg je het vaakst feedback? 

Van mensen die mij kennen uit het persoonlijke leven! 

Op welke manier kom je nog in contact met deze mensen?  

In de club, op wedstrijden, interclubs, Facebook enz. De dag van vandaag kun je elkaar op 

verschillende manieren contacteren. 

Van wie vind je het leukst om feedback te krijgen?  

Van topsporters. Deze zijn nog eens beter in wat ze doen! Daarvan kan je het meeste leren 

natuurlijk. Die hebben de hoogste status natuurlijk! Dus je kunt er ALTIJD iets van leren 

Gebeurt dit vaak? 

Nee. Jammer genoeg niet. 

Vind je dat je sociaal netwerk uitbreidt sinds je met YT begon?  

Nee. Ik geloof niet in uitbreiding van sociale netwerken via internet. Sociaal zijn betekent nog 

steeds dat je “echt praat” met mensen, ze in levenden lijve ontmoet en werkelijk “ziet”. Mensen die 

ik “ken via internet” noem ik dan ook niet “mijn vrienden”. 

Ben je nog op andere videoportals actief?  

Nee, enkel YouTube. 

Ben je ook op andere Web 2.0 sites actief zoals social netwerksites zoals Facebook, Netlog, Myspace, 

Flickr, Delcious, etc. waar je zelf zaken online kan plaatsen? 

Dat is ook beperkt. Facebook. Dat is het enige. 
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Wat vind je van internetgebruikers die zelden of nooit iets online zetten: op YouTube of op een andere 

site, maar die zaken wel gebruiken? 

Dat is hun keuze, misschien weten ze niet hoe het te gebruiken, misschien hebben ze geen tijd of 

vinden ze het gewoon niet de moeite om tijd te maken, misschien hebben ze geen interesse. 

Niemand is verplicht hé. Toch van mij niet! Ik doe het omdat ik het nut hier van in zie. Maar bij 

sommige andere zaken zou ik er mij zelf ook niet mee bezig houden. 

Vind je het belangrijk om bij te dragen tot het Web?  

Nee. Ik vind het wel leuk om op deze manier mijn hobby met anderen te delen, maar ik doe het niet 

bewust voor “het Web”. 

Wat vindt u van het web waarbij iedereen zomaar kan bijdragen (attitude tegenover web 2.0) 

Positief, zolang de privacy van mensen die het uitdrukkelijk vragen, gerespecteerd wordt.  
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Interview 14. 

Interview afgenomen op maandag 18.05.2009 

 

 Leeftijd: 20 jaar 

 Geslacht: M 

 

Hoe heb je YouTube leren kennen? 

In het zesde middelbaar denk ik, toen werd dat populair, gewoon om filmpjes te bekijken. Dat is nu 

een viertal jaar geleden, schooljaar 2005-2006. Eerst was het gewoon filmpjes bekijken, maar op 

het einde van het schooljaar heeft iemand mij eens een filmpje doorgestuurd van de wine cone, 

iemand die komische filmpjes maakt, alleen op YouTube. Dat is de eerste keer dat ik in contact 

kwam met iemand die zelf echt iets voor YouTube maakte, niet enkel een videoclip of een TV 

resido die op internet werd gezet. Dat was de eerste keer. Ik heb dat filmpje gekregen va iemand 

die daar zelf ook helemaal niet mee bezig is. Dat was gewoon iemand van op school. Hij was daar 

dan niet mee bezig, nu ook nog niet. Hij is via via bij dat filmpje terecht gekomen, ik weet eigenlijk 

ook niet hoe. Ik vond dat filmpje zeer leuk en dan ben ik wat meer naar dat soort filmpjes, echte 

YouTube filmpjes beginnen kijken.  

Waarom heb je een account gemaakt op YouTube? 

Eerst deed ik daar niets mee, maar begin 2008 heb ik dan zelf een account aangemaakt. Die heb ik 

voornamelijk gebruikt om te subscriben op andere mensen hun kanaal, dus om die te volgen welke 

filmpjes ze maakten, in het begin wist ik niet dat dat kon. En dan eind 2008, oktober of november 

ben ik zelf begonnen met filmpjes te maken. In januari 2009 ben ik veranderd van account naam en 

nu doe ik nog altijd hetzelfde, ik bekijk heel veel filmpjes, zoals je kunt zien, en ik maak er ook af 

en toe zelf. Maar nu wat minder. 

Waarom ben je dan veranderd van account? 

Ik wou eigenlijk gewoon mijn naam veranderen, maar dat gaat niet, dus heb ik een volledig nieuwe 

account gemaakt. En dat is gewoon de reden waarom ik het gedaan heb. Mijn vorige accountnaam 

was niet goed, de meeste wisten niet waarop het sloeg en het was ook een naam die ik heel vlug 

had gekozen. Ik wou een iets „uitspreekbaardere‟ naam.  

Als je gebruik maakt van YouTube, zoek je dan rechtstreeks of via links? 

Ik ga rechtstreeks naar YouTube. 

Hoe vaak gebruik je YouTube om clips te bekijken? Was dit voorheen anders? 

Ik bekijk elke dag, ik ben op 90 kanalen geabonneerd. Elke dag heb ik minimum vijf tot soms tien 

filmpjes die erop staan en ik kijk daar elke dag naar, dat is wel veel. Vroeger, in heb begin dat ik 

die filmpjes op YouTube leerde kennen, was dat veel minder, dat was af en toe eens. In het begin 

was ik maar op één kanaal geabonneerd en via dat kanaal zie je dan gerelateerde video‟s van 
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mensen die dat filmpje leuk vonden en dan ook een ander filmpje leuk vinden. En zo leer je veel 

meer kanalen kennen, omdat het ene kanaal naar het andere leidt. Enzovoort 

Hoe vaak gebruik je YouTube om clips online te plaatsen? Was dit voorheen anders? 

Ik probeer op mijn eigen kanaal elke week iets te zetten, maar voor het ogenblik lukt dat niet zo 

goed met de examens. Maar ik heb met Olivier en nog een paar mensen, een cool web channel, 

anentireweek, wij zijn met zeven en wij proberen elke week elk één filmpje te maken. Dus dat is 

elke dag één filmpje dat we online zetten. Dus ik maak nu één filmpje per week, plus af en toe voor 

mezelf nog eentje.  

De filmpjes die je voor jezelf maakt, zet je die ook op „anentireweek‟? 

Ja, ik link ernaartoe, ik heb een volledige afspeellijst waar je al mijn filmpjes op terugvindt. 

Wat voor filmpjes plaats je online?  

Vloggen is praten, uw mening geven voor de camera. Het grote verschil met andere filmpjes is dat 

je het ook gewoon kan beluisteren. Het gaat om wat je zegt. Van zodra je iets doet dat belangrijk is, 

zo zie ik het toch, is het geen vlog meer, maar een sketch. Het gaat over wat je zegt. Af en toe doe 

ik wel een sketch, maar meestal vlogs. 

Hoe gaat dit in zijn werk?  

Bij iedereen is dat anders, er zijn mensen die gewoon kunnen beginnen praten, mij lukt dat niet zo 

goed, vooral ook omdat het in het Engels is dat ik vlog. Meestal begint het met een idee, en dan 

schrijf ik uit wat ik wil zeggen, ik schrijf alles uit, dan zet ik het om in het Engels en dan begin ik 

eraan. Stuk voor stuk opnemen en soms een zin vijf keer omdat er een moeilijk woord in zit. Dan 

alles monteren en plakken en knippen, effecten erin steken en dan uploaden.  

Hoeveel tijd besteed je aan één filmpje? 

Dat is een kwartier opnemen en dan heb ik 4à5 minuten video. Opnemen alleen duurt een kwartier 

en dan editten neemt een half uur in beslag, dus in totaal ben ik daar toch een uur tot anderhalf uur 

aan bezig. En dan uploaden, maar dat is gewoon de computer wat laten werken. 

Maak je dat materiaal alleen of samen met anderen?  

Ik heb nog nooit samen met iemand anders daaraan gewerkt. Altijd alleen. 

Waarover gaan jouw filmpjes? Welke boodschap wil je ermee uitdragen? 

Niet echt veel, meestal over iets wat gebeurd is deze dag of tijdens de week en dan vertel ik 

daarover. Ik probeer ook altijd een beetje grappig te doen in mijn filmpjes. Maar dat varieert echt. 

Soms gaat het over iets fictief, iets waaraan ik heb gedacht of zo en soms gaat het over iets die echt 

gebeurd is.  

Wat wil je er dan mee bereiken? 

Ik heb niet echt een doel. Ik vind het gewoon leuk om te doen. Maar ik leer er wel nieuwe mensen 

mee kennen, zoals E en O, en andere mensen via YouTube. Momenteel vind ik het gewoon heel 

leuk om te doen, filmpjes bekijken van anderen en zelf filmpjes maken. En, als de mensen het goed 
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vinden wat ik doe, dan vind ik dat ook heel leuk. Maar ik heb niet het doel om de meest populaire 

jongen op YouTube te worden of bekend te worden of zo. 

Maar wil je de mensen entertainen? 

Ja! Ik wil niet dat de massa er naar kijkt, maar wel dat degene die ernaar kijken het goed vinden. 

Dan is het geslaagd voor mij. 

Hoe uniek zijn de filmpjes die jij online plaatst? Circuleren er gelijkaardige filmpjes op YouTube? 

Niet zo uniek, want voor sommige dingen doe ik inspiratie op bij andere mensen, dus echt uniek 

ben ik niet. Maar ik ga ook nooit kopiëren, als ik iets goed vindt ga ik dat niet nadoen, het kan mij 

wel inspiratie geven. Ik ben ook niet de origineelste, er zijn veel mensen die vloggen en zo 

origineel ben ik niet, maar ik ben ook geen copy cat.  

Vind je dat er gelijkaardige filmpjes op YouTube te vinden zijn? 

Ja, alle mensen van „anentireweek‟ die vloggen, maken zulke filmpjes. En, van „anentireweek‟ is 

Olivier diegene die het meest bij mij aanleunt, wan hij probeert er ook altijd een komische noot aan 

te geven. Hij gaat daar wel iets verder in dan mij, hij doet veel gekker en stemmetjes nadoen, 

zichzelf wat belachelijk maken. Ik vind dat wel allemaal heel goed, maar ik ben daar niet zo goed 

in vind ik zelf. Hij is iets zotter dan ik. Hij is een jaar jonger, hij studeert biologie aan de unief. 

Denk je dat dergelijke filmpjes op YouTube zouden terecht komen mocht jij ze er niet opzetten?  

Ja, over alledaagse dingen, want diegene die mij daartoe aangezet heeft, tot het maken van een 

filmpje, is E. Zij was de eerste die ik zag die goed was en Belgisch was en een beetje succes had en 

die het ook in het Engels deed. Ze deed ook gewoon haar ding als gewone Belg. Want YouTube is 

zeer Amerikaans en Duits gericht, de meeste mensen op YouTube zijn van daar. Dat heeft mij dan 

aangezet om het zelf eens te proberen, en ik vond het leuk en ben dat blijven doen. 

Op welke manier ben je bij E terecht gekomen? 

Dat was op een Netlog. Ik had vroeger een Netlog en zij heeft meegedaan aan een wedstrijd, TL 

cast, of zoiets en zij heeft heel veel reclame gemaakt op Netlog. En dan ben ik daarop gekomen op 

Netlog en dan heb ik haar andere filmpjes ook gezien en zo ben ik bij haar terecht gekomen. Dus ik 

heb ze eigenlijk niet echt via YouTube leren kennen. 

Vind je dat het jouw taak is om zaken op YouTube te zetten? 

Ik zie het wel als een taak maar eerder naar de mensen die geabonneerd zijn op mij. Want als ik 

niks maak voor die mensen dan vind ik dat ik hen wat verwaarloos, dat klinkt als een groot woord, 

maar i vind toch dat ik dat een beetje moet doen. Voor mijn stuk van de community dan toch. 

Welke impact vind je dat jouw bijdrage heeft? 

Een heel kleine, ik ga mezelf niks wijsmaken, er zijn 80 mensen op mij geabonneerd en daarvan 

kijkt niet iedereen, dus ik denk dat ik maar een kleine impact heb, maar ik ben daar niet ontevreden 

over. 
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Vind je dat jouw bijdrage onmisbaar is?  

Neen, ik vind dat niet. Maar voor mezelf wel, heb ik er nood aan, of toch behoefte aan en ik denk 

dat ik het niet zou kunnen missen. Maar ik denk niet dat er zoveel mensen zijn die dat jammer 

zouden vinden moest ik nu stoppen met filmpjes maken. 

Beschouw je jouw bijdragen gewoon als een deel van het geheel of als één van de belangrijkste 

onderdelen?  

De community is gigantisch, er zijn duizenden en duizenden die dat doen, dus moest ik wegvallen 

zou het niet direct opvallen, maar de community is gewoon opgebouwd uit al die mensen die hun 

ding doen en die allemaal hun steentje bijdragen. Dus moest alleen ik wegvallen zou dat niet 

kwetsen, maar ja. 

Vind je het belangrijk om jouw clipjes voor lange tijd beschikbaar te houden? 

Ja, ik heb daar nog niet over nagedacht, mijn filmpjes staan erop en die mogen daar van mij blijven 

staan, ik zou ze er zelf nooit afhalen. Maar moest YouTube nu zeggen, ze mogen er niet langer 

opstaan dan zes maanden, ik zou dat raar vinden, maar ik weet niet of ik het erg zou vinden, ik heb 

daar nog niet over nagedacht. 

Zijn er filmpjes die je er al afgegooid hebt? 

Toen ik van kanaal verwisseld ben, heb ik niet alle filmpjes opnieuw geüpload. Dat waren filmpjes 

die maar 5 keer bekeken waren en waar ik zelf niet zo tevreden over was. Dus dit ben je zien alsof 

ik ze er heb afgehaald. 

En als er nu een filmpje online komt dat uiteindelijk ook maar 5 viewers haalt. Zou je dat filmpje er 

dan afhalen? 

Ik zou het er op laten staan! Omdat ik er mij niet voor schaam! Als ik iets online zet wil dat zeggen 

dat ik het zelf meestal wel goed vind. Dus ik zou het er zeker niet afhalen. 

Heb je al eens met vrienden afgesproken om een filmpje online te plaatsen over hetzelfde onderwerp? 

En dan streven om de beste te zijn? Zoals het filmpje 51 things in my room. 

Ik zie dat niet echt als wedijveren om de beste te zijn. Dat is gewoon 1 iemand die toont welke 

dingen in zijn kamer liggen. En andere doen dat gewoon ook. Maar ik vind dat gewoon leuk om te 

doen. Maar ik zie dat niet als een wedstrijd om het beste filmpje te maken. 

Ga je dan niet beter je best doen als je weet dat andere mensen ook zo‟n filmpje hebben? 

Ik denk dat wel. En zeker als iemand duizenden views krijgt en dan wil ik daarvan zo mijn versie 

maken. Dan zal ik waarschijnlijk echt wel mijn best doen om er een echt goed filmpje van te 

maken. Anders zou het enorm afsteken. Dus ik denk wel dat het een invloed heeft op hoe hard ik 

mijn best doe.  

In welke zin passen de clips die je op YouTube plaatst bij jezelf?  

In de filmpjes doe ik mijn eigen ding. Hoe iemand mij ziet in de filmpjes is meestal wel hoe ik ben 

en hoe ik denk. Het is ook mijn eigen humor die er in voorkomt. De filmpjes passen dus helemaal 

bij mij. 



 

 

 
142 

Vind je dat ze iets over jezelf vertellen? 

Dat wel iets minder, denk ik. Ik denk dat je al heel goed moet opletten om mij via mijn filmpjes 

echt te leren kennen. Want ik ben niet zo open in mijn filmpjes. Als je kijkt waarover ik praat, ga je 

merken dat het altijd over heel lichte onderwerpen gaat en dat ik niet echt persoonlijk word. Je zult 

mij dus niet echt leren kennen, tenzij je een specialist bent in gezichtsuitdrukkingen en zo. 

Vind je het belangrijk dat wat je op YouTube zet bij je past? 

Ik vind dat wel. Als je je als iemand totaal anders voordoet in je filmpjes, in plaats van wie je echt 

bent, vind ik dat echt wel raar. Je verstopt dan eigenlijk wie je echt bent. In sketches speel je een 

typetje en dan ben je niet jezelf, dan mag dat zelf niet. Maar als je vlogt, dan moet je jezelf zijn. 

Welk gevoel overheerst als je een filmpje online hebt geplaatst? Wat doe je dan? 

Toch wel druk en spanning omdat je niet weet of mensen het al dan niet zullen goed vinden. Ik wil 

gewoon dat mensen het leuk vinden. 

Wie weet dat jij filmpjes op YouTube hebt? 

Van mensen die ik in het echte leven ken zijn dat er heel weinig. Ik denk 4 mensen, behalve Olivier 

en zo, want die heb ik via YouTube leren kennen. Niet-YouTube-mensen, ik denk dat het er 4 zijn. 

En ik ben ook niet van plan om het aan meerdere mensen te vertellen. En als ze mij ontdekken, ga 

ik niet plotseling stoppen met filmpjes maken of mij inhouden. Ik ga het niet zelf rondbazuinen, 

maar ik verstop het ook niet. 

Hoe komt het dat die 4 mensen het weten?  

Aan 2 van de 4 mensen heb ik het zelf verteld, namelijk aan mijn beste vriend en mijn beste 

vriendin. En de andere twee zijn broer en zus. De broer had het zelf gevonden en heeft dat aan zijn 

zus verteld en nu kijken ze ook naar mijn filmpjes. 

Staat in jouw YouTube profiel een link naar een eigen website/blog/profielpagina? 

Nee. Ik heb wel een Facebook, maar daar verwijs ik niet naar. Facebook gebruik ik voor mensen 

die ik echt ken. Dus ik wil dat echt gescheiden houden. Ik heb ook wel enkele mensen op mijn 

Facebook staat die ik ken via YouTube, zoals E, O, D en de rest van de mensen van anentireweek. 

We zijn ook eens naar Amsterdam geweest met een paar mensen van op YouTube, en daar hebben 

we andere YouTubers leren kennen. En deze staan ook op mijn Facebook, omdat ik ze al 

persoonlijk heb leren kennen. Dus mijn Facebook houd ik voor mensen dat ik wel al heb ontmoet. 

Waarom gebruik je je echte naam niet op YouTube? 

Het is niet dat ik mijn privacy of zo wil beschermen. Het is eigenlijk gewoon omdat ik het niet zo 

voor mijn eigen naam heb. Bauke vind ik gewoon niet zo een mooie naam. En daarvoor heb ik een 

andere naam gekozen. 

Maar moest je je naam graag horen, zou je deze dan wel gebruiken? 

Ja, ik denk het wel. 
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Dan heb je natuurlijk wel de kans dat vrienden uit je dagelijkse leven er op terecht komen. 

Ja, natuurlijk. Maar da zou ik er bij nemen. Het is echt gewoon uit onvrede met mijn eigen naam. 

Staat in jouw YouTube profiel een link naar een eigen website/blog/profielpagina? 

Nee. Ik heb wel een Facebook, maar daar verwijs ik niet naar. Facebook gebruik ik voor mensen 

die ik echt ken. Dus ik wil dat echt gescheiden houden. Ik heb ook wel enkele mensen op mijn 

Facebook staat die ik ken via YouTube, zoals E, O, D en de rest van de mensen van anentireweek. 

We zijn ook eens naar Amsterdam geweest met een paar mensen van op YouTube, en daar hebben 

we andere YouTubers leren kennen. En deze staan ook op mijn Facebook, omdat ik ze al 

persoonlijk heb leren kennen. Dus mijn Facebook houd ik voor mensen dat ik wel al heb ontmoet. 

Er staat wel een link naar mijn Dailybooth, maar die gebruik ik bijna niet meer. Niemand weet daar 

ook van. Dat is gekoppeld aan mijn YouTube. 

En staat er ergens een link naar jouw YouTube profiel? 

Niet dat van mij komt in ieder geval. Misschien andere mensen die linken naar mijn profiel. Maar 

dus niet dat ik weet. 

Zijn al jouw filmpjes publiek of zijn er filmpjes die je enkel privaat ter beschikking stelt?  

Nee, ik heb alleen maar publieke filmpjes? Mijn tweede filmpje dat ik gemaakt heb is een liedje dat 

ik voor de verjaardag van mijn beste vriendin heb gemaakt. Toen heb ik even gedacht om dat op 

privaat te zetten, maar dan moest mijn vriendin een account aanmaken om dat filmpje te kunnen 

zien en dat werd dan weer te omslachtig. Alles dat ik er op zet is normaal voor iedereen 

toegankelijk.  

Welk publiek heb je in gedachten als je een clipje online plaatst?  

Het meest voor de handliggende publiek, zijn mensen die ook zelf vloggen. Of toch naar ander 

vlogs kijken en zo. En niet het grootste deel van de gebruikers. Deze zullen nooit naar mijn 

YouTube filmpjes kijken, want dat zijn mensen die meestal gewoon YouTube bezoeken om 

muziekclips te bekijken.  

Wie wil je dat er naar jouw filmpjes kijkt? 

Dat zijn eigenlijk dezelfde mensen als de mensen die ik denk die naar mijn video‟s kijken. 

Hoe bereik je hen? 

Nu doe ik niet meer zoveel moeite. Maar de beste manier is om op de filmpjes die het dichtst bij de 

jouwe aanleunen, dus voornamelijk vlogs, om daarop comments te geven of een videorespons. Bij 

dat laatste gaan al de mensen die naar het filmpje kijken, ook jou antwoord kunnen bekijken, want 

dat wordt daaronder weergegeven. Ook kun je samen met iemand anders een filmpje maken, en 

dan best iemand die bekender is dan jezelf, want die heeft dan een groter publiek. Dan zijn 

eigenlijk de beste manieren om meer mensen te bereiken. 

Vind je het belangrijk om te weten wie kijkt? Wil je er meer over weten? 

Nee, maar ik wil wel weten wat ze er van denken. Maar zelf ga ik er niet verder om zoeken. Als de 

mensen contact opnemen met mij, zal ik dat wel niet afblocken. 
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Dus je zult er wel op reageren? 

Ja!  

Worden jouw filmpjes vaak bekeken? 

Hmm.. Het zou wel iets meer mogen, maar ik ben er niet ontevreden over. De meeste filmpjes dat 

ik heb, zitten tussen de 100 en de 200 views. Dat zou wel iets meer mogen. 

Volg je dat op? 

Ja, ik let daar echt op. Ik let bijvoorbeeld op, hoe snel ik aan 100 views zit. En daaraan merk ik of 

mensen het goed vinden of niet. Want die 100 views wil niet zeggen dat er 100 mensen gekeken 

hebben. Je kunt bij de YouTube instellingen zien of dat het unieke mensen zijn die gekeken 

hebben, dus allemaal verschillende mensen, of dat er soms dezelfde mensen het filmpje 

herbekijken. Dus ik kan zien of het nieuwe mensen zijn die kijken, of dat het mensen zijn die het 

filmpje herbekijken omdat ze het leuk vinden. 

Vind je het belangrijk dat jouw filmpjes vaak bekeken worden?  

Dat is niet het belangrijkste. Maar het is toch een beetje ijdelheid. Als veel mensen er naar kijken 

dan heb je toch iets goed gemaakt. En dan ben je er wel trots op, bij mij is dat toch zo. Dus ja, ik 

hecht er wel wat belang aan. Ik ben er mee bezig. 

Zou je het demotiverend vinden mochten weinig mensen naar jouw clip kijken? 

Ja. Uiteindelijk zet je het online met de reden dat andere mensen er naar kijken. Als er dan bijna 

niemand naar kijkt, dan is dat echt wel demotiverend. Dan wil ik weten wat er niet goed aan is. 

Bekijk je zelf vaak andere filmpjes? 

Ja, behoorlijk veel zelfs. Ook meestal vlogs. 

Krijg je vaak comments op jouw clipjes? 

Ja. Maar het zijn meestal wel dezelfde mensen die comments geven. Van de community heb je de 

mensen die kijken naar je video‟s. En van het deel van de mensen die kijken, heb je nog een kleiner 

deel die comment. En het allerkleinste deel zijn de mensen die een videorespons maken als reactie. 

Bij mij zijn er toch een stuk of 10 mensen die altijd commenten als ik een filmpje online zet. En 

dan zijn er nog de mensen die toevallig op mijn video‟s terecht komen en die dan ook eens 

commenten, maar dat gebeurt niet zoveel. 

Volg je dat op? 

Ja! Als je kijkt, zal je ook zien dat ik praktisch op elke comment een antwoord geef. Ik doe dat 

omdat ik het zelf ook leuk vind dat als ik ergens op comment, dat de maker van de film daarop 

reageert. Dus doe ik het zelf ook. 

Over wat gaan dergelijke comments? 

Meestal over wat de mensen goed vonden. Ik heb eigenlijk niet zoveel negatieve comments. Het 

gaat specifiek over wat ik zeg, over het filmpje zelf. 
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Heb je al gehad dat je bijna geen reactie kreeg op een filmpje? 

Ja, vooral in het begin. Als je je eerste filmpje online zet, is het logisch dat er daar bijna niemand 

naar kijkt. Maar ik denk dat ik nog nooit een filmpje gehad heb waarop er niemand heeft 

gereageerd. 

En wat vind je ervan om heel weinig reacties te krijgen? 

Ik vond dat niet leuk, maar dat was vooral in het begin. Ik voelde mij daar niet mee gekwetst, want 

dat is normaal als je pas begint. Alle begin is moeilijk! 

Je gaat dus in interactie met de gebruikers die commenten? Waarom? 

Wel de mensen die commenten zijn meestal ook bezig met YouTube en de community. Dat is dus 

een soort YouTube gevoel. We gaan gewoon met elkaar om, door op elkaars video‟s te reageren. 

Stuur je soms privéberichten met de mensen die naar je video‟s kijken? 

Dat gebeurt, maar heel zelden. Er zijn maar een paar mensen waar ik af en toe eens een persoonlijk 

bericht naar stuur. 

En hoe heb je E en O en zo dan echt leren kennen? 

Er zijn niet zoveel Belgen die filmpjes maken. Ikzelf ben filmpjes beginnen maken door E, dan is 

het niet abnormaal dat ik haar heb beter heb leren kennen. 

En wat heeft ze dan specifiek gezegd, om jou te kunnen aanzetten tot vloggen? 

Ik zag gewoon dat zij filmpjes maakte als Belg. Dus toen had ik door dat het kon, er zijn dus echt 

mensen die dat doen. Dus ze heeft me als het ware geïnspireerd. Dan ben ik filmpjes beginnen 

maken, en dan heeft ze dat gezien. Dan vind ik het niet onlogisch dat wij als zeldzame Belgen 

contact met elkaar zoeken. Dat is begonnen via comments op elkaars video‟s. En 1 van mijn eerste 

filmpjes was een reactie op een van haar filmpjes. En bij Olivier is dat begonnen omdat hij mij in 

het echt gezien had. Hij had een filmpje van mij gezien, maar ik had nog geen filmpje van mij 

gezien, en toen ik aan het eten was in de brug, heeft hij mij herkend en heeft hij mij aangesproken. 

En zo hebben we elkaar leren kennen. 

Heb je ooit als eens slechte commentaar gehad? 

Eén keer heb ik zo van die scheldcommentaar gehad, maar daar trek ik mij niet van aan. Want dat 

is geen opbouwende kritiek of zo. Hij zei niet eens wat er slecht was. Dus trek ik mij daar niet veel 

van aan. Het was gewoon onpersoonlijk schelden. 

En moest er iemand een slechte commentaar geven, maar dan wel opbouwende kritiek. Zou je dan je 

bijdrage trachten te veranderen of verbeteren en opnieuw online plaatsen?  

Nee, ik zou niet hetzelfde filmpje opnieuw maken. Ik zou er in het vervolg wel op letten. Maar ik 

zou nooit hetgeen ik al gedaan heb, opnieuw doen. 

Geef je vaak comments op clipjes van anderen? 

Ja, en voornamelijk weer bij filmpjes van mensen die commentaar terug geven. Als ik een 

comment geef, dat ze daar op antwoorden. Dan ben ik al meer geneigd om de volgende keer 

opnieuw te commenten. 
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Krijgen jouw clips vaak een rating? 

Niet zo vaak. 10% van het aantal views, krijg ik als rating. Maar meestal zijn het wel hoge ratings. 

Ik heb een heel klein publiek. En die kijken naar mijn filmpjes omdat ze gewend zijn van naar 

vlogs te kijken. Dus het is normaal dat ze mij een hoge rating geven. Het is een heel select publiek. 

En hoe belangrijk vind je die ratings? Volg je dat ook zo op? 

Ja, ik volg dat zeker op. Als je kijkt heb ik bijna altijd 4 of 5 sterren. Als er dan plots een filmpje is 

die maar 1 of 2 sterren heeft, door dezelfde mensen gegeven. Wilt dat zeggen dat er toch iets niet 

goed is. 

Zou je dat dan vragen aan die mensen wat ze er slecht aan vinden? 

Ja, ik zou dat zeker vragen. 

Rate je vaak clipjes van anderen?  

Ja! Ik doe dat veel. Dat is het minste werk. Ik doe dat altijd als ik een filmpje heel goed of heel 

slecht vind. Eigenlijk bij bijna alle filmpjes rate ik. En commenten doe ik als er mij iets heel erg 

zou tegensteken of als ik iets heel erg goed vind. Dus bij de uitersten comment ik. Ofwel dus bij 

mensen die altijd terug reageren. 

Vind je het belangrijk dat andere sites jouw filmpje opnemen of ernaar verwijzen? 

Nee, niet dat ik weet. 

Op welke manier krijg je het liefst feedback? 

Het liefst zou ik videoreacties krijgen, want ik heb dat nog niet gehad. Dus dat zou ik wel leuk 

vinden. Maar ik ben nu echt al tevreden met de comments. Je weet daar veel meer mee dan ratings. 

Ze zeggen wat ze goed of slecht vinden. 

Van wie krijg je het liefst feedback? 

De mensen die gewoonlijk commenten. Dus ook E en O. Moesten ze niet meer commenten zou ik 

mij toch afvragen wat er is. Dus ik krijg het liefst comments van mensen die ik wat ken, omdat ik 

daar het meest op reken. 

Op welke manier kom je nog in contact met deze mensen? 

Via Facebook, MSN, mail en YouTube natuurlijk. We hebben ook al 1 keer afgesproken om samen 

naar Amsterdam te gaan. Dus dat was dan in real life. En we zijn wel van plan om dat nog eens te 

doen. We zijn eigenlijk naar Amsterdam geweest om dat iemand van de vlogbrothers naar 

Nederland kwam, en die had zo een video gemaakt waarin hij dat vertelde, en hij nodigde iedereen 

uit. En er zijn nog enkele mensen die naar zijn kanaal keken afgekomen toen. Dus hebben we toen 

ook weer nieuwe mensen leren kennen. 

Dus je sociaal netwerk is uitgebreid sinds je met YouTube begon? 

Ja! Zowel op Facebook als op YouTube kun je mensen leren kennen. Maar dat gaat maar zover dat 

je zelf wil. Als je dus niet wil engageren om mensen in het echt te ontmoeten, zal je sociaal 

netwerk ook niet echt groter worden. Enkel online dan. Maar als je de moeite neemt om eens met 

die mensen af te spreken, dan heeft dat zeker een positief effect op je sociaal leven. 



 

 

 
147 

Hoe meet je dat? 

Ik zie en hoor gewoon meer mensen. Ik merk dat gewoon! 

Hecht je daar belang aan?  

Ja! Ik zie die mensen nu echt wel als vrienden. Die wil je toch te vriend houden. 

Ben je nog op andere videoportals actief? 

Nee, want YouTube is voor het ogenblik de videoportal die het meeste bereik heeft. De mensen 

kennen het gewoon. Ook al zijn er dingen dat ik niet echt tevreden over ben, zoals het nieuwe 

systeem voor de voorpagina en zo, biedt het toch nog een heel goed systeem voor comments, 

ratings, videoreacties, enz. momenteel is het gewoon het beste platform die er is. 

Ben je ook op andere Web 2.0 sites actief zoals social netwerksites zoals Facebook, Netlog, Myspace, 

Flickr, Delcious, etc. waar je zelf zaken online kan plaatsen? 

Facebook en YouTube. Ik heb ook dailybooth, maar daar ben ik zo goed als mee gestopt, want de 

hype is wat over. 

Wat vind je van internetgebruikers die zelden of nooit iets online zetten: op YouTube of op een andere 

site, maar wel gebruik maken van die zaken? 

Ik zie internet voor het ogenblik als een heel belangrijke factor in de samenleving. Ik zie dat dus 

een beetje als het ontlopen van de realiteit. Er gebeuren meer en meer dingen op het internet. Je 

moet dus wel weten hoe internet werkt volgens mij. 

Maar ik bedoel mensen die het wel gebruiken, maar die er gewoon zelf niet aan bijdragen? 

Dat vind ik gewoon jammer voor hen. Volgens mij missen ze echt iets! Maar ik lig daar niet 

wakker van. Iedereen kiest waar hij of zij zich mee bezig houdt! 

En wat vindt u van het web waarbij iedereen zomaar kan bijdragen (attitude tegenover web 2.0) 

Ik vind dat een heel goede evolutie, want tot nog toe. Want wat hadden we voor het internet? 

Kranten, radio en tv. Dat was de enige manier om te weten hoe het met de mensen in Amerika 

gesteld was. Terwijl het internet nu nog steeds heel vrij is en wereldwijd. Iedereen kan dus zijn 

eigen ding doen. Je kijkt dus ook naar wat je wilt. Terwijl op de tv moet je wachten als je iets wil 

zien. Er is dus echt een groot aanbod! Als je op tv een film wil bekijken, dan weet je op voorhand 

niet of hij zal goed zijn. Maar op internet kan je je wel wat informeren daarover. Dus een heel 

positieve evolutie! 
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Interview 15. 

Interview afgenomen op dinsdag 19.05.2009 

 

 Leeftijd:25 jaar 

 Geslacht: M 

 

Wanneer heb je YT ongeveer leren kennen? 

Ik denk dat ik toen in het 4
de

 middelbaar zat, dus ik was 16 jaar. Dus dat moet 3 jaar geleden zijn. 

Hoe heb je YouTube leren kennen? 

Ik heb het ontdekt via sites als teletet en zo omdat ze daar grappige video‟s posten en dan ben ik 

eens blijven doorklikken. Daarna gebruikte ik het vaak om grappige filmpjes te bekijken. Daarna 

meer en meer beginnen gebruiken als muziekspeler, dus in plaats van zelf de muziek te 

downloaden.  

Waarom heb je een account gemaakt op YouTube? 

Een account heb ik zelf aangemaakt omdat ik toen bezig was met het maken van die stop-motion 

filmpjes met lego. Ik heb daarmee meegewerkt aan de kunstbende. En ik wou dat dan laten zien 

aan vrienden. En de gemakkelijkste manier om het aan iedereen of aan zoveel mogelijk mensen te 

kunnen laten zien was om de filmpjes op internet te gooien en daarbij was YT een voor de hand 

liggende keuze. En daarvoor heb ik dan mijn account aangemaakt en ben ik zelf filmpjes beginnen 

uploaden. En ik heb dat eigenlijk vooral gedaan om feedback te krijgen. 

Je hebt je account aangemaakt op 14 januari, maar je eerste filmpje dateert eigenlijk maar van 4 

februari. Heb je in die tussentijd dan eigenlijk gebruik gemaakt van je account? 

Ik denk dat ik mijn account eerst gebruikt heb om ergens een reactie achter te laten. Want mijn 

filmpje was toen nog niet klaar om het al online te plaatsen. Maar ik gebruikte mijn account wel al 

om commentaar te geven op andermans filmpjes. 

Als je gebruik maakt van YouTube, zoek je dan rechtstreeks of via links? 

Vroeger ging ik dus via omwegen, zoals via teletet. Ik kom er nog steeds vaak op via omwegen, 

maar het gebeurt ook dat ik rechtstreeks dingen opzoek via de YouTube website. Net alsof je via 

Google dingen opzoekt, zoek ik dingen op via YT, omdat daar vaak al videohandleidingen opstaan. 

Ik gebruik YT zowel via omwegen als eigenlijk zelfs als zoekrobot.  

Hoe vaak heb je YT de laatste weken gebruikt om clips te bekijken?  

Ik denk dat dit gemiddeld om de 2 dagen zal hangen dat ik met YT bezig ben. En gemiddeld is het 

dan toch direct voor een kwartier dat ik bezig ben.  

En in het begin dat je YT leerde kennen was dit anders? 

Ik keek veel meer, omdat ik minder gericht keek. Ik keek naar veel meer. Maar gaandeweg zijn er 

zo dingen, zoals de dingen die ik vroeger grappig vond, laat ik nu links liggen. Nu ga ik eigenlijk 
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louter voor muziek of voor klasgenoten hun werk of voor het iets kwaliteitshogere YT gedoe. Na al 

die maanden weet je wel al wat op niets trekt en wat beter is. 

Hoe vaak gebruik je YouTube om zelf clips online te plaatsen? 

Wel, ik studeer film aan de academie. En dan is het nog altijd handig omdat je samenwerkt met 

andere mensen die bijvoorbeeld het geluid doen of voor het decor werken of zo. En uiteindelijk 

willen al deze mensen ook wel het eindresultaat zien. En omdat het toch nog studentenmateriaal 

blijft is dat niet echt de moeite om alles op dvd‟s te branden en daar veel geld aan uit te geven. Dus 

zal ik dat sneller op YT plaatsen zodanig dat ik die mensen de links kan doorgeven zodat ze het 

eindresultaat toch nog kunnen zien. Maar ik heb dat onder het jaar nog niet gedaan omdat al mijn 

bestanden net iets te groot zijn. Dus ik moet eerst de tijd vinden om het te comprimeren. Het plan is 

om eind juni al het materiaal dat ik dit jaar heb gemaakt online te plaatsten. 

Heb je dit jaar nog geen enkel filmpje online geplaatst? 

Jawel! Ik heb al 1 resultaat online gezet. Maar ik denk dat dit ook het laatste was. Ik heb mijn 

computer online opgekuist, en er zijn nog enkel oude filmpjes opgedoken. Dus zal ik deze 

misschien ook uploaden. Dus ik load up in verschillende periodes. Als ik tijd heb! 

En wat soort filmpjes plaats je online?  

Nu zijn dat eigenlijk mijn projecten. Dat is een documentaire en fictie. Dat behoort tot de categorie 

film en animatie.  

Maar het zijn allemaal filmpje die je zelf gemaakt hebt? 

Ja, allemaal eigen content.  

Hoe gaat heel dat proces in zijn werk, van het produceren totdat het uiteindelijk online staat?  

Eerst maak ik mijn montage. Dat is een final cut pro. En dan laad ik dat uit en meestal is dat 

bestand veel te groot waardoor ik met Moviemaker moet comprimeren. Dus het bestand iets kleiner 

Maken. En dan ga ik naar YT, een categorie en een titel kiezen, en daarna gewoon uploaden. 

En vind je dat  YT gemakkelijk werkt? 

Ja! Het is zeer gebruiksvriendelijk. Het laden laat wel wat op zich wachten. Dat duurt wel een 

tijdje. Dit ligt waarschijnlijk ook deels aan de verbinding thuis. Maar ik vind het wel een handige 

manier en zeer direct. 

Ik heb ook een webcam waarmee je direct kunt opnemen, maar die functie heb ik nog nooit 

gebruikt. Want ik gebruik YT niet voor deze doeleinden. Dus qua gebruiksvriendelijkheid is het 

wel oké. En nu dat alles in het Nederlands wordt weergegeven is dit nog verbeterd. Het wijst echt 

zichzelf uit. 

Maak je dat materiaal alleen of samen met anderen?  

Ja! Dat is weer als bij de school. Omdat we een film niet alleen kunnen maken, wil dat zeggen dat 

de taken verdeeld zijn. Bijvoorbeeld 1 iemand die het geluid doet, 1 iemand die de camera is en 

neem ik de regie voor handen voor mijn films. En als je helpt met een film van een klasgenoot is 

dat andersom en ben ik eens de camera of verzorg ik eens het geluid. Daardoor zijn de meeste 
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filmpjes, behalve de eerste filmpjes van toen ik in het middelbaar zat, met meerdere gemaakt. De 

allereerste filmpjes zijn wel door mij alleen gemaakt. 

Waarover gaan jouw filmpjes? Welke wil je ermee bereiken? 

Ik denk niet dat er echt een rode draad in mijn filmpjes zit. Maar het einddoel is, dan is dat ook 

vooral van de richting, à la Tim Burton, zo die stijl, sprookjesachtig of eigen wereld, eigen fantasie 

misschien zelfs een beetje lynch bij, om dit te bereiken. Dat is dan vooral op school mijn 

doelstelling. Het feit dat ik het op YT zet is dan om het gevoel dat ik wil opwekken met die 

filmpjes ook te toetsen naar mensen, als hetzelfde gevoel ook bij hen wordt opgewekt. Eigenlijk 

om te zien of ik geslaagd ben in mijn opzet. Ik heb daarnet trouwens gezien dat er nog een 

comment was op een van mijn filmpjes. Er stond gewoon mooi. Dus qua kritiek heb ik er ook niet 

veel aan maar het geeft toch wel voldoening dat je op het juiste elan bezig bent. 

Hoe uniek vind jij je eigen filmpjes?  

Mijn eerste lego-filmpje vond ik heel uniek omdat ik er nog geen enkel was tegengekomen. Maar 

via YT ben ik wel te weten gekomen dat ik bijlange niet zo uniek was, want er bestaan massa‟s 

veel filmpjes met lego. Maar voor de rest denk ik niet dat ik echt uniek ben. Niet dat het 

schaamteloos gekopieerd is van anderen, maar het steekt er alleszins niet bovenuit. Het is niet dat 

er een filmpje zal zijn die boven de miljoenen hits zal hebben. 

Dus er circuleren gelijkaardige filmpjes op YouTube? 

Ja! 

Vind je dat het jouw taak is om zaken op YouTube te zetten? 

Nee, ik heb eigenlijk die intentie niet. Het is vooral voor mezelf en om het resultaat te laten zien in 

de eerste plaats aan de mensen die er hebben aan meegewerkt, in de tweede plaats aan de mensen 

die er interesse voor hebben, maar echt, ja. Ik denk, had YouTube niet moeten bestaan, dan zou ik 

het op een andere manier, via dvd of zo gegeven hebben en dan zou ik daar even tevreden mee 

geweest zijn, denk ik. Het is nu gewoon gemakkelijk en ik weet YouTube te appreciëren.  

Welke impact vind je dat jouw bijdrage heeft? 

Ik denk dat die impact wel vrij groot kan zijn. Ik heb daar nog nooit iets mee meegemaakt, maar je 

hebt direct toegang tot heel de wereld. Dus ik denk dat die impact vrij groot of zelfs immens kan 

zijn. Als je zoals Artic Monkeys een platencontract hebt kunnen versieren, dat was dan wel via 

MySpace, maar dat kan je in dezelfde generatie steken als YouTube! Dus ik geloof dat dit wel 

enorm kan zijn. En dan zeker ook bij studenten onder elkaar, als ze iemand zoeken. Het kan een 

soort cv zijn. 

Vind je dat jouw bijdrage onmisbaar is?  

Ik denk het niet. Ik denk dat er geen haan naar zou kraaien indien het er niet zou opstaan. Ik denk 

dat over heel YouTube eigenlijk! 
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Vind je het belangrijk om jouw clipjes voor lange tijd beschikbaar te houden? 

Eens het er op staat, laat ik het er op staan. Het is een soort archief en het is gemakkelijk omdat het 

minder plaats inneemt dan op je pc en het is ook wel mooi om soms eens de evolutie te zien. Bij 

één klik kan je uw werk terug zien en nog eens nostalgisch zijn. 

Plaats je soms gezamenlijke bijdragen van jou en één of meer vrienden?  

Nee, dat is nog niet eerder gebeurd. 

In welke zin passen de clips die je op YouTube plaatst bij jezelf?  

Uiteindelijk is elk filmpje persoonlijk, want je hebt het zelf gemaakt, dus het past wel goed bij mij, 

maar het is niet dat ik daar mijn volledige ziel in leg of zo, maar het mag gezien worden en 

onbewust zal er nog wel vrij veel van mij insteken. 

In welke mate ben je verbonden met de inhoud van de clipjes die je online plaatst? 

Ik ben er echt wel mee verbonden. Ik denk dat het vooral mijn soort humor zal zijn of mijn manier 

van verhaaltjes vertellen. Het is altijd een verhaaltje en op het einde gebeurt er iets raar. Dit komt 

elke keer terug. Dat komt elke keer terug en ik heb zelfs al de opmerking gehad dat dit iets typisch 

voor mij is. Dus blijkbaar leg ik iets van mezelf in die filmpjes zonder dat ik het zelf besef. Aan de 

andere kant heb ik ze ook wel verzonnen. Dus het is echt wel verbonden. 

Vind je het belangrijk dat hetgeen wat je op YouTube zet bij je past? 

Ja, dat vind ik wel. Het heeft toch te maken met het filmen zelf. Dus het is veel mooier als je iets 

auteursgericht kan maken dan iets dat iedereen zomaar kan. Dus ik vind het echt wel belangrijk.  

Welk gevoel overheerst als je een filmpje online hebt geplaatst?  

Stiekem kijk je die dag wel iets meer op YouTube om te zien hoeveel views dat je hebt en of er 

comments zijn en zo. Dus dat is wel spannend omdat vanaf dan iedereen het kan zien. Je bent dus 

ook benieuwd hoeveel het er gaan zien. Die eerste week houd je dat wat meer in de gaten, maar 

daarna zakt dat ook wel weer weg.  

Heb dan ook zo een soort trotsgevoel, zo van dat is mijn werk? 

Ja, dat wel. Bij de dingen waar ik tevreden over ben, ben ik zeker trots! Niet het feit dat ik het op 

YouTube kan zetten maakt mij echt trotser. Het zit hem meer in de statistieken van comments en 

views natuurlijk. Dit kan mij nog iets trotser maken, als ze goed zijn toch!  

Wie weet dat jij filmpjes op YouTube hebt? 

Dat zullen verschillende mensen zijn. De vriendenkring, schoolgenoten, de familie is eerder 

beperkt, want die zijn vanwege het generatieverschil niet zo YouTube minded. Daarnaast zijn er 

ook enkele die via het internet vriend zijn geworden omdat ze mijn filmpjes appreciëren en ik de 

hunne. Maar het aantal mensen dat ik louter via YouTube heb leren kennen is verwaarloosbaar. 

Hoe komt het dat zij dit weten? (verteld/blog/website/gebruik eigen naam) 

Dat heeft te maken met blogs en ook wel via Facebook. Maar ik denk dat het voornamelijk is via 

blogs waar ik zelf reageer en daar zet ik dan meestal de link naar mijn YouTube account. Zo 
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ontstaat er wel een soort dialoog of conversatie over film. Dat is zo de enige manier waarbij ik met 

mensen die ik niet ken in contact kom. 

Gebruik je steeds eenzelfde nickname op het internet? 

Ja, dat is sinds lang geleden. Kaffeefiltjer van het Aalsterse. Maar nu ben ik meer en meer onder 

mijn eigen naam aan het werken. Ik vind nergens op YouTube waar je die naam kunt wijzigen. Dus 

je kunt het niet volgens mij. En om mijn account volledig te verwijderen en een nieuwe aan te 

maken, dat zie ik echt wel niet zitten. Dus houd ik het bij kaffeefiltjer, maar in mijn zoekgids 

noteer ik wel mooi mijn naam. 

Het is niet dat je anoniem wil blijven? 

Nee, zeker niet! 

Staat in jouw YouTube profiel een link naar een eigen website/blog/profielpagina? 

Dat weet ik eigenlijk niet. Misschien is er wel een MySpace aan gelinkt, want daar hield ik mij 

vroeger nog mee bezig, maar ben daar nu mee gestopt. En misschien staat er zelf nog een link naar 

een andere site. Maar dat is al veel te lang geleden. Ik kan het niet juist zeggen. 

En staat er op een andere site een link naar je YouTube? 

Ja, op verschillende blogs verwijs ik naar mijn YouTube account, maar dan enkel bij mijn eigen 

reactie. Ik sta niet ergens vast vermeld, denk ik. Ik vermeld gewoon soms mijn link. 

Zijn al jouw filmpjes publiek? Of zijn er filmpjes die je enkel privaat ter beschikking stelt?  

Ik werk soms met privaat als ik een filmpje heb die nog niet helemaal af is, maar als ik het intussen 

wel al eens aan iemand wil tonen die heel ver zit of die niet onmiddellijk de tijd heeft om bij elkaar 

te komen. Ik plaats dan soms een ruwe versie op YouTube en selecteer ik de alleen de mensen die 

het al eens mogen zien. En dan geef ik die link door, zodat ik directe feedback kan krijgen van die 

mensen. Maar dan laat ik die ruwe versie aan niemand anders meer zien, omdat het nog niet af is. 

Welk publiek heb je in gedachten als je een clipje online plaatst?  

In eerste instantie iedereen waarvan ik het verwacht, nieuwsgierige vrienden en familie. Daarbuiten 

hoop je toch wel dat je een bepaald publiek bereikt, die toch wel interesse heeft in video. En nu 

sinds eind april heb ik gemerkt dat er veel mensen, een stuk of 4, die willen beginnen aan de 

school, want die vermeld staat in mijn tags, contact met mij opnemen en zeggen dat ze volgend jaar 

ook hun ingangsexamen willen doen. Dus ik denk dat deze ook een groot deel uitmaken van die 

mensen naar mijn video‟s kijken. 

Vind je het belangrijk om te weten wie kijkt? Wil je er meer over weten? 

Nee, niet echt! Hopelijk zijn er nog andere die naar mijn filmpjes kijken, waarvan ik niet af weet. 

Het maakt voor mij echt niet zoveel uit. Ik ben daar niet echt nieuwsgierig naar. 

Worden jouw filmpjes vaak bekeken? 

Ik heb er eigenlijk niet echt een zicht op. Maar het feit dat ik vandaag nog een commentaar heb 

gekregen op iets dat ik een paar maand geleden gepost heb, geeft toch het gevoeld dat de filmpjes 

voldoende bekeken worden. 
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Volg je dat dus niet constant op? 

Inderdaad! Ik volg dat enkel op in het begin omdat dat dan heel spannend is. Maar daarna valt dat 

stil. Nu zou ik ook al niet meer kunnen zeggen hoeveel hits elk filmpje heeft. Ik kan er zelfs geen 

aantal op kleven, zelfs niet op het meest bekeken filmpje. 

Vind je het belangrijk dat jouw filmpjes vaak bekeken worden?  

Ja, het moet toch af en toe bekeken worden. Je staat zelf dicht bij die filmpjes, en vooral in het 

begin, want dan heb je het net afgewerkt. Op dat moment wil je natuurlijk dat het filmpje zo snel 

mogelijk bekeken word, maar daarna ben je bezig met een ander project en zakt dat ook weer weg. 

Dus omdat je het meeste affectie hebt in het begin, vind ik het wel belangrijk dat het dan het meest 

bekeken wordt. 

Zou je het demotiverend vinden mochten weinig mensen naar jouw clip kijken? 

In dit stadium nog niet, denk ik. Ik weet van mezelf dat het uiteindelijk maar probeersels zijn. Het 

is nog altijd studiemateriaal, dus daarin begrijp ik dat ook. Het is allemaal niet zo heel interessant 

om te bekijken. Maar dit jaar werd het dan wel iets professioneler, omdat ik ervoor studeer, dus 

verwacht je ergens wel dat het meer zal gewaardeerd worden. En als ik ooit eens een langspeelfilm 

zou kunnen maken, en daarvan een trailer online zetten, hoop je volgens mij ook wel dat het dan 

meer bekeken wordt. 

Krijg je vaak comments op jouw clipjes? 

Eigenlijk niet. Ik denk dat op YT de drempel nog heel groot is om zomaar commentaar te geven op 

filmpjes. Ik denk dat het meer bekeken wordt, dan echt commentaar. Ik heb wel al af en toe 

commentaren gehad, maar ik denk dat deze bestaat uit gemiddeld 4 woorden. Soms zijn die 

commentaren wel handig zoals opbouwende kritiek of zeggen waar er fouten zitten. Maar voor de 

rest van de commentaren is het gewoon dat fijn dat ze er tijd voor nemen, maar het is niet dat ik er 

heel veel waarde aan hecht. Het doet wel goed natuurlijk.  

Over wat gaan dergelijke comments? 

Meestal gaat dat over de technische of inhoudelijke kant. Je hebt natuurlijk ook de commentaren 

als mooi of rotslecht, maar dat zijn niet de commentaren opbouwende commentaren. Maar 

commentaren die iets zeggen over de plot of over een zoom dat ze ongepast vinden, enz., die zijn 

wel heel interessant natuurlijk. Zo blijf je vernieuwen. 

Ga je soms in interactie met gebruikers die commenten? Waarom wel, waarom niet? 

Ja, soms wel. Ik meid dat wel bij het filmpje zelf. Ik stuur dan liever privéberichten via de 

accounts, omdat het anders wat verloren gaat en kun je er ook niet dieper op ingaan als iedereen het 

kan meelezen.  

Tracht je bijdrage te veranderen of verbeteren, na het krijgen van opbouwende kritiek?  

Het is te zien. Als ik dat zo onder het jaar doe en ik heb het nog niet aan mijn docenten of de jury 

laten zien dan ga ik dat zeker doen en ga ik dat ook vernieuwen op YT. Maar als het iets is waar al 

punten zijn op gegeven, wat al geklasseerd is op school, dan ga ik daar mijn tijd niet meer insteken.  
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Geef je zelf vaak comments op andermans video‟s? 

Eigenlijk niet nee. Zelden. Ik bekijk er wel veel, maar die mensen kom ik soms tegen in het 

dagelijkse leven en dan zeg ik het hen wel persoonlijk. Want van mensen die ik niet echt zie, ga ik 

er ook geen commentaar op geven.  

Krijgen jouw clips vaak een rating? 

Daar heb ik eigenlijk nog niet op gelet. 

En rate je zelf soms video‟s? 

Nee, ik hou mij niet bezig met dat sterretjessysteem.  

Vind je het belangrijk dat andere sites jouw filmpje opnemen of ernaar verwijzen? 

Ik verwijs er soms naar via mijn Facebook, maar dat is dan ook omdat je daar onmiddellijk al jouw 

vrienden op hebt en mensen die af en toe eens vragen”hoe zit het met je filmpje. Deze kunnen het 

filmpje dan vinden zonder dat je het opdringt. Vroeger zette ik ook mijn filmpjes op MySpace.  

Maar het gebeurt niet dat vreemde sites je filmpjes overnemen? 

Nee, dat ik heb ik volgens mij nog nooit voorgehad. 

Op welke manier krijg je het liefst feedback? 

Ik krijg toch wel liefst persoonlijke feedback. En persoonlijk kan dan zijn: bij gesprek of via mail 

of een privébericht. Ik denk dat je zo sneller en dieper kan ingaan op de zaken. Ik denk ook dat 

deze eerlijker zijn 

Van wie krijg je het vaakst feedback? 

De commentaren van vreemden eigenlijk. Als je commentaar krijgt van vreemden die daar echt 

mee bezig zijn, kun je daar het meest van opsteken. Want je hebt geen band met die mensen en die 

zijn dan ook eerlijker. Als het dan goede kritiek is, heb je daar veel meer aan. Want vrienden 

kunnen wat ze echt vinden veel te veel verbloemen en doen alsof ze het appreciëren terwijl ze 

bepaalde zaken misschien rotslecht vinden. 

Op welke manier kom je nog in contact met deze mensen? 

In het begin is dat via YT en daarna worden e-mailadressen uitgewisseld zodat er verder kan 

gepraat worden via mail of MSN. 

Vind je dat je sociaal netwerk uitbreidt sinds je met YT begon? 

Nee, niet echt. Ik denk dat er een 3-tal mensen zijn die ik zo via YT heb leren kennen. En daar blijft 

het bij. En ondertussen ken ik die al persoonlijker en heb ik daar wel al mee afgesproken. Dat zijn 

natuurlijk mensen die dezelfde interesse hebben. Onze filmpjes leunden bij elkaar aan. Daarmee 

dat dit ook vriendschappen konden worden. 

Ben je nog op andere videoportals actief?  

Ik bekijk video‟s op VRT, maar dat is niet echt een videoportal. Ik heb nog Vimeo en Dailymotion 

gebruikt, maar ik vind die sites echt niet gebruiksvriendelijk.  
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Ben je ook op andere Web 2.0 sites actief zoals social netwerksites zoals Facebook, Netlog, Myspace, 

Flickr, Delcious, etc. waar je zelf zaken online kan plaatsen? 

Neltog, Facebook, MySpace maar dat heb ik nu wat laten schieten. 

Wat vind je van internetgebruikers die zelden of nooit iets online zetten: op YouTube of op een andere 

site, maar die zaken wel gebruiken? 

Ja, dat is hun recht. Ik denk dat het dan beter is om er niets op te plaatsen, dan zaken die op niets 

trekken. 

Wat vindt u van het web waarbij iedereen zomaar kan bijdragen (attitude tegenover web 2.0) 

Dat is goed enerzijds omdat het voor veel interessante dingen kan zorgen, maar anderzijds kan dat 

ook voor veel onbenulligheden zorgen. Maar gaandeweg kan je dat wel voldoende filteren en weet 

je waar je de goede dingen vindt, en weet je waar je de eerder spam gerichte dingen vindt. 
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Interview 16. 

Interview afgenomen op woensdag 20.05.2009 

 

 Leeftijd:24 jaar 

 Geslacht: M 

 

Hoe heb je YouTube leren kennen? 

Ik denk via de media. Ooit eens in een krant verschenen. Ik volg wel vaak die blogs van online 

publiciteit en marketing en het is jaren geleden, maar ik zal het daar wel opgevangen hebben dat dit 

bestaat. 

En weet je nog hoe lang dat geleden is? 

Dat zal toch wel een jaar of zes zijn, denk ik. 

Waarom heb je een account gemaakt op YouTube? 

Omdat je bepaalde filmpjes moet bekijken met een account en dat je bepaalde geschiedenis opslaat 

als je filmpjes gaat bekijken, dat je een top 10 krijgt van de filmpjes die je bekeken hebt en er 

komen dan ook suggesties van gerelateerde video‟s op, dat vind ik wel heel handig en bovendien 

kan je dan zelf een video plaatsen. 

Je hebt een account aangemaakt op 5 januari 2007. En nu, het eerste filmpje dat er op staat is van 8 

maart 2008. Hoe komt het dat er zo een grote periode tussen zit? 

Ja, ik had daarvoor al een account gehad maar ik weet niet meer welke naam dat was. Af en toe 

geraak ik mijn pass word kwijt en dus ik weet niet meer waar die andere staat of onder welke naam. 

Nu staat dat altijd automatisch aangemeld op mijn pc.  

Maar nu verschilt het ook al een jaar. Is dat omdat je filmpjes verwijderd hebt of dat je gewoon een 

account hebt aangemaakt voor het gemak en dan plots, na een jaar zelf filmpjes… 

Ik heb sowieso daarvoor al een account gehad, dus ik denk dat ik die verwijderd heb of dat het 

vanzelf verwijderd is en dat deze gewoon de laatste is waar ik me heb aangemeld. 

Ah, oké, en als je YouTube bezoekt, ga je dan rechtstreeks naar de website of ga je via omwegen? 

Ik kom er vaak via omwegen, via filmpjes in de online krant of via Facebook 

Hoe vaak gebruik je YouTube om clips te bekijken? Was dit voorheen anders? 

2 keer per week om filmpjes te bekijken of trailers of dergelijke. 

Was dat in het begin toen je YouTube leerde kennen dan anders? 

Geen idee, ik denk dat ik dat vanaf het begin deed om video clips te bekijken.  Voor choreografie 

en dergelijke. 

Hoe vaak gebruik je YouTube om clips online te plaatsen?  

Om de twee, drie maand ongeveer. 
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Wat voor filmpjes plaats je online?  

Meestal zijn het filmpjes die ik, zelf gemaakt heb. Voor de verkiezingen waar ik mee bezig ben. 

Soms ook voor mijn baan in public relation maar dat was klantgerelateerd, met een account van het 

werk dat ik filmpjes online zette voor nieuwe productenintroductie of een evenement dat we 

moeten promoten. En dan zetten we een link naar het filmpje in de direct mailing en zo. 

Hoe gaat dit in zijn werk?  

Via Windows, Windows videomaker denk ik dat het heet, en dan is dat vaak met vaste beelden en 

muziek en dan plak je dat allemaal aan elkaar . Dan laat ik dat door iemand bekijken. Daarna zet ik 

dat online en daarna bekijk je dat amper nog. De statistiek ervan eigenlijk. 

Vind je dat YouTube gebruiksvriendelijk werkt? 

Ja, het is handig. Je ziet er statistieken op  

Maak je dat materiaal alleen of samen met anderen?  

Ik maak dat altijd alleen. Voor stichting marketing en de verkiezingen. Op het werk kan het voor 

bepaalde projecten of bepaalde producten gebeuren dat we in groep werken. Als we bijvoorbeeld 

op mijn vorig werk uit andere departementen een filmpje kregen, rondgestuurd via YouTube, dan 

namen we dat over, zetten er andere titels op en stuurden dat dan ook via YouTube rond. 

Waarover gaan jouw filmpjes? Welke boodschap wil je ermee uitdragen? 

Dat zijn verschillende zaken eigenlijk. Soms is dat een trailer die ik online zet van een videofilm 

die ik tof vind, voor de verkiezingen waar ik mee bezig ben is dat vaak gewoon een choreografie, 

die ik gefilmd heb van de finalisten die ik online zet zodat zij dat nog eens kunnen bekijken. Soms 

is dat promotiefilmpje die ik in een direct mailing doorstuur naar een sponsor of dergelijke. Voor 

stichting marketing is dat puur publicitair. En soms is dat ook puur fun, om onnozel te doen 

Hoe uniek zijn de filmpjes die jij online plaatst? Circuleren er gelijkaardige filmpjes op YouTube? 

Toch wel redelijk uniek, want er is maar één verkiezing in Ledeberg Gent en wie die filmpjes 

online zet, dat zijn wij. Voor stichting marketing juist hetzelfde en qua materiaal werk ik meestal 

met vaste foto‟s die we  met verschillende effecten aan elkaar faden. En weet je, dat is niet zo 

spectaculair maar ik denk dat iedereen dat programma gebruikt. 

Denk je dat gelijkaardige filmpjes op YouTube zouden terecht komen mocht jij ze er niet opzetten?  

Sowieso ja, ik heb een paar vrienden die daar constant mee werken met dat programma. Die zorgen 

dat er iedere avond van dat soort filmpjes zijn. 

Maar met een ander onderwerp? 

Ja, met een ander onderwerp. Ik ken zo‟n paar van die gasten die uit puur bezigheidstherapie van 

die filmpjes maken van hun mama en hun papa en hun reizen.  

Denk je dat er filmpjes met jouw onderwerp online zouden komen moest jij ze er zelf niet op zetten? 

Ik heb het al eens voor gehad dat er een filmpje van stichting marketing op de website staat of dat 

ik het doorstuur naar bepaalde mensen omdat één van die pipo‟s dan zelf het initiatief neemt om 

dat op te slaan en online te zetten 
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Vind je dat het jouw taak is om zaken op YouTube te zetten? 

Ik beschouw het meer als mijn taak om bepaalde zaken “openbaar” te maken, voorbeeld als we 

nieuwe finalisten hebben bij de verkiezing of als er een nieuwe show komt of als er een nieuw 

scenario komt van stichting Gent dan neem ik wel een groot deel van de promotie op mij, dus is dat 

ook mijn taak om dat online te gaan doen.  

Is dat allemaal op dezelfde account geplaatst? 

Wel, zoals ik daareven zei, ik had vroeger een andere account die nog ergens aan het zweven is, 

Maar heb je een account voor voorbeeld stichting marketing en voor 

Ik had wel nog één voor mijn werk op kantoor die we allemaal gebruikten maar mijn persoonlijke 

account, dat is er maar één. 

Welke impact vind je dat jouw bijdrage heeft? 

Geen idee, ik veronderstel geen gigantisch grote impact, maar het is wel toffer om naar een filmpje 

te kijken met een tof muziekje dan gewoon drie lijnen tekst met een foto erbij. Dus ik denk dat dit 

wel puur promotioneel publicitair gezien iets meer indruk nalaat.  

Vind je dat jouw bijdrage onmisbaar is?  

Nee, totaal niet.  

Beschouw je jouw bijdragen gewoon als een deel van het geheel of als één van de belangrijkste 

onderdelen?  

Op YouTube: één van de miljarden deeltjes. Zoals je daarjuist zei: hoe uniek is jouw filmpje? Qua 

onderwerp is het uniek omdat er maar één verkiezing is en één stichting Gent bestaat. Maar 

onmisbaar totaal niet.  

Vind je het belangrijk om jouw clipjes voor lange tijd beschikbaar te houden? 

Nee, sommigen houd ik, zoals van Stichting marketing en van de verkiezingen, voor als mensen 

daaromtrent iets intikken dat ze dan iets zien, maar de meeste verwijder ik na een paar dagen. 

Waarom verwijder je die dan? 

Data van de dingen die voorbij zijn. Het heeft weinig zin die te behouden. 

In welke zin vind je dat die filmpjes bij jezelf passen? 

De onderwerpen die ikzelf heb gekozen zoals van de verkiezing en Stichting Gent vind ik wel bij 

mij passen. Qua muziek en qua foto‟s zijn het maar gewone foto‟s die ik, gebruik van fotografen en 

andere mensen, maar de muziek vind ik wel meestal goed gekozen omdat ik geen 

achtergrondmuziek ga gebruiken, maar muziek die mensen goed kennen of waar er ritme inzit  

En vind je het belangrijk dat die filmpjes iets zeggen over jezelf? 

Over mezelf gaan ze nooit iets zeggen maar wel over het onderwerp. 

Ik heb nog nooit een filmpje over het levensverhaal van D.G. op het net gezet. 

En waarom niet? 

Omdat ik dat niet doe. Ik vind dat nogal narcistisch. Ik weet niet waarom, er zijn mensen die dat 

wel doen, maar ik heb er geen nood aan om foto‟s van mezelf en een muziekje online te zetten. 
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Welk gevoel overheerst als je een filmpje online hebt geplaatst? Wat doe je dan? 

Ik hoop dat veel mensen het bekijken. 

Ben je nieuwsgierig? 

Ik denk het wel ja. Ik bekijk soms wel eens het aantal viewers, vooral voor de verkiezingen dan 

omdat het dan sinds kort wel vaak gebruikt wordt. Binnenkort gaan we een videoclip opnemen met 

enkele sponsors en gaan we dat naar de verschillende media sturen, naar online nieuwsblad en zo, 

dus we hopen dat veel mensen erop gaan klikken. Het is de eerste keer dat we zoiets doen via 

nieuwsblad en verschillende sites, dus dan ga ik wel zo paranoïde zijn om iedere dag te gaan kijken 

naar het aantal viewers. 

Wie weet dat jij filmpjes op YouTube hebt? 

Geen flauw idee. De mensen met wie ik werk voor stichting marketing, de verkiezing en mijn 

vorige baan, natuurlijk wel. 

Hoe komt het dat zij dit weten? (verteld/blog/website/gebruik eigen naam) 

Ik schrijf dat soms op mijn blog. En ook plaats ik dat altijd op Facebook omdat ik daar zo‟n 

automatische RSS-feeds ingesteld heb die dat automatisch binnenhaalt en meestal zoals voor de 

verkiezing maak ik daar wel wat reclame voor in de zin van: de nieuwe finalisten worden 

voorgesteld, bekijk dit filmpje. En met de link daarbij. 

Gebruik je steeds eenzelfde nickname op het internet?  

Ja, skyOwalker is dat vaak omdat skywalker al bezet was en ja, dus skyOwalker Davy of 

seventhelement 

Waarom gebruik je niet je echte naam op YouTube? 

Opnieuw omdat ik dat nogal narcistisch zou vinden om overal mijn eigen naam op te zetten als 

eerste reden, en mijn blog die heb ik seventhelement genoemd omdat dat gaat over de zes 

elementen van de marketing plus het zevende extra element bij verschillende zaken onder andere 

promotie en skywalker is een jeugdsentiment. 

Staat in jouw YouTube profiel een link naar een eigen website/blog/profielpagina? 

Neen, omgekeerd, op mijn Facebook en op mijn blogs staan er link snaar mijn YouTube . Maar op 

mijn YouTube profiel staat bij de filmpjes soms “check www. … .be. Zo verwijs ik wel. 

Zijn jouw filmpjes publiek? Zijn er filmpjes die je enkel privaat ter beschikking stelt? 

Ik denk dat ik vroeger als criteria heb ingesteld dat alle filmpjes publiek mogen zijn. 

Welk publiek heb je in gedachten als je een filmpje online plaatst?  

Dat hangt ervan af voor welk doel ik ze gebruik. Heb ik daarvoor mijn public relationsjob gebruikt, 

dan is dat iedereen, zoveel mogelijk mensen, vooral journalisten. Is dat voor stichting marketing 

Gent dan zijn dat vooral studenten. Is dat voor de verkiezing Ledeberg, dan zijn dat alle hippe, 

toffe, jonge schone meisjes die surfen op onze website en Facebook nakijken. 
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Hoe bereik je hen? 

Ik persoonlijk, ik zaag iedereen de oren van de kop dat er een verkiezing is en dat wij daar 

promotie voor doen. En wij zetten overal onze website op, iedere flyer, iedere site of iedere 

Facebookpagina. 

En wordt er altijd verwezen naar YouTube? 

Als er een filmpje is wel, maar er is niet altijd een filmpje 

Vind je het belangrijk om te weten wie kijkt? Wil je er meer over weten? 

Ik vind het vooral belangrijk te weten hoeveel dat er kijken. Want ik denk dat het heel erg 

tijdrovend zou zijn om na te gaan wie, wanneer en waar men kijkt. Ik vind het wel belangrijk om te 

weten of er genoeg mensen naar kijken die wij willen, maar wie dat nu juist is. 

Worden jouw filmpjes vaak bekeken? 

Ik heb filmpjes gehad die nooit bekeken werden en ik heb filmpjes gehad waar er toch gemakkelijk 

1200, 1300 naar keken. 

Volg je dat strikt op? Of enkel in het begin? 

Enkel in het begin. Meestal gaat dat dan zo ergens op het ijle verloren. En hecht ik er totaal geen 

belang meer aan. Maar binnenkort gaan wij een nieuwe videoclip lanceren waar er bepaalde 

sponsors aan meewerken die er dan bij vermeld worden. En de sponsors gaan wel willen weten 

hoeveel mensen dit filmpje gezien hebben. Omdat ze geld in deze videoclip hebben gestoken. Dus 

dan ga ik dat strikt moeten opvolgen. 

Zou je het demotiverend vinden mochten weinig mensen naar jouw clip kijken? 

Ja, dan zou ik er wel dringend iets aan moeten doen. Het heeft dan geen zin om er zoveel tijd in te 

steken. 

Bekijk je zelf vaak andere filmpjes? In dezelfde stijl als die van jou? 

Het hangt ervan af waarvoor. Voor de stichting marketing nationaal worden er amper filmpjes 

gelanceerd, missverkiezing ook, dus daar is weinig te zien. Maar als iemand choreografie online 

zet, dan is dat iets dat ik van andere mensen bekijk. 

Krijg je vaak comments op jouw clipjes?  

Nee.  

Nooit? 

Wel op Facebook natuurlijk. Op YouTube zelf niet denk ik, tenzij dat ik daarover lees. Maar op 

Facebook reageert men soms dat ze het leuk vinden. 

Zou je graag hebben dat er op YouTube ook reactie komt? 

Pff, neen. Dat is tof natuurlijk, maar ja. 

En geef je zelf commentaar op filmpjes? 

Nee! Ik ben daar veel te lui voor.  

Krijgen jouw clips vaak een rating? 

Geen enkel idee! Ik volg het dus ook niet op. 



 

 

 
161 

Dus je duidt dat waarschijnlijk dan zelf ook nooit aan! 

Nee, inderdaad! Nog nooit van gehoord 

Vind je het belangrijk dat andere sites jouw filmpje opnemen of ernaar verwijzen? 

Ja, want ik doe dat ook bij andere mensen. Dus op mijn persoonlijke blog zet ik soms filmpjes van 

iemand anders waar ik dan de bron bijzet. Maar ik heb het ook al voorgehad, bijvoorbeeld vorig 

jaar dat ik een nieuw filmpje lanceerde voor de nieuwe finalisten. Een dan heeft een medium “miss 

item“ had het filmpje gewoon gekopieerd en op hun site geplaatst. Dan is dat wel heel leuk, want 

die hebben dagelijks toch wel zo een 800 lezers. 

Volg je dat op? 

Ja! De eerste dagen let ik daar zeker op! 

Op welke manier krijg je het liefst feedback? 

Ik ga dat vooral aan de mensen rondom mij vragen. Bijvoorbeeld hoe ze de kwaliteit van mijn 

filmpjes vinden. Als die vinden dat het heel kinderachtig in elkaar zit of het muziekje past er niet 

bij of de beelden zou je beter veranderen of gewoon kort “Het geheel trekt op niets, haal het er 

maar af!”. Dat wil ik sowieso wel weten! 

Dus je krijg je het liefst feedback van mensen die je kent in de gewone dagelijkse sfeer? 

Sowieso ga ik de filmpjes voor Stichting Marketing Gent eerst naar iedereen doorsturen vooraleer 

ik ze online plaats. Omdat deze mensen ook bijdragen aan het imago. Maar uit pure curiositeit zal 

ik het wel eens laten zien aan mijn beste vriend of mijn partner, en vragen wat die er van vindt. 

Vind je dat je sociaal netwerk uitbreidt sinds je met YouTube begon? 

Het is te zien voor wat. Voor Stichting Marketing kan dit wel een extra sponsor opleveren. Voor 

persoonlijke filmpjes vind ik dat totaal niet. Ik heb nog niemand echt leren kennen via YouTube. 

Nu zijn we bezig om een echte videoclip online te plaatsen. Dan gaan er dat wel veel meer mensen 

te zien krijgen en dan hoop ik dat er van sponsors of van media wel feedback op zal komen. 

Ben je nog op andere videoportals actief?  

Nee! Soms bekijk ik wel filmpjes op garagetv, maar ik zet er zelf nooit video‟s op ander websites. 

Ben je ook op andere Web 2.0 sites actief zoals social netwerksites zoals Facebook, Netlog, Myspace, 

Flickr, Delcious, etc. waar je zelf zaken online kan plaatsen? 

Ja, vooral met de verkiezingen is dat wel redelijk belangrijk om meisjes aan te trekken. Dus ik 

maak gebruik van Facebook, Netlog en Twitter. 

Wat vind je van het web waarbij iedereen zomaar kan bijdragen? (attitude tegenover web 2.0) 

Het zorgt voor een massa aan informatie, wat enerzijds positief is omdat je heel veel verschillende 

indrukken krijgt, maar anderzijds is het heel negatief omdat er veel crap tussen zit. Als je vandaag 

de dag iets op internet zoekt, bijvoorbeeld “Britney Spears clip”, dan zal je veel meer karaoke 

versies tegenkomen dan haar echte clips, en dat vind ik dan echt weer jammer. Dus je krijgt 

natuurlijk ook minder kwalitatieve zaken te zien. Maar aan de andere kant kan je het gaan uitbuiten 
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omdat ook veel andere mensen de zaken zien die je zelf online plaatst. Dus heeft positieve en 

negatieve kanten. 
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Interview 17. 

Interview afgenomen op vrijdag 22.05.2009 

 

 Leeftijd:20 jaar 

 Geslacht: V 

 

Hoe heb je YouTube leren kennen? 

Via mijn broers en vrienden; een aantal jaren geleden hadden we met een groepje vrienden het idee 

bedacht om een film te maken. We zouden de aparte scènes op YouTube zetten en dan aan de hand 

van feedback verder werken aan de volgende scènes. Onze „film‟ bleek dan uiteindelijk enorm veel 

tijd in te nemen en is nooit afgeraakt (je kunt nog steeds een paar losse scènes bekijken op 

http://www.youtube.com/user/TiaIP). Terwijl dat nog een beetje aan het aanmodderen was (en aan 

het uitblussen), waren we voor de grap met iets veel simpeler begonnen, gebaseerd rond het 

personage „Athene‟. Eén van onze vrienden was lange tijd een WoW „verslaafde‟ en was gekend 

als de beste Paladin (één van de klasses van characters die je in het spel kan kiezen) ter wereld. 

Iemand van zijn guild (groep spelers in WoW) had voor de grap zich als Athene voorgedaan op een 

forum en was daar gaan verkondigen hoe goed hij was, op een heel arrogante en overdreven 

manier. Om deze persoon een beetje „terug te pakken‟ (zoals de gasten het noemden), hadden ze 

een filmpje gemaakt waarin ze dat personage voortzetten. Bachir speelde nu zichzelf (Athene) maar 

maakte er de arrogante, wereldvreemde gamer van die zijn vriend op het forum had gespeeld. 

Furious (Daan Leysen) speelde in het begin de „gay boyfriend‟ van Athene en noemde zich in de 

eerste clips Navarium (de nickname van de persoon die de grap had uitgehaald). Na een tijd werd 

Furious de gangster sidekick van Athene en haalde ze allerlei onnozelheden uit. De serie bleek heel 

veel succes te hebben en dus gingen we verder in die richting. Af en toe deed ik een gastoptreden in 

een Furious clip, of wanneer we met iets nieuw begonnen hielp ik soms (bv. Een project rond Net 

Neutrality; allerlei artistieke/abstracte clips en daarna een persiflage op Fred (de beroemde 

YouTube figuur, met het digitaal verhoogde stemmetje). Nadat de clips waar ik alleen in te zien 

was op het AtheneWins kanaal een beetje succes hadden, hadden mijn broers me aangemoedigd 

om zelf een kanaal te starten; zo kon ik maken wat ik wou. Dus ja.. Mijn broers waren al een tijdje 

bezig met YouTube dus ik wist hoe het proces werkte en het leek me redelijk gemakkelijk. Ik heb 

als hobby hier in Mechelen 10 jaar conservatorium gedaan (dictie – toneel – drama) en toen ik 

afstudeerde van die richting zocht ik iets nieuws. Na het eerste jaar universiteit, kwam ik op het 

idee om mijn al bestaande YouTube account te benutten en daar dan maar filmpjes op te zetten; zo 

kon ik toch nog een beetje verder gaan met toneel. 

Wanneer heb je YouTube leren kennen 

Ongeveer 2 jaar geleden; wanneer mijn broers begonnen waren met het hele filmproject en Athene. 

http://www.youtube.com/user/TiaIP
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Waarom heb je een account gemaakt op YouTube? 

Ik had eerst een account gemaakt omdat je dan meer betrokken kan geraken in de community, je 

kunt comments nalaten op clips en wat voor mij het grootste voordeel was; je wordt makkelijker op 

de hoogte gehouden wanneer er een nieuwe clip van iemand verschijnt die je graag wil volgen; in 

plaats van telkens opnieuw naar iemands kanaal te gaan en te kijken of er nog niets nieuws opstaat, 

kan je subscriben en dan krijg je onmiddellijk een overzicht van wie er nieuwe clips online gezet 

heeft. Ook: ik vond het handig dat je videos kon „favoriten‟; je hebt dan een lijst met je favoriete 

videos die je altijd opnieuw kan gaan bekijken in plaats van het filmpje telkens proberen opnieuw 

op te zoeken. 

Je hebt op 6 mei 2008 je account aangemaakt en je eerste filmpje dateert van 2 oktober 2008. 

Waarvoor gebruikte je in de tussentijd je account dan? 

Vooral voor filmpjes te bekijken en mijn subscriptions dus beter te kunnen volgen. 

Hoe kwam je op het idee om zelf een filmpje online te plaatsen 

Na een aantal filmpjes gemaakt te hebben voor het AtheneWins kanaal, dacht ik het zelf te 

proberen en aangezien ik al een eigen kanaal had was die stap niet meer zo groot. Mijn broers 

hadden me al goede moed ingepraat en verzekerd dat ik wel wat kijkers zou halen, dus ik dacht het 

gewoon maar eens te proberen. 

Als je gebruik maakt van YouTube, zoek je dan rechtstreeks of via links? 

YouTube is terug te vinden onder mijn favorieten. En dan kijk ik meestal gewoon onder Videos 

naar de categorieën die me aanspreken (People/Blogs, Entertainment, ...) en daar dan tussen Most 

Popular en Most Viewed eens gaan kijken. Verder hou ik in het oog welke filmpjes mijn vrienden 

„favoriten‟, omdat veel van hen dezelfde smaak hebben.  

Hoe vaak heb je de laatste weken YouTube gebruikt om clips te bekijken? 

Ik zit dagelijks op YouTube; overdag check ik mijn messages en antwoord ik op de comments die 

mensen nalaten op m‟n clips en ‟s avonds bekijk ik de filmpjes van de kanalen waarop ik 

geabonneerd ben. Heel veel tijd neemt het niet in beslag, maar ik ben er dus toch wel dagelijks mee 

bezig. 

Was dit in het begin dat je YouTube hebt leren kennen anders? 

Ja, vooral omdat ik ook nog niet goed door had wat je er allemaal op kon vinden/bekijken. Het is 

eigenlijk een heel simpel en leuk systeem.  

Hoe vaak gebruik je YouTube om clips online te plaatsen?  

Normaal gezien zo‟n 3 keer per week, soms 2. Nu met de examens zal het wat vaker maar 2x per 

week zijn. 

Wat voor filmpjes plaats je online?  

Omdat ik YouTube partner ben mag ik alleen originele content plaatsen, dus content waarvan ik de 

rechten op heb. Als ik bijvoorbeeld muziek of beeld gebruik waar ik geen rechten voor heb, kan die 

clip offline gehaald worden en verlies ik mijn revenu, mijn inkomsten.  
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De onderwerpen van mijn clips zijn wel heel uiteenlopend. Vaak enorm willekeurig. Als ik er een 

omschrijving van zou moeten geven zou ik gewoon „vlogging‟ zetten. Als ik echt geen ideeën meer 

heb dan ga ik terug naar waarmee ik begonnen ben: nieuwsclips maken. Een beetje zoals Sxephil 

(Philip Defranco), alleen bespreek ik enkel vreemde of grappige nieuwsartikels. Mensen vinden dit 

nog altijd entertainend, en zolang ze het niet beu worden maak ik af en toe nog zo‟n clips. Maar 

voor de rest zijn het vooral willekeurige clips; een dag op de universiteit, wat ik gekregen heb voor 

mijn verjaardag, ... 

Hoe gaat dit in zijn werk?  

Ik heb onlangs een degelijke camera gekocht zodat ik filmpjes in High Definition kan uploaden 

want meer en meer mensen beginnen dit te doen omdat er meer vraag naar is. Mijn camera is een 

Canon HV30 HD MiniDV camcorder. Hiervoor heb ik een firewire kaartje moeten aanschaffen om 

de beelden op mijn laptop te kunnen inloggen, maar het proces verloopt heel snel en zonder 

problemen! Het filmen op zich duurt tussen de 10 en 20 minuten, tenzij ik een dagje weg ben en 

bijvoorbeeld de universiteit film. Ik doe vaak verschillende takes om dan de beste eruit te kiezen. 

Dan moeten die beelden via de firewire kaart ingelogd worden op mijn laptop? Dat is allemaal 

realtime dus 20 minuten beeld duurt dan ook 20 minuten om in te loggen. Het inloggen gebeurt met 

hetzelfde programma waarmee ik monteer: Sony Vegas 8.0. Wanneer de beelden ingelogd zijn 

begin ik te monteren, stiltes er uit knippen, de versprekingen er best ook uit laten en zien dat het 

een aangenaam tempo heeft. Wanneer dat gedaan is doe ik een paar postproductie effecten op de 

beelden (heel weinig, want ik ben daar helemaal niet goed in). Ik verhoog de saturatie (een iets 

warmer effect), en ik zet de grijswaarden goed; dan heb je een iets minder grauw/saai beeld. Wat je 

eigenlijk doet dan is al het zwart wat zwarter maken, zodat je de extreme waarden krijgt en geen 

tussenin beelden (dat grauwe/grijze). En dan maak ik het een beetje lichter omdat het anders vaak 

wat donker is. En dat is alle postproductie die ik er op doe. Soms geef ik de Low Tones een blauwe 

schijn, gelijk bij de muziekvideo clip die ik gemaakt heb, je merkt er niet echt veel van, maar dat 

draagt een beetje bij tot de „artistieke feel‟ die de clip dan heeft. Geen enkel van de hierboven 

beschreven stappen zijn echt ingewikkeld! Dit duurt maximum 5 minuten vooraleer dat allemaal 

juist staat. Dan kies ik een soundtrack uit. Dankzij Brad Sucks en Josh Woodward kan ik muziek 

gebruiken die echt goed is zonder rechten te moeten betalen. Ik heb van hun beide toestemming 

gekregen om hun muziek te gebruiken voor commerciële doeleinden. YouTube partners hebben 

naast hun clips advertenties waarvan ze dan inkomsten krijgen. Zolang ik naar hun website verwijs 

in de sidebar. Soundtrack helpt toch wel veel vind ik, meeste mensen vinden dat belangrijk en 

zoeken dan later zelfs nog die muziek op. AtheneWins gebruikt bijvoorbeeld ook Brad Sucks, 

Brad‟s cd verkoop is hierdoor enorm gestegen. In Sony Vegas kan je een „envelope‟ toevoegen op 

je audio track; ik voeg meestal een volume envelope toe bij zowel de soundtrack als de audio van 

de clip. Ik zet de soundtrack dan redelijk laag en de andere audio hoog dat je nog kan begrijpen wat 

er gezegd wordt. De soundtrack wordt dan achtergrond muziek. Dan voeg ik een stukje tekst toe 
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aan het einde; ofwel een gewone „Thanks for Watching‟, ofwel „Click subscribe...‟, enzovoort. Dat 

is ook een heel simpel proces: je klikt „Insert Text Media‟ en typt de tekst die je wilt toevoegen. 

Van zodra de tekst verschijnt voeg ik key points toe op de envelope op de soundtrack track en laat 

ik dat geluid stijgen in volume. Van zodra de tekst verdwijnt hou ik meestal nog een paar seconden 

zwart over en dan laat ik de soundtrack outfaden in Sony Vegas weer heel simpel. Je klikt op je 

soundtrack en selecteert outfade. Dan kies je het aantal seconden waarin je wilt dat het geluid 

outfade. Dan zet ik voor mijn video één van de intro‟s die ik gemaakt heb en dan kan ik het hele 

bestand gaan renderen. Het renderen duurt vaak 2u omdat het naar High Definition gerenderd 

wordt. Vroeger toen ik nog met mijn webcam low quality filmpjes maakte duurde het renderen 

maximum 30 minuten. 

Maak je dat materiaal alleen of samen met anderen?  

Ik maak meestal alles alleen. Soms komen er nog andere mensen in mijn clips (vrienden, broers, 

...). Mijn broer filmt ook soms in mijn plaats. Maar het monteren en inloggen etc. doe ik allemaal 

zelf.. 

Waarover gaan jouw filmpjes? Welke boodschap wil je ermee uitdragen? 

Ik heb niet echt een algemeen doel voor ogen of een boodschap. Ik wil over belangrijke issues 

kunnen praten, zoals mijn clip over het Israel-Palestina conflict, en mijn mening daarover geven. Ik 

wil ook belangrijke topics kunnen aankaarten, maar ik zal dit dan enkel doen wanneer er een 

situatie is die dat verantwoordt. Ik ga niet zomaar out of the blue bijvoorbeeld mijn politieke 

voorkeur verkondigen. Vaak probeer ik zo neutraal mogelijk te blijven om op niemand zijn tenen te 

trappen en zaken van de twee kanten te bekijken. Maar zo‟n belangrijke kwesties zijn zeker niet het 

onderwerp van elk filmpje. 

Hoe uniek zijn de filmpjes die jij online plaatst? Circuleren er gelijkaardige filmpjes op YouTube? 

Hehe, helemaal niet uniek. Zo zijn er honderden denk ik. Het enige wat ik misschien gemerkt heb 

waarin mijn clips wat verschillen; ik ben bijna altijd „goed gezind‟, dus misschien is dat het unieke 

aspect. 

Denk je dat dergelijke filmpjes op YouTube zouden terecht komen mocht jij ze er niet opzetten?  

Waarschijnlijk wel, er zijn er waarschijnlijk ook al honderden gelijkaardige. Maar jah, je zou 

kunnen beargumenteren dat elke clip natuurlijk anders is vanwege de persoon die het presenteert en 

dergelijke.  

Vind je dat het jouw taak is om zaken op YouTube te zetten? 

Zeker niet mijn taak! Ik heb geen grotere wereldverbeterende verantwoordelijkheid. Het Is meer 

een hobby. 

Welke impact vind je dat jouw bijdrage heeft? 

Goh, moeilijk te zeggen; ik denk dat mensen er eventjes „blij‟ van worden. Een paar van mijn 

subscribers hebben dat eens vermeld. Ze vinden het leuk om te kijken naar iemand die altijd lacht 
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en ik denk wel dat je daar zelf wat positiever van wordt. Dus hopelijk is dat mijn bijdrage? Mensen 

optimistischer maken? 

Vind je dat jouw bijdrage onmisbaar is?  

Helemaal niet. Mijn subscribers zouden het heel spijtig vinden, maar na 2 maanden zouden ze het 

al wel vergeten zijn. En het zou geen groot gemis zijn voor YouTube! 

Zie je het als jouw opdracht of is het gewoon amusement?  

Het is gewoon amusement. Ik maak heel graag clipjes en ik leer er ook veel van bij (hoe ik moet 

monteren enz., Maar ik zie het ook een beetje als een bijverdienste. Het geld dat ik er voor krijg is 

goed meegenomen. Als je van je hobby je bijberoep kan maken, waarom niet hé? 

Beschouw je jouw bijdragen gewoon als een deel van het geheel of als één van de belangrijkste 

onderdelen?  

Gewoon als een deel van het geheel. Het is niets vernieuwend en zeker niet belangrijk. 

Vind je het belangrijk om jouw clipjes voor lange tijd beschikbaar te houden? 

Ja, ik vind het wel belangrijk dat mensen moeten kunnen teruggaan en oudere clips bekijken.  

Ik vind, eens je je clips upload, kan je ze beter laten staan. Je hebt besloten om ze publiek te maken 

en als veel mensen het dan al gezien hebben. Ik zie niet in waarom je ze dan ineens van het internet 

zou halen.  

Plaats je soms gezamenlijke bijdragen (van jou en één of meer vrienden)?  

Niet echt gezamenlijke bijdragen, mijn vrienden komen af en toe wel eens in mijn clips (enkel als 

ze dat niet erg vinden), maar geen van hen helpt met monteren en dergelijke, dus een echte 

„gezamenlijke bijdrage‟ is het niet. Mijn vrienden zijn ook niet echt geïnteresseerd in clipjes maken 

of op YouTube zitten. 

Wedijver je met je vrienden om de beste bijdrage te leveren? 

Nee, zij willen helemaal geen clips op YouTube zetten... 

Doe je harder je best als je zelfstandig handelt of in groep? 

Als ik in groep ben, zal ik misschien meer andere mensen in beeld brengen en hen aan het woord 

laten. Dus als ik zelfstandig ben doe ik wel harder mijn best; dan moet ik het alleen dragen, dus 

moet ik het toch een beetje entertainend maken. 

In welke mate ben je verbonden met de inhoud van de clipjes die je online plaatst? 

Ik zal nooit meningen gaan verkondigen waar ik tegen ben. Ik doe waar ik in geloof en in die mate 

komt wie ik ben dus heel hard overeen met wat ik online zet. Ik ben ook iemand die altijd lacht en 

meestal positief is en goed gezind. Het enige wat misschien wat anders is in sommige clips is dat ik 

zorg dat ik iets actiever ben. Voor de rest gebruik ik wel dingen die ik niet echt zou gebruiken om 

wat meer kijkers te trekken: wat meer decolleté, een korter rokje, sexy thumbnail of een 

aanlokkende titel, ... Dat zijn dingen die voor mij niet echt moeten, maar ik vind daar ook niets mis 

mee. Als je me op het strand zou zien, zou je immers evenveel te zien krijgen.  
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Vind je dat ze iets over jezelf vertellen? 

Ja, ik denk wel dat ze mijn karakter goed weerspiegelen. Ik ben niet iemand die (snel) boos wordt 

of triestig, meestal opgewekt en ik kan tegen een stootje. 

Vind je het belangrijk dat wat je op YouTube zet bij je past? 

Ik vind het belangrijk dat als je een „vlog‟ kanaal hebt, waar je zogezegd filmpjes maakt over jezelf 

en je dagelijks leven dat je je dan niet gaat voordoen als iemand anders. Dat hangt hard van de 

context af: als je een kanaal wil waar je acteerfilmpjes online zet, is het maar normaal dat je in je 

filmpjes verschillende rolletjes speelt. Maar bij een vlogkanaal ben je beter jezelf denk ik anders 

val je snel door de mand en hou je het ook niet lang vol. 

Welk gevoel overheerst als je een filmpje online hebt geplaatst? Wat doe je dan? (status, trots,…) 

Vooral nieuwsgierigheid, spanning; ik vind het altijd spannend om te zien hoe mensen er op gaan 

reageren, en ik hoop ook elke keer dat ze het goed gaan vinden. Meestal niet echt trots omdat ik 

mijn eigen filmpjes niet echt „hoogstaande‟ clips vind, ook niet echt status. Mijn vrienden zijn daar 

helemaal niet mee bezig, en het is ook niet iets „cool‟  of zo. Zij vinden het zelfs meestal lastig als 

ik met mijn camera kom aanwaaien, dus ik vertel hen er ook niet veel over. Maar als het een 

filmpje is waar ik lang aan gewerkt heb, veel tijd heb ingestoken, ben ik toch wel trots als mensen 

het goed vinden! 

Wie weet dat jij filmpjes op YouTube hebt? 

Mijn ouders, broers, grootouders, een paar neven en nichten, en sommige van mijn vrienden. Ik heb 

gehoord dat een paar mensen van mijn universiteit en oude vrienden mijn filmpjes ook al gevonden 

hebben. 

Hoe komt het dat zij dit weten? (verteld/blog/website/gebruik eigen naam) 

De mensen met wie ik het meest omga (familie en beste vrienden) heb ik het zelf verteld. De rest, 

geen idee, waarschijnlijk via via. Of via Facebook of zelfs gewoon toevallig. 

Gebruik je steeds eenzelfde nickname op het internet?  

Ja. Tenzij twinklybird bezet is, dan neem ik „twinkly‟. 

Waarom gebruik je je echte naam op YouTube? 

Ik gebruik niet echt mijn echte naam op YouTube, mijn echte naam is doodgewoon Fien. Maar dat 

is niet zo internationaal, dus had ik er Josephine van gemaakt en dat werd dan weer Josie. 

Waarom wil je dat niet? Waarom upload je dan? 

Iedereen mag mijn echte naam weten, het is geen geheim of zo. Het is gewoon geen simpele naam 

voor Amerikanen en andere Engelssprekenden; „Fien‟ is heel ongewoon en als je dat telkens moet 

uitleggen vanwaar dat komt en zo... Dus ik hou het gewoon bij Josie. Normaal gezien, als mensen 

op mijn echte naam zoeken op YouTube moeten ze ook gewoon bij mijn kanaal uitkomen. 

Staat in jouw YouTube profiel een link naar een eigen website/blog/profielpagina? 

Ik heb geen eigen website, dus nee. Wel een link naar mijn twitteraccount, MySpace pagina en I 

Power profiel. 
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Zijn jouw filmpjes publiek? Zijn er filmpjes die je enkel privaat ter beschikking stelt? 

Nee, er is één filmpje dat privaat is. Een montage van toneel van vroeger. Dat is enkel privaat 

omdat ik als soundtrack Honestly van Zwan gebruik. Moest dat publiek gemaakt worden, kan dat 

offline gehaald worden. En als ze echt moeilijk willen doen kunnen ze mijn account daarvoor 

sluiten, en dat riskeer ik dan toch liever niet. 

Welk publiek heb je in gedachten als je een clipje online plaatst? Wie wil je dat er naar jouw filmpjes 

kijkt? 

Ik denk dat mijn clips vooral leuk zijn voor mensen van mijn leeftijd, teenagers, jonge twintigers, 

... Maar als je de „insight‟ op mijn YouTube account bekijkt zie je dat er ook veel vijftigers naar me 

kijken. Vooral mannen.  

Hoe bereik je hen 

Door onderwerpen aan te kaarten die hen interesseren. 

Wie denk je dat er naar jouw clips kijkt? 

Ik weet dat er vooral mannen naar mijn clips kijken. 

Vind je het belangrijk om te weten wie kijkt? Wil je er meer weten over die personen? 

Enkel belangrijk omdat je je daar dan wat op kan afstemmen. Dat je niet ineens over zaken begint 

waar die mensen niet in geïnteresseerd zijn. Maar ik wil niet noodzakelijk meer weten over die 

mensen, het zou moeilijk zijn om dat allemaal op te volgen. Het zou wel leuk zijn om meer 

specifieke feedback te krijgen; wat vinden ze goed, wat niet enzovoort. Maar ze zijn allemaal rap 

content  

Worden jouw filmpjes vaak bekeken? 

Hmm, ja dat hangt ervan af met wat je dat vergelijkt. Rond de 5000-6000 kijkers is wel veel vind 

ik, maar niets in vergelijking met AtheneWins die makkelijk 120 000 haalt. Maar ik vergelijk het 

altijd met „hoeveel mensen zou ik via een toneelstuk kunnen bereiken‟ en dan is het natuurlijk 

enorm veel. Dus ik ben er wel heel erg tevreden mee! 

Volg je dat op? 

Ja, ik hou het meestal bij om te zien wanneer ik mijn volgende filmpje kan uploaden. Als mijn 

eerste clip nog maar 2000 kijkers heeft, dan wacht ik meestal nog een paar dagen. 

Vind je het belangrijk dat jouw filmpjes vaak bekeken worden? Waarom? 

Belangrijk voor mezelf niet echt; ik lig er niet van wakker, maar voor mijn inkomsten wel. En het 

is natuurlijk leuk, het is een beetje een barometer van hoe goed mensen het vinden natuurlijk. Dus 

hoe hoger hoe beter. 

Zou je het demotiverend vinden mochten weinig mensen naar jouw clip kijken? 

Ja, gewoon omdat er veel tijd in kruipt en als er dan maar weinig mensen kijken is dat niet zo 

nuttig. Ik maak nogal graag kosten-baten analyses in mijn hoofd dan. Als ik er minder uit haal dan 

dat ik er in steek, is het niet nuttig. Dat geldt zowel voor de tevredenheid die ik er uit haal als voor 

het aantal kijkers. 
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Bekijk je zelf vaak andere filmpjes? 

Ja, dagelijks. 

Krijg je vaak comments op jouw clipjes? 

Ja, toch redelijk, gemiddeld rond de 150 per clip en dat is toch wel wat. Mensen commenten niet zo 

heel snel, en als je 200 comments haalt zit je al heel snel in de top 5 van „Most Discussed‟ in 

People/Blogs. 

Volg je dat op? 

Ik lees alle comments. 

Over wat gaan dergelijke comments? 

Over of ze het goed vinden, vaak complimenten, soms ook hatercomments. Soms praten ze gewoon 

mee over het onderwerp van de clip. Soms ook redelijk zotte comments: mensen die opmerken dat 

ik de verkeerde hand gebruik voor het „Peace Out‟ teken op het einde, of het lastig vinden als ik 

eens de intro er uit laat en. 

Wat vind je daarvan? 

Ik vind dat enorm leuk Ik lees graag comments en het is tof om te weten dat de clips geapprecieerd 

worden en dat mensen er mee bezig zijn. 

Wat vind je ervan om geen reactie te krijgen? 

Geen reactie krijgen zou ik wat lastig vinden; dan weet je niet of je goed bezig bent of niet. Ik hoor 

graag wat er mis is, maar ook wat er goed is. En ik vind het leuk om met mensen in gesprek te gaan 

daarover. 

Ga je soms in interactie met gebruikers die commenten? Waarom wel, waarom niet? 

Ja, ik vind het toch belangrijk om te laten zien dat je al die comments leest en dat je die belangrijk 

vindt. Dan is er ook niet zo‟n grote kloof tussen gebruiker en uploader.  

Tracht je bijdrage te veranderen of verbeteren, na het krijgen van comments of suggesties? En vervang 

je deze filmpjes dan? 

Ik vervang geen clips; eens online, altijd online. Maar ik tracht wel te verbeteren als er bijvoorbeeld 

mensen zijn die zeggen: camera angle was niet zo goed, of belichting kan beter, of „lelijke trui‟. 

Maar dat gebeurt heel weinig. Mensen geven ofwel positieve ofwel negatieve comments, maar ze 

wijzen dan zelden aan hoe je kunt verbeteren. 

Geef je vaak comments op clipjes van anderen? Waarom? 

Soms, op de clips van die mensen van wie ik weet dat ze het lezen. Anders heeft het niet zoveel zin 

vind ik. En ik vind het ook belangrijk om mensen te laten weten wanneer je iets goed vind.  

Krijgen jouw clips vaak een rating? 

Eerlijk gezegd let ik daar niet zo op. Ik heb een paar keer in de top 5 van Most Rated in 

People/Blogs gestaan, maar ratings bekijk ik niet zo erg. Je kunt per clip bij statistiscs de honors 

bekijken die je clip die dag behaald heeft, en die check ik soms wel. 
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Volg je dat op? 

Niet echt. 

Hoe belangrijk vind je het dat jouw filmpjes vaak een rating krijgen? 

Niet echt belangrijk; ik vergeet zelf ook vaak clips te raten. Zolang ze kijken ben ik al tevreden. 

Hoe belangrijk vind je het dat jouw filmpjes een goede rating krijgen?  

Ja, als ze dan de moeite doen om te raten, heb ik liever een goede rating natuurlijk! 

Rate je vaak clipjes van anderen? Waarom? 

Nee, ik vergeet het eigenlijk gewoon vaak...  

Vind je het belangrijk dat andere sites jouw filmpje opnemen of ernaar verwijzen? Volg je dat op? 

Dat is nogal moeilijk om op te volgen, geen idee of andere sites naar mij verwijzen. 

Hoe belangrijk vind je het? 

Niet zo belangrijk, het is natuurlijk wel leuk, want hoe meer reclame hoe meer kijkers. Maar daar 

ga ik toch geen tijd in steken denk ik. Mensen die via een andere site bij jou terecht komen zijn niet 

altijd fervente YouTube kijkers en zullen misschien ook niet blijven kijken. 

Op welke manier krijg je het liefst feedback? 

Het liefst persoonlijk; face to face. 

Waarom? Gebeurt dit vaak? 

Omdat ik dat ergens meer kan appreciëren. Het is heel gemakkelijk om online iets te zeggen en je 

der zo vanaf te maken. Maar als mensen nog eens naar mij toe stappen om te zeggen dat ze de clips 

echt leuk vinden, vind ik dat nog net iets specialer. 

Nee, dat gebeurt niet zo vaak. Ik heb het nu al 3 keer voorgehad, misschien daarom dat ik het wat 

leuker vind, omdat het niet zo vaak gebeurd, dus als het dan eens voorvalt, is dat direct al wat 

specialer. 

Van wie krijg je het vaakst feedback? Zijn dit mensen die je kent? Hoe dan (offline/online)  

Er zijn een paar heel trouwe fans die op elke clip commenten en ook nog privé berichten sturen op 

YouTube, dus van hun het vaakst. Daarnaast nog mijn ouders en broers (zij net iets minder vaak). 

Verder; de meeste van mijn vrienden vermelden zo maar eens af en toe wanneer ze een clipje 

gezien hebben. 

Op welke manier kom je nog in contact met deze mensen? 

Vooral online, en familie thuis dus. 

Van wie vind je het leukst om feedback te krijgen? 

Van mijn broers. 

Waarom? Gebeurt dit vaak? 

Omdat zij zelf een YouTube kanaal hebben en ze weten heel goed waar ze mee bezig zijn, dus ik 

waardeer hun mening wel enorm. 
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Vind je dat je sociaal netwerk uitbreidt sinds je met YouTube begon? 

Mijn online sociaal netwerk wel, buiten veel Amerikanen/Engelssprekenden, heb ik nog een aantal 

Belgen leren kennen via YouTube waarmee ik af en toe online spreek. Voor de rest is er niet zo 

veel veranderd.  

Hoe meet je dat? 

Er valt niet echt veel te meten, ik heb er niet bepaald „echte‟ vrienden door bijgekregen of zo. 

Hecht je daar belang aan? Waarom wel, waarom niet? 

Ik vind het wel leuk om altijd nieuwe mensen te leren kennen, maar ik denk ook dat je met online 

kennissen wat moet opletten; mensen zijn niet altijd zoals ze zich voordoen en je kunt ze toch nooit 

helemaal vertrouwen. Maar ik vind ook niet dat dat moet; het is tof om met verschillende mensen te 

praten en verschillende meningen te horen en te ontdekken hoe mensen uit andere landen/culturen 

over bepaalde zaken kennen. 

Ben je nog op andere videoportals actief? 

Nee. 

Ben je ook op andere Web 2.0 sites actief zoals social netwerksites zoals Facebook, Netlog, Myspace, 

Flickr, Delcious, etc. waar je zelf zaken online kan plaatsen? 

Ik ben actief op Facebook (hierop plaats ik heel af en toe een filmpje), op Twitter, Myspace, I 

Power en vroeger zat ik ook op Netlog (ik heb daar denk ik nog wel een profiel, maar daar zit ik 

niet meer op). 

Vind je het belangrijk om bij te dragen tot het Web? Waarom wel, waarom niet? 

Ik vind het belangrijk dat je de mogelijkheid hebt om bij te dragen tot het Web. Wat mensen er op 

zetten is niet altijd even interessant of belangrijk, maar ik vind het principe van een World Wide 

Web waar iedereen te allen tijde aan kan deelnemen enorm belangrijk. Er is geen sprake (of toch 

weinig) van censuur en de content wordt volledig bepaald door de gebruikers; een volledig vrij 

systeem. De mensen krijgen niet alles ingelepeld zoals wanneer ze naar tv kijken; ze bepalen zelf 

wat online komt en ze filteren er zelf uit wat hun niet boeit.  

Dus uiteindelijk komt dat er denk ik wel op neer dat ik het belangrijk vind om bij te dragen tot het 

Web; als niemand het deed had je gewoon niet het soort systeem dat we vandaag hebben. 

Vandaar dat de strijd voor Net Neutrality ons (de Athene crew en mijzelf) nauw aan het hart liggen: 

het net moet neutraal blijven, mensen moeten zelf kunnen bepalen wat ze willen zien. De dreiging 

bestaat al langer om over te gaan naar een systeem zoals bij tv: je betaalt maandelijks een som 

waarvoor je een pakket websites kan accessen die je provider bepaalt (vanwege sponsorships). Van 

zodra je daar buiten wil gaan, moet je dan bijbetalen. Daardoor geef je kleine ondernemers, 

jongeren, etc. (eender wie) die zelf een website willen opstarten geen groeikansen; want wie zou er 

toegang voor een beginnende website willen betalen?  
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Wat vind je van internetgebruikers die zelden of nooit iets online zetten: op YouTube of op een andere 

site, maar die zaken wel gebruiken? 

Ik heb daar geen problemen mee, ik heb dat lange tijd zelf zo gedaan. Ik kan het goed begrijpen dat 

sommige mensen filmpjes willen zien enzovoorts maar zelf niet willen dat iedereen hen op het net 

kan zien. Dat is ook het mooie aan YouTube vind ik; je bepaalt volledig zelf in hoeverre je opgaat 

in de community; ben je een verlegen persoon, heb je geen camera, kan je niet monteren; geen 

probleem, je kan nog altijd commenten en raten en favoriten en subscriben enzovoort. En van zodra 

je daarin verder wil gaan, dan koop je een webcam en doe je meer. 

Wat vindt u van het web waarbij iedereen zomaar kan bijdragen (attitude tegenover web 2.0) 

Hmm.. Ik denk dat de uitleg rond Net Neutrality hier ook wel past. Ik vind dat iedereen aan het web 

moet kunnen bijdragen; de wereldwijde toegankelijkheid en mogelijkheden maken het web wat het 

is en zorgen ervoor dat het zo verschilt van een systeem van televisienetwerken. 
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Interview 18. 

Interview afgenomen op woensdag 25.05.2009 

 

 Leeftijd:18 jaar 

 Geslacht: M 

 

Hoe heb je YouTube leren kennen? 

Ik denk dat ik gewoon aan het zoeken was op het internet naar video‟s en zo ben ik op YouTube 

terecht gekomen.  

En hoe lang is dat ongeveer geleden? 

Ik denk dat dit zeker al 2 jaar geleden is. Begin 2007, als ik mij niet vergis. 

Waarom heb je een account gemaakt op YouTube? 

Ik kijk graag naar videoclip van bepaalde liedjes. Zo kan ik ze bewaren en aanduiden als 

favorieten. Daarnaast kan ik ook subscriben. Ook om mijn eigen video‟s te uploaden heb je een 

account nodig. Dat is wel pas later gevolgd. Dat moet augustus 2007 geweest zijn. Ik had toen 

grote vakantie en had veel tijd. Ik was dan op reis geweest naar mijn thuisland Bosnië en heb 

daarvan enkele video‟s gemaakt met mijn digitale fotocamera. Omdat de video‟s behoorlijk groot 

waren kon ze niet naar mijn familie in Bosnië sturen en heb ik ze maar online geplaatst op 

YouTube. Daarna heb ik via mail de link naar mijn YouTube account doorgestuurd zodat mijn 

familie ginder ze probleemloos kon bekijken. 

Als je gebruik maakt van YouTube, zoek je dan rechtstreeks of via links? 

Ik zoek het rechtstreeks, want mijn YouTube account is mijn home page. Het kan natuurlijk altijd 

wel eens gebeuren dat ik er via via op kom, maar dan was het meestal niet de bedoeling om op 

YouTube terecht te komen. 

Hoe vaak gebruik je YouTube om clips te bekijken?  

Ik gebruik het toch wel dagelijks. Meestal om liedje op te zoeken en clips te bekijken. Af en toe 

gebruik ik YouTube zelfs gewoon als muziekspeler. 

Was dit in het begin dat je YouTube leerde kennen anders? 

Nee, eigenlijk niet. Van zodra ik YouTube had ontdekt, surfte ik er wel dagelijks naartoe. Voor 

zover ik mij kan herinneren toch. 

Hoe vaak gebruik je YouTube om clips online te plaatsen? Was dit voorheen anders? 

Ik zet de laatste tijd niet zoveel meer zoveel filmpjes online op YouTube. De filmpjes mogen echt 

niet groot zijn en ze worden zodanig gecomprimeerd dat de kwaliteit echt slecht is! 

En in het begin dat je YouTube wel meer gebruikte? 

Ik moet eerlijk toegeven dat ik helemaal nog niet veel heb geüpload. Zoals ik al zei heb ik enkele 

foto‟s van mijn reis en familie geüpload, en daarna heb ik enkele game video‟s online geplaatst.  
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Wat voor filmpjes plaats je online? 

Het zijn allemaal filmpjes die ik zelf gemaakt heb. De filmpjes van op reis waren onverwachts en 

niet met de bedoeling dat ik ze ging uploaden. Ik nam gewoon af en toe mijn camera om familie op 

uitstappen op beeld vast te leggen. En na de reis heb ik pas besloten om ze online te zetten. 

Daarnaast heb ik wel nog met die intentie gefilmd. Terwijl ik aan het gamen was. 

Hoe gaat dit in zijn werk?  

Ik steek daar echt niet veel tijd in. Ik film gewoon enkele minuten. Ik zet de filmpjes op mijn 

computer en daarna load ik de filmpjes op YouTube. Terwijl het filmpje aan het uploaden is, doe ik 

iets anders omdat dat allemaal vanzelf gebeurt. Dus echt wel gemakkelijk. 

Maak je dat materiaal alleen of samen met anderen?  

Ik maak dat materiaal altijd alleen! 

Waarover gaan jouw filmpjes?  

Wel de laatste filmpjes die ik online plaatste waren PVP‟s (= player versus player) van” World Of 

Worldcraft”. Maar de kwaliteit is zodanig slecht dat ik daar zelfs mee gestopt ben, eigenlijk. 

Welke boodschap wil je ermee uitdragen? 

Boodschap? Heb ik nog nooit over nagedacht. Ik wil er niet echt een boodschap mee uitbrengen. Ik 

zet ze online voor mezelf. En ik hoop wel dat de andere YouTubers die erin geïnteresseerd zijn, er 

toch wel wat plezier aan beleven. Ik wil het gewoon tonen aan de wereld. En iedereen kijkt die zin 

heeft om ernaar te kijken. 

Hoe uniek zijn de filmpjes die jij online plaatst?  

Ik vind ze meestal wel uniek! Elk spelletje is anders, en er zijn niet zo heel veel mensen die 

filmpjes van World Of Warcraft online plaatsen. 

Circuleren er gelijkaardige filmpjes op YouTube? 

Ja, zeker! Er zijn nog mensen filmpjes online plaatsen waarin ze aan het gamen zijn. Maar er zijn 

veel verschillende games natuurlijk. 

Denk je dat dergelijke filmpjes op YouTube zouden terecht komen mocht jij ze er niet opzetten?  

Ja, dat denk ik wel. 

Vind je dat het jouw taak is om zaken op YouTube te zetten? 

Het is geen taak, je zet iets als je iets wilt tonen aan de wereld. Maar ik zie het niet als een 

verplichting om dat te doen. 

Welke impact vind je dat jouw bijdrage heeft? 

Ik denk dat mijn filmpjes niet echt uitmaken. Maar ik vind zelf wel dat alle filmpjes samen, toch 

diegene die gaan over games, een bepaalde impact hebben. Ik vind dat je er soms toch wel dingen 

kunt uit leren. Ook uit ander filmpjes natuurlijk. 

Vind je dat jouw bijdrage onmisbaar is?  

Nee, er zijn zoveel mensen die zaken online plaatsen, waardoor mijn bijdrage uitermate miniem is. 

Het zou helemaal niet opvallen moest ik geen filmpjes meer online plaatsen. Ik merk het nu zelf. Ik 
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heb er al een tijdje niets meer online geplaatst. En heb nog geen vraag gehad naar nieuwe filmpjes. 

Dus maakt echt niet uit. 

Zie je het als jouw opdracht of is het gewoon amusement?  

Ik zie het dus gewoon als amusement. Ik wil iets tonen aan de mensen die het willen zien. 

Beschouw je jouw bijdragen gewoon als een deel van het geheel of als één van de belangrijkste 

onderdelen?  

Een deel van het geheel. YouTube bevat zodanig veel informatie, zodat niemand belangrijker is 

dan de ander. Moest er niemand meer filmpjes online plaatsen over games, zou dat misschien wel 

gemist worden. Maar zolang er enkele filmpjes opstaan, maat dat niets uit. 

Vind je het belangrijk om jouw clipjes voor lange tijd beschikbaar te houden? 

Nee, niet echt. Ik heb bijvoorbeeld de filmpjes van op reis er afgehaald omdat ik een mail 

terugkreeg dat ze de video‟s op dvd hadden geplaatst of zo. Dus waarom moeten deze er blijven 

opstaan. Ik denk niet dat iemand anders dan mijn familie er iets aan heeft. Het was gewoon voor 

het gemak dat ik ze een tijdje online heb gezet. 

Plaats je soms gezamenlijke bijdragen van jou en één of meer vrienden?  

Nee! 

Moest je wedijveren met je vrienden om de beste bijdrage te leveren? Zou je dan harder je best dan als 

je alleen handelt? 

Ja, dat denk ik wel. Dan zou ik zeker willen winnen en de mooiste tricks boven halen. Maar dat 

heeft niet echt iets met YouTube te maken zeker. Ik kan niet echt een spectaculair filmpje maken 

over een spel. Dat denk ik toch. 

Welke zin passen de clips die je op YouTube plaatst bij jezelf?  

Ik zet op YouTube wie ik ben en hoe ik speel dus het vertelt wel iets over mezelf. En het past bij 

mij want niemand anders kan doen wat ik doe, want iedereen heeft een andere manier van spelen. 

Iedereen zijn speltactiek is uniek. Daarom vind ik de filmpjes dus ook wel uniek.  

Welk gevoel overheerst als je een filmpje online hebt geplaatst? Wat doe je dan? 

Ik ben wel trots, zo kunnen andere mensen zien wat ik kan. Misschien kan ik wel iets dat een ander 

niet kan. Dat is altijd leuk natuurlijk. 

Wie weet dat jij filmpjes op YouTube hebt? 

Familie, denk ik. Maar vooral mijn vrienden. 

Hoe komt het dat zij dit weten? 

Ik stuur meestal de link van het filmpje naar hen door en zeg dat ze het eens moeten bekijken. 

Gebruik je steeds eenzelfde nickname op het internet? 

Ja, Ik gebruik steeds dezelfde naam op het internet 

Zou je je echte naam niet willen gebruiken op YouTube? 

Nee, nooit! 
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Waarom wil je anoniem blijven 

Ik vind niet dat het van belang is dat andere mensen weten wie ik ben. Ik wil gewoon tonen wat ik 

kan aan mensen. Maar mijn naam doet daar niet toe. Mijn vrienden en zo weten natuurlijk wel wie 

ik ben. Maar op YouTube wil ik aangesproken worden bij mijn nicknaam. Dat is ook ik, dus ze 

weten wel iets van mij hé. Ze kennen mijn speltactiek.  

Staat in jouw YouTube profiel een link naar een eigen website/blog/profielpagina? 

Nee 

Zijn jouw filmpjes publiek? Zijn er filmpjes die je enkel privaat ter beschikking stelt?  

Al mijn filmpjes zijn voor het grote publiek beschikbaar. Ik zou anders niet weten waarom ik ze op 

internet zou plaatsen. 

Welk publiek heb je in gedachten als je een clipje online plaatst?  

Ik wil dat mensen met dezelfde interesse als ik, kijken naar mijn video‟s. De filmpjes zijn ook voor 

hen bedoeld. 

Hoe bereik je hen? 

Ik laat ze er naar kijken door links op forums te zetten waar dit soort mensen opzitten. Dus op 

gaming sites en forums. 

Wie denk je dat er naar jouw clips kijkt? 

Ik denk dat de mensen die de titel aangrijpend vinden naar mijn clips kijken. 

Vind je het belangrijk om te weten wie kijkt? Wil je er meer over weten? 

Ik vind het niet belangrijk wie dat er kijkt naar mijn clips. Ik vind het al leuk om te weten dat er 

mensen kijken. Wie dat zijn maakt ook voor mij geen verschil. 

Worden jouw filmpjes vaak bekeken?  

Mijn filmpje woorden vaak bekeken! Ik ben toch tevreden van het aantal! 

En Volg je dat op? 

Ja, ik volg het op. Ik ga dikwijls eens kijken hoeveel viewers ik bij elke video heb! 

Vind je het belangrijk dat jouw filmpjes vaak bekeken worden? Waarom? 

Nee, niet echt maar het is wel leuker als het veel bekeken wordt! Hoe meer mensen er naar kijken 

hoe beter! Want dan weet ik dat er nog andere mensen geïnteresseerd zijn! 

Zou je het demotiverend vinden mochten weinig mensen naar jouw clip kijken? Waarom? 

Ja, dat denk ik wel. Wat is het nut dat ik ze er dan opplaats? 

Bekijk je zelf vaak andere filmpjes? 

Ja, heel veel zelfs!  

Krijg je vaak comments op jouw clipjes? Volg je dat op? 

Ja, ik krijg af en toe wel eens een comment. Ik volg de commentaar ook op zo kun je zien wat 

anderen ervan denken 
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Wat vind je daarvan? 

Ik heb al comment gehad waarvan sommige ervoor zorgden dat ik me goed voelde andere waarbij 

ik me minder goed voelde! Maar sowieso weet ik dan hoe de mensen erover denken. En dat is iets 

subjectiefs. Dus ik trek mij er ook niet echt van aan als het slechte kritiek is. 

Ga je soms in interactie met gebruikers die commenten? Waarom wel, waarom niet? 

Nee, ik laat ze hun zegje doen en verder interesseert me dat niet! 

Tracht je bijdrage te veranderen of verbeteren, na het krijgen van comments of suggesties?  

Ik probeer telkens te veranderen als het beter kan! Maar niet omdat iemand anders het zegt. Dus het 

is niet dat ik de video ga veranderen als iemand anders een slechte comment post. 

Geef je vaak comments op clipjes van anderen? Waarom? 

Ik heb wel al eens een comment geplaatst. Maar meestal heb ik geen zin of zie ik er het nut niet van 

in. Zeker niet als er al veel comments bij geplaatst werden. 

Krijgen jouw clips vaak een rating? 

Ja, ik kan zeker niet klagen! 

Volg je dat op? 

Ja. Ik volg alles op. Zowel de views, als de comments als de ratings.  

Hoe belangrijk vind je het dat jouw filmpjes vaak een rating krijgen? Waarom? 

Heel belangrijk zo kan ik zien of mensen het al dan niet leuk vinden 

Hoe belangrijk vind je het dat jouw filmpjes een goede rating krijgen? Waarom? 

Heel belangrijk! Dan weet ik of ik al dan niet goed bezig ben! 

Rate je vaak clipjes van anderen? Waarom? 

Nee, ik steek daar mijn tijd niet echt in. 

Vind je het belangrijk dat andere sites jouw filmpje opnemen of ernaar verwijzen? 

Nee. Ik heb dat eigenlijk nog nooit voorgehad. Denk ik.. 

Op welke manier krijg je het liefst feedback? 

Met positieve comments! Dit wordt gegeven omdat het een goed clipje is en het gebeurt niet altijd! 

Er zijn ook altijd haters! 

Van wie krijg je het vaakst feedback? 

Randoms 

Zijn dit mensen die je kent?  

Dit zijn nooit mensen die ik persoonlijk ken. Enkel van mensen die in hetzelfde onderwerp 

geïnteresseerd zijn. Hoewel ik soms commentaar krijg van enkele vrienden. En dit vind ik dan ook 

het leukste en daar hecht ik dan ook het meeste belang aan. 

Vind je dat je sociaal netwerk uitbreidt sinds je met YT begon? 

Nee. Ik heb nog niemand persoonlijk beter leren kennen. Dat hoeft voor mij ook totaal niet. Ik wil 

mijn spel online plaatsen, maar daar blijft het dan ook bij. 
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Ben je nog op andere videoportals actief?  

Ja, op filefront en op www.warcraftmovies.com. 

Ben je ook op andere Web 2.0 sites actief zoals social netwerksites? 

Ik heb Facebook en zit ook veel op MSN! 

Vind je het belangrijk om bij te dragen tot het Web? 

Nee, ik heb niets belangrijks bij te dragen aan het web! Ik doe het gewoon louter voor het plezier! 

Zo kan ik zelf filmpjes herbekijken en hoef ik ze niet te zoeken op mijn computer! 

Wat vind je van internetgebruikers die zelden of nooit iets online zetten: op YouTube of op een andere 

site, maar die zaken wel gebruiken? 

Internet is vrij voor iedereen! Wat ze er mee doen is hun zaak 

Wat vindt u van het web waarbij iedereen zomaar kan bijdragen (attitude tegenover web 2.0) 

Ik vind het goed! Het net moet vrij zijn voor iedereen! Er komen ook minder interessante zaken op, 

maar we hebben allemaal de capaciteit om de voor jou interessante informatie uit te selecteren. Als 

je naar de bibliotheek gaat heb je ook veel verschillende thema‟s en onderwerpen. Je bekijkt dan 

toch ook enkel de boeken die je interesseren. Er is voor elk wat wils. En dat vind ik een zeer 

positieve evolutie.  

  

http://www.warcraftmovies.com/
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Interview 19. 

Interview afgenomen op maandag 29.06.09 

 

 Leeftijd:25 jaar 

 Geslacht: M 

 

Hoe en wanneer heb je YouTube leren kennen? 

Ik weet niet meer exact hoe ik YouTube heb leren kennen. Ik vermoed dat het was door vrienden 

die me enkele links van grappige videootjes doorstuurden die op YouTube te bekijken waren. 

Nadien heb ik echter vrij snel de waarde van het medium ingeschat doordat ik, als 

muziekliefhebber, er praktisch alle clips van recente muzieknummers kon bekijken. 

Waarom heb je een account gemaakt op YouTube? 

Ik heb op dit moment 4 accounts op YouTube: 

 „scoutseeklo‟ waar ik het in dit interview verder over zal hebben. Aangemaakt als 

verzamelplaats voor alle filmpjes van mijn scoutsgroep Scouts en Gidsen Baden-Powell 

Eeklo. Alle leiding heeft hiervan de gebruikersnaam en het paswoord gekregen en is 

gevraagd geweest om hun videomateriaal steeds hierop te zetten en niet langer op hun 

eigen account. We merkten namelijk dat alle filmpjes over en van onze scoutsgroep 

verspreid terug te vinden waren op YouTube. 

 „pnuytinc‟ wat mijn persoonlijke account is. Gebruik ik vooral om mijn favorieten te 

beheren. Is gekoppeld aan mijn Google-account (via Gmail). 

 „opkuisdag‟: een gelegenheidsaccount aangemaakt voor 1 specifiek videootje dat ik wou 

delen met een groep mensen. 

 „Franticcc‟: een gelegenheidsaccount om een reactie te posten op een video van iemand 

anders dat ik niet in eigen naam wou doen. 

Als je gebruik maakt van YouTube, zoek je dan rechtstreeks of via links? 

Beide. Specifieke filmpjes leer ik kennen via links, zoals via Facebook, via Gmail-chat, via 

MSN,…  Maar dikwijls zoek ik ook rechtstreeks, gewoon om wat te surfen of om een filmpje terug 

te vinden dat ik niet in mijn favorieten heb bewaard. Dikwijls ga ik ook rechtstreeks om gewoon 

mijn eigen account te zien of om te kunnen terug kijken naar mijn favorieten. 

Hoe vaak gebruik je YouTube om clips te bekijken? Was dit in het begin dat je YouTube leerde 

kennen anders? 

Enkele keren per week surf ik op YouTube. Dit ligt dikwijls lager of hoger in specifieke periodes, 

zoals tijdens de examenperiodes of tijdens een dag verlof. Het hangt er dus vanaf. De laatste tijd, 

nu ik werk is dit verminderd aangezien ik op de computer van het werk geen videofragmenten kan 

afspelen. 
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Hoe vaak heb je de laatste maanden gebruik gemaakt van YouTube om clips online te plaatsen?  

Eerder sporadisch. Zo beschik niet over een goede videocamera of fototoestel met die 

opneemmogelijkheid. Het zijn vaak clipjes van anderen die ik namens hen online zet.  

Was dit voorheen anders? 

Vroeger was dit even weinig als nu, al maakte ik ook wel clipjes bestaande uit verschillende foto‟s. 

Iets wat ik nu uit tijdsgebrek minder doe. 

Wat voor filmpjes plaats je online, user generated of professionaly generated 

Merendeel is toch wel user generated. De uitzondering zijn een tweetal fragmentjes uit het journaal 

van de lokale televisie waarin onze groep aan bod kwam. Het is voor iedereen leuk om dit 

beeldmateriaal eens te kunnen herbekijken! 

Hoe gaat dit in zijn werk?  

Het merendeel van de filmpjes wordt gemaakt door middel van een fototoestel met de mogelijkheid 

tot opname van relatief korte filmpjes. Enkele filmpjes bestaan ook uit een montage van foto‟s en 

prentjes. Via een eenvoudig videobewerkingsprogramma als Windows Movie Maker worden de 

meeste filmpjes gemonteerd. De enkele filmpjes van ScoutsEeklo.TV zijn gemonteerd door iemand 

van de leiding met een meer specifiek videoprogramma. Het uploaden gebeurt meestal door degene 

die de montage van het filmpje heeft gedaan. Aangezien iedereen de gebruikersnaam en het 

wachtwoord heeft van de YouTube account is dat het gemakkelijkst. In enkele gevallen heb ikzelf 

filmpjes geüpload die ik vond op enkel archiefcd-roms uit een pre-YouTube tijdperk. 

Maak je dat materiaal alleen of samen met anderen?  

De meeste filmpjes zijn samen met anderen gemaakt of zelf helemaal door anderen gemaakt. De 

reeks filmpjes die kaderen in het project ScoutsEeklo.TV zijn allemaal teamwork: samen een 

scenario bedenken, opnemen maar er is slechts één iemand die het gehele filmpje monteert. 

Waarover gaan jouw filmpjes?  

Door de band genomen gewoon zijn het enkele fragmenten uit Het leven zoals het is… de 

scoutsgroep. Een spelletje, iemand die een mop vertelt,… Soms ook fragmenten van speciale 

momenten: het toneeltje van de jongste tak, de onthulling van iets,… Bij de reeks ScoutsEeklo.TV 

gaat het over verslaggeving over de scoutsgroep, aan de hand van een scenario. 

Welke boodschap wil je ermee uitdragen? 

Er schuilt zowel een boodschap in voor externen als voor internen. De externen willen we de 

boodschap “Scouts is tof! Kom erbij!” meegeven. Terwijl voor de internen willen de filmpjes 

verspreiden zodat herinneringen kunnen opgehaald worden zodat ze de leuke momenten kunnen 

herbeleven! 

Hoe uniek zijn de filmpjes die jij online plaatst? Circuleren er gelijkaardige filmpjes op YouTube? 

Uniek is het in de zin dat het de enige verzamelplaats is op het internet voor videomateriaal over 

onze scoutsgroep. Ook het concept ScoutsEeklo.TV is vrij uniek binnen het Vlaamse 

jeugdwerkwereldje. 
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Het is niet uniek in de zin dat YouTube wemelt van korte filmpjes opgenomen met een fototoestel 

die gewoon snap shots uit het dagelijkse leven zijn. 

Denk je dat dergelijke filmpjes op YouTube zouden terecht komen mocht jij ze er niet opzetten?  

Ja, zeker en vast. Het kanaal werd daarvoor juist opgericht. Doordat de leiding filmpjes online 

zetten, maar elk op hun eigen account. Het is veel interessanter om 1 gemeenschappelijke account 

met alle filmpjes te hebben dan 10 verschillende accounts met 1 filmpje. De filmpjes die ik van op 

cd-roms heb geplukt uit het pre-YouTube tijdperk leiden nu een tweede leven op YouTube. Deze 

zouden waarschijnlijk nooit op het internet geraakt zijn, moest ik deze er niet hebben opgeplaatst. 

Vind je dat het jouw taak is om zaken op YouTube te zetten? 

Ja, ik zie het wel als een taak. Binnen onze scoutsgroep is er een webteam die zich, naast de 

website, bezig houdt met alles van communicatie (Facebook-groep, LinkedIn-groep, Scoutpedia-

pagina,…). Als lid van dat webteam is het mijn taak om ervoor te zorgen dat alle filmpjes van de 

scoutsgroep op datzelfde YouTube kanaal komen. 

Welke impact vind je dat jouw bijdrage heeft? 

Het is een stimulans tot het ruimer verspreiden van audiovisueel materiaal met betrekking tot de 

scoutsgroep. Dus de impact op de leden en leiding is er wel. Maar de impact op YouTube zelf lijkt 

mij wel heel beperkt, zelfs verwaarloosbaar. 

Vind je dat jouw bijdrage onmisbaar is?  

De aanzet die ik gegeven heb tot het oprichten van een eigen Scoutseeklo-account was onmisbaar 

om te komen tot waar we nu staan. Anderzijds is mijn huidige taak compleet vervangbaar en in een 

ideale wereld, waarbij elke leiding de reflex heeft om z‟n filmpjes online te zetten, overbodig. 

Zie je het als jouw opdracht of is het gewoon amusement?  

Ik zie het als mijn opdracht, dat hoort bij de taakomschrijving van het webteam. Zo zit ik verveeld 

met het feit dat we niet in staat zijn te komen tot meer ScoutsEeklo.TV filmpjes. Dit wegens 

tijdsgebrek. 

Beschouw je jouw bijdragen gewoon als een deel van het geheel of als één van de belangrijkste 

onderdelen?  

Eén van de belangrijkste onderdelen toch wel. Leiding neemt snel filmpjes op tijdens een 

scoutsactiviteit, maar ziet op tegen montage en uploaden. Door hierin een motivator te zijn, slagen 

we erin de scoutsaccount goed te stofferen.  

En op YouTube? 

Daarbinnen maken we maar een heel klein deeltje van uit. Verwaarloosbaar zoals ik daarnet al zei. 

Vind je het belangrijk om jouw clipjes voor lange tijd beschikbaar te houden? 

Absoluut. Zo‟n filmpjes blijven hun waarde behouden, als herinnering voor wie op het filmpje 

meedoet of als leuk beeldmateriaal voor anderen die de persoon kennen die op het filmpje mee 

doet. 
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Plaats je soms gezamenlijke bijdragen van jou en één of meer vrienden?  

Zeker. ScoutsEeklo.TV is een uitgesproken gezamenlijk project. Ook de filmpjes van de Giverfilm 

dit zijn verschillende sketches is een voorbeeld daarvan. 

Wedijver je met je vrienden om de beste bijdrage te leveren? 

De drive van het webteam is om beter te doen dan andere Vlaamse jeugdbewegingen. Zo waren we 

oprecht trots op ons project ScoutsEeklo.TV. Onze website, ons gebruik van Facebook en dus ook 

ons gebruik van YouTube zou een best practice horen te betekenen binnen het Vlaamse jeugdwerk. 

En hoe meten jullie dat? 

Het „meten‟ van onze voorsprong op de rest doen we door te surfen naar andere best practices uit 

Vlaanderen en op te merken dat veel elementen van onze aanpak worden overgenomen door andere 

groepen. 

Doe je harder je best als je zelfstandig handelt of in groep? 

Geen idee eigenlijk. De resultaten van een groepswerk dus gezamenlijk aan een filmpje werken, 

leidt wel tot betere filmpjes. Maar of we daardoor meer ons best doen. Ik weet het niet. We streven 

altijd om goed werk neer te zetten. En als we ons vergelijken met andere jeugdbewegingen slagen 

we best in deze opzet. Maar extra inspanningen om beter te zijn dan anderen doen we niet. We 

doen het gewoon goed! 

In welke zin passen de clips die je op YouTube plaatst bij jezelf?  

In beperkte mate. Ik zie me eerder als afstandelijke observator, als lid van het webteam, dan als 

medeparticipant. Enkel de filmpjes met veel montagewerk passen bij mezelf, omdat ik er een stuk 

van mijn creativiteit in kwijt kon. 

In welke mate ben je verbonden met de inhoud van de clipjes die je online plaatst? 

Ik ben er niet echt mee verbonden. Ik ben vooral bezig met het feit dat ze online staan en niet per se 

met de inhoud van wat er online staat. 

Vind je dat ze iets over jezelf vertellen? 

Neen. Enkel de clipjes waar veel montagewerk bij te pas zijn gekomen, of waarvoor er met een 

scenario is gewerkt. 

Vind je het belangrijk dat wat je op YouTube zet bij je past? 

Neen, vooral belangrijk dat er iets opkomt. Aantonen dat we er gedreven mee bezig zijn. 

Welk gevoel overheerst als je een filmpje online hebt geplaatst? Wat doe je dan?  

Blij dat er weer een update is van het kanaal, dat het geen stille dood sterft,… 

Wie weet dat jij filmpjes op YouTube hebt? 

Leden van de scoutsgroep en soms ook sympathisanten zoals ouders van leden, oud-leiding, 

bevriende jeugdbewegingen,… 

Hoe komt het dat zij dit weten? (verteld/blog/website/gebruik eigen naam) 

Wie geabonneerd is op het kanaal (11 subscribers), mensen die afgaan op de tags die we toekennen 

aan de filmpjes, we letten erop dat we veel tags geven, mensen die via Google Earth/Maps zoeken 
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naar filmpjes vanop een bepaalde locatie (we letten erop dat we bij elk filmpje steeds de exacte 

coördinaten van het filmpje invullen). Maar belangrijker is de stroom bezoekers vanuit onze 

reguliere scoutssite (www.scoutseeklo.be) waar we aankondigen dat er nieuw materiaal op 

YouTube staat. 

Gebruik je steeds eenzelfde nickname op het internet? Gebruik je je echte naam op YouTube? 

Ik gebruik grotendeels dezelfde nickname, die grotendeels overeenkomt met mijn echte naam. Op 

YouTube maak ik ook gebruik van die nickname. Maar hier in dat geval is het niet mijn persoonlijk 

YouTube kanaal, maar wel dat van de scouts. 

Waarom plaats je niet gewoon je volledige naam op YouTube? Of is hij er toch ergens te vinden? 

Eigenlijk is mijn echte naam toch ergens te vinden. Maar dezelfde username heeft het gemak dat je 

bij het inloggen niet moet twijfelen welke username je hier weer voor gebruikt hebt. 

Staat in jouw YouTube profiel een link naar een eigen website/blog/profielpagina? 

Ja, naar de scoutswebsite. 

Zijn jouw filmpjes publiek? Zijn er filmpjes die je enkel privaat ter beschikking stelt? 

Alle filmpjes zijn publiek, behalve eentje. Een parodiërend liedje over iemand van de leiding, 

omdat dit niet gepast was voor leden om dit te zien over hun leiding. Is nu enkel zichtbaar voor 

leiding. 

Welk publiek heb je in gedachten als je een clipje online plaatst?  

De oudere leden van onze scoutsgroep en hun leiding (15-25 jaar). 

Wie wil je dat er naar jouw filmpjes kijkt? 

De oudere leden van de scoutsgroep, de leiding, maar ook sympathisanten: ouders van leden en 

ouders die eraan denken hun kind naar onze scoutsgroep te laten gaan. Ook leiding en webmasters 

van andere jeugdbewegingen. 

Hoe bereik je hen? 

Op onze website de aankondiging en link te plaatsen naar de YouTube filmpjes. Of deze embedded 

gebruiken in nieuwsberichten op onze site. 

Wie denk je dat er naar jouw clips kijkt? 

Een handjevol leiding. 

Vind je het belangrijk om te weten wie kijkt? Wil je er meer over weten? 

Profielen van de verschillende bezoekers zouden zeker handig zijn. 

Worden jouw filmpjes vaak bekeken? 

Meestal niet van het grote publiek 

Volg je dat op? 

Af en toe kijk ik toch eens. Zeker nadat er een aankondiging op onze scoutssite heeft gestaan 

(genre “nu op YouTube: een nieuw filmpje over … Klik hier”), durf ik wel eens dagelijks kijken 

om te zien hoe het aantal views stijgt. 

  

http://www.scoutseeklo.be/
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Vind je het belangrijk dat jouw filmpjes vaak bekeken worden? Waarom? 

Zeker. Er moet een zekere return zijn ten opzichte van de inspanningen die je erin steekt zoal 

opnemen, monteren, uploaden,… 

Zou je het demotiverend vinden mochten weinig mensen naar jouw clip kijken?  

Zeker. Als de return on investment te laag ligt, werkt dit demotiverend. 

Bekijk je zelf vaak andere filmpjes? 

Zeker. Maar eerdere clips en trailers, dan filmpjes van andere jeugdbewegingen. 

Krijg je vaak videocomments op jouw clipjes? Wat vind je daarvan? 

Niet zo vaak. Ik zou er liever veel meer zien, maar ik geloof dat er niet zo veel mensen een 

YouTube account hebben of weten dat ze zich via een  Gmailaccount kunnen aanmelden. 

Volg je dat op? 

Direct. Ik laat de comments ook toekomen via e-mail in mijn mailbox, zodat ik direct kan zien of 

het om spam of ander ongewenste comments gaat. Dan horen die stante pede verwijderd te worden. 

De andere worden natuurlijk wel bekeken. 

Over wat gaan dergelijke comments? 

Vaak het cliché van “leuk!” of “aha”. Soms spam. 

Wat vind je ervan om geen reactie te krijgen? 

Spijtig, maar begrijpelijk. Je moet namelijk aangemeld zijn om een comment achter te laten. De 

meeste filmpjes vertonen we ook embedded op onze scoutssite, waar er geen commentaar kan 

achtergelaten worden of je moet al expliciet naar YouTube zelf surfen. 

Ga je soms in interactie met gebruikers die commenten? Waarom wel, waarom niet? 

Soms een antwoord op geven als het nodig is. Of verwijderen indien spam of ongewenst. 

Tracht je bijdrage te veranderen of verbeteren, na het krijgen van comments of suggesties?  

Op dit moment nog niet voorgevallen dat er suggesties op komen. Dus nog niets veranderd na een 

comment. Wel zou ik het direct doen moest iemand iets suggereren, om zo de interactiviteit te 

verhogen en comments aan te moedigen. 

Geef je vaak comments op clipjes van anderen? Waarom? 

Zelden. Enkel bij feitelijke onwaarheden, zoals fouten in titel van de clip of in de beschrijving. 

Krijgen jouw clips vaak een rating? 

Zelden. 

Volg je dat op? 

Ja, maar 1x per maand of zo. 

Hoe belangrijk vind je het dat jouw filmpjes vaak een rating krijgen? En waarom? 

Belangrijk. Duidt op appreciatie en een teken dat je clipje relevant is. 

Hoe belangrijk vind je het dat jouw filmpjes een goede rating krijgen? En waarom? 

Belangrijk. Clipjes met een slechte rating horen niet op het internet en mogen dus weg. 
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Rate je vaak clipjes van anderen? Waarom? 

Heel vaak. Vind dit een belangrijk en gemakkelijk middel om feedback te geven. 

Vind je het belangrijk dat andere sites jouw filmpje opnemen of ernaar verwijzen? 

Zeker. Dit verhoogt de relevantie van waar je mee bezig bent en toont appreciatie voor je werk. 

Volg je dat op? 

Zeker. 

Op welke manier krijg je het liefst feedback? Waarom? Gebeurt dit vaak? 

Via een openbare comment onderaan het clipje. Liever niet per personal message, want dit ziet 

niemand behalve jezelf. Een rating geven is ook welkom. Dit alles gebeurt niet vaak. 

Van wie krijg je het vaakst feedback? Zijn dit mensen die je kent? Hoe dan (offline/online) 

Van 1 iemand van de leiding die zelf ook veel op YouTube zit. Feedback komt uitsluitend online. 

Op welke manier kom je nog in contact met deze mensen? 

Ook in real life op café en dergelijke. 

Van wie vind je het leukst om feedback te krijgen? Waarom? Gebeurt dit vaak? 

Van een externe, zoals een ouder van iemand van de leden. Of intern van iemand zoals een 

groepsleiding, dit is een vorm van appreciatie van hogerhand. 

Vind je dat je sociaal netwerk uitbreidt sinds je met YT begon? 

Een beetje. Vriend via YouTube geworden met een naburige scoutsgroep die ook filmpjes online 

zet. Door elkaars filmpjes te bekijken, weten we waarmee de beide groepen bezig zijn. 

Hoe meet je dat? 

Via vrienden zijn op YouTube of via links leggen naar je video‟s. 

Hecht je daar belang aan? Waarom wel, waarom niet? 

Dit is leuk meegenomen, want betekent een extra vorm van appreciatie en gevoel van relevant werk 

te leveren. 

Ben je nog op andere videoportals actief? 

Neen, enkel YouTube. 

Ben je ook op andere Web 2.0 sites actief zoals social netwerksites zoals Facebook, Netlog, Myspace, 

Flickr, Delcious, etc. waar je zelf zaken online kan plaatsen? 

Er is ook een Facebook-groep en - fanpagina, een LinkedIn-groep, een pagina op Scoutpedia, een 

Twitteraccount,… 

Vind je het belangrijk om bij te dragen tot het Web? Waarom wel, waarom niet? 

Zeker wel. Niet om het Web an sich, maar wel als extra PR- en promo-instrument voor de 

scoutsgroep. 

Wat vind je van internetgebruikers die zelden of nooit iets online zetten: op YouTube of op een andere 

site, maar die zaken wel gebruiken? 

Geen probleem. Al blijft het de uitdaging om hen ook te laten interageren, door hen aan te zetten 

een comment achter te laten, een rating te geven,… 
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Wat vindt u van het web waarbij iedereen zomaar kan bijdragen (attitude tegenover web 2.0) 

Boeiende evolutie die al geleid heeft tot mooie dingen (Wikipedia, IMDB, eBay,…). Soms wat 

overroepen aangezien ik merk dat een stuk jongeren niet mee is en dus communicatiegewijs uit de 

boot valt wanneer enkel het Web wordt ingeschakeld als communicatiekanaal. 
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Interview 20. 

Interview afgenomen op dinsdag 30.06.2009 

 

 Leeftijd:15 jaar 

 Geslacht: M 

 

Hoe en wanneer heb je YouTube leren kennen 

Ik denk dat dit ongeveer 3-4 jaar geleden moet zijn. Ik kan het niet meer precies zeggen. Ik ben er 

gewoon via het surfen op gekomen. Ik zit namelijk veel op het internet, gewoon wat in het rond te 

surfen. 

Waarom heb je een account gemaakt op YouTube? 

Ik heb een account aangemaakt om mijn hobby met anderen mensen te kunnen delen. Dus ik wou 

video‟s online zetten, zodat ze voor het grote publiek beschikbaar waren. 

Als je gebruik maakt van YouTube, zoek je dan rechtstreeks of via links? 

Meestal surf ik rechtstreeks naar de website. 

Hoe vaak gebruik je YouTube om clips te bekijken? Was dit voorheen anders? 

Ik denk dat ik het toch bijna dagelijks gebruik. Elke dag ongeveer 15-30 minuten. 

Hoe vaak gebruik je YouTube om clips online te plaatsen? Was dit voorheen anders? 

Ik ga meestal 2 keer per maand “treinspotten”, dezelfde avond komen de beste losse clips online, 

en de volgende dag upload ik meestal een compilatie. Dus ja zo een 4 keer maand. 

Je hebt een YouTube account aangemaakt op 15 februari 2008, maar je eerste filmpje dateert pas 

vanaf 6 mei 2008? Waarom ben je pas een jaar later beginnen uploaden? 

Ik ben vanaf 15 februari al begonnen met uploaden, maar deze clips waren van zeer slechte 

kwaliteit. Later heb ik een andere camera gekocht en werd de kwaliteit steeds beter. Om andere 

gebruikers niet te laten denken dat ik alleen maar slechte kwaliteit clips maak heb ik de clips van 

slechte kwaliteit verwijderd.  

Wat voor filmpjes plaats je online? 

Ik heb ze allemaal zelf gemaakt. De films zijn gewoon simpele amateuristische films. Ik film 

gewoon omdat het mijn hobby is.  

Hoe gaat dit in zijn werk?  

Als ik een dag treinen heb “gespot” zet ik de mooiste losse filmpjes op YouTube. Daarna bewerk ik 

de losse filmpjes en maak ik er een compilatie van. Dat neemt allemaal niet zoveel tijd in beslag. 

Maak je dat materiaal alleen of samen met anderen?  

Meestal alleen! 
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Waarover gaan jouw filmpjes?  

Voorbij rijdende treinen. Ik ben er echt door gefascineerd. 

Welke boodschap wil je ermee uitdragen? 

Geen boodschap. Ik maak deze films omdat het mijn hobby is. Ik wil er geen boodschap mee 

uitdragen. Ik laat de mensen gewoon meegenieten van iets wat ik zelf indrukwekkend vind. 

Hoe uniek zijn de filmpjes die jij online plaatst? Circuleren er gelijkaardige filmpjes op YouTube? 

Ik vind ze niet echt uniek. Er circuleren heel veel gelijkaardige filmpjes op YouTube. Van over 

heel de wereld zelf. 

Denk je dat dergelijke filmpjes op YouTube zouden terecht komen mocht jij ze er niet opzetten?  

Ja, er zijn veel mensen met dezelfde hobby. Het zullen wel verschillende treinroutes zijn. Maar het 

idee is overal hetzelfde. 

Vind je dat het jouw taak is om zaken op YouTube te zetten? 

Ja, want mijn filmpjes worden best wel vaak bekeken, en ik krijg bijna altijd positieve reacties. Dus 

het moet wel zijn dat ze de mensen entertainen, en dat is mijn bedoeling. Dus ik beschouw het 

gerust als een taak! 

Welke impact vind je dat jouw bijdrage heeft? 

Weinig, omdat ik niet de enige ben die films van treinen maakt. En op YouTube in zijn geheel, zeer 

miniem. Er staan zodanig veel filmpjes online, dat “treinspotten” maar een heel klein deeltje 

uitmaakt. Dus het is meer een deel van het geheel, omdat er meerdere mensen de zelfde soort films 

maken. 

Vind je dat jouw bijdrage onmisbaar is?  

Nee, zonder mijn bijdrage zouden er ook veel gelijkwaardige films op YouTube komen. Ik doe het 

gewoon graag! 

Zie je het als jouw opdracht of is het gewoon amusement?  

Voor mij is het gewoon amusement, maar zoals ik al zei. Ik beschouw het toch een beetje als een 

taak voor de mensen met dezelfde interesses! 

Vind je het belangrijk om jouw clipjes voor lange tijd beschikbaar te houden? 

Ja, want dan kunnen mensen ze blijven bekijken. Voor mij is YouTube tevens een soort back-up 

voor mijn films. Waarom zou ik ze er dan af halen? 

Plaats je soms gezamenlijke bijdragen van jou en één of meer vrienden?  

Nee nooit! Ik heb zelf niet veel vrienden met dezelfde interesse! 

Wedijver je met je vrienden om de beste bijdrage te leveren? 

Nee. Ook niet. 

In welke zin passen de clips die je op YouTube plaatst bij jezelf?  

Ze zeggen wat over mijn hobby en dus ook iets over mezelf. Maar daar blijft het dan ook bij. Ik 

kom er bijvoorbeeld zelf nooit in voor. 
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In welke mate ben je verbonden met de inhoud van de clipjes die je online plaatst? 

Ik ben best wel verbonden met mijn films, omdat het mijn hobby is om treinen te 

filmen,“treinspotten” dus. 

Vind je het belangrijk dat wat je op YouTube zet bij je past? 

Als de films die je upload niet bij je passen, dan ben je niet geïnteresseerd in je films. Dus het is 

wel belangrijk dat ze bij je passen. 

Welk gevoel overheerst als je een filmpje online hebt geplaatst?  

Trots, je bent bijvoorbeeld trots als je een bijzondere trein hebt gespot, door YouTube kun je het 

aan iedereen laten zien. Dat is toch fantastisch. Dan ben ik echt nieuwsgierig naar de reacties! 

Wie weet dat jij filmpjes op YouTube hebt? 

Familie, vrienden, klasgenoten en YouTube vrienden  

Hoe komt het dat zij dit weten? (verteld/blog/website/gebruik eigen naam) 

YouTube vrienden krijgen automatisch een e-mail, en aan familie, vrienden en klasgenoten vertel 

ik het meestal zelf! 

Gebruik je steeds eenzelfde nickname op het internet? Gebruik je je echte naam op YouTube?  

Normaal gebruik ik mijn eigen naam, maar deze was al bezet toen ik een gebruikersnaam moest 

kiezen. Dus heb ik een deel van mijn naam gebruikt, namelijk Jeroen. Blijkbaar lopen er nog 

mensen met dezelfde naam rond. 

Staat in jouw YouTube profiel een link naar een eigen website/blog/profielpagina? 

Nee! 

Zijn jouw filmpjes publiek? Zijn er filmpjes die je enkel privaat ter beschikking stelt? 

Al mijn filmpjes zijn publiek, omdat ik het leuk vind om ze te delen. Ik denk niet dat er echts iets 

geheim is aan treinspotten. 

Welk publiek heb je in gedachten als je een clipje online plaatst?  

Mijn filmpjes worden door mensen van 30 + bekeken, vooral Belgen en Nederlanders. 

Wie wil je dat er naar jouw filmpjes kijkt? 

Het liefst mensen die dezelfde interesse hebben. Ik denk dat het ook enkel deze zijn die mijn 

filmpjes bekijken. 

Hoe bereik je hen? 

Doordat ze een abonnement op mijn kanaal hebben. Dus telkens als ik iets upload worden ze 

automatisch ingelicht. 

Vind je het belangrijk om te weten wie kijkt? Wil je er meer over weten? 

Nee 

Worden jouw filmpjes vaak bekeken? 

Ik heb maar een kleine doelgroep, maar ze worden best vaak beken. 



 

 

 
191 

Volg je dat op? 

Ja! Ik kijk toch wel elke week naar het aantal views. En in het begin dat ik een nieuwe video heb 

gepost is dat toch wel dagelijks. Ik zit er toch dagelijks op. 

Vind je het belangrijk dat jouw filmpjes vaak bekeken worden? Waarom? 

Ja, dat stimuleert me om nog meer films te uploaden. 

Zou je het demotiverend vinden mochten weinig mensen naar jouw clip kijken? 

Misschien, maar de beoordeling (sterren) en reacties blijven voor mij het belangrijkst. 

Bekijk je zelf vaak andere filmpjes? 

Ja, van “YouTube vrienden”! Dus ook van mensen met dezelfde interesse. 

Krijg je vaak videocomments op jouw clipjes?  

Ja, dat gebeurt zeker! En ik vind het ook altijd heel plezant. Als ik een daarover een e-mail ontvang 

surf ik onmiddellijk naar de website om de comment te lezen en meestal ook om er op te reageren! 

Wat vind je ervan om geen reactie te krijgen? 

Ik vind het fijn om reacties te krijgen, dan weet je wat mensen van je films vinden. Dus geen 

reactie krijgen vind ik echt wel jammer. 

Ga je soms in interactie met gebruikers die commenten?  

Vaak wel, je wilt mensen meestal even bedanken voor hun comments! Meer staat daar nooit in. 

Tracht je bijdrage te veranderen of verbeteren, na het krijgen van comments of suggesties? 

Nee, dat gaat niet. De trein is namelijk al gepasseerd. Hoewel ik de compilaties soms wel eens 

bijstuur. 

Geef je vaak comments op clipjes van anderen? Waarom? 

Ja, want anderen vinden het meestal ook fijn om comments te krijgen. Zo beoordeel je de video‟s 

van elkaar! 

Krijgen jouw clips vaak een rating? 

Ja, ik ben er toch tevreden over. 

Volg je dat op? 

Ja! Ik ben daar toch wel mee bezig.  

Hoe belangrijk vind je het dat jouw filmpjes vaak een rating krijgen?  

Best belangrijk, Je weet dat mensen de filmpjes mooi vinden. Als de rating goed is tenminste. 

Rate je vaak clipjes van anderen?  

Ja! 

Waarom? 

Omdat anderen dat ook bij mij doen. Het heeft dus ook wel voldoening! 

Vind je het belangrijk dat andere sites jouw filmpje opnemen of ernaar verwijzen? 

Nee! Nog nooit meegemaakt! 
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Op welke manier krijg je het liefst feedback? Waarom? Gebeurt dit vaak? 

Toch wel door middel van reacties. Dan weet je precies wat mensen goed of slecht vinden. Bij 

ratings is dat niet duidelijk hé. Daar mis ik de waarom. 

Van wie krijg je het vaakst feedback? Zijn dit mensen die je kent? Hoe dan (offline/online) 

Van “YouTube vrienden”, ik ken ze niet persoonlijk! 

Op welke manier kom je nog in contact met deze mensen? 

Via Hyves en MSN. Daar praat ik er wel nog mee, maar ik heb nog niemand echt ontmoet. 

Van wie vind je het leukst om feedback te krijgen? Waarom? Gebeurt dit vaak? 

Van “YouTube vrienden” omdat het meestal nuttige of leuke comments zijn, omdat ze dezelfde 

hobby delen. Ik vind het ook altijd leuk om hun filmpjes te bekijken. Dan kunnen we ze 

vergelijken. 

Vind je dat je sociaal netwerk uitbreidt sinds je met YT begon? 

Ja, je krijgt steeds meer “vrienden”! Als je het vrienden kan noemen. Ik zal ze mijn “internet” 

vrienden noemen. 

Hoe meet je dat? 

Gewoon aaan het aantal “YouTube vrienden”, die vragen als ik hen wil accepteren als vriend. 

Hecht je daar belang aan? Waarom wel, waarom niet? 

Ja, het is leuk om vaste mensen te hebben waar je comments en ratings van krijgt. Deze zijn 

volgens mij ook eerlijker dan iemand die spontaan eens een reactie plaatst. Ze zullen altijd positief 

zijn. 

Ben je nog op andere videoportals actief?  

Nee, enkel op YouTube. 

Ben je ook op andere Web 2.0 sites actief zoals social netwerksites zoals Facebook, Netlog, Myspace, 

Flickr, Delcious, etc. waar je zelf zaken online kan plaatsen? 

Flickr en Hyves 

Vind je het belangrijk om bij te dragen tot het Web? Waarom wel, waarom niet? 

Ja, want zonder de vrijwillige bijdrage van mensen zouden er minder websites en veel minder 

informatie te vinden zijn.  

Wat vind je van internetgebruikers die zelden of nooit iets online zetten: op YouTube of op een andere 

site, maar die zaken wel gebruiken? 

Dat maakt me niets uit, het is hun zaak of ze wel of niet uploaden! Ik doe het als hobby. Anderen 

hebben een andere hobby. 

Wat vindt u van het web waarbij iedereen zomaar kan bijdragen (attitude tegenover web 2.0) 

Belangrijk! Ik denk altijd hoe meer informatie, hoe beter. Dan kun je tenminste kiezen. Je kiest de 

informatie die voor jou relevant is. 

 

 


