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Multimedia designer - grafisch ontwerper  
Reclamebureau AB Creations

Voor de websites van Béliès en Gran Oliva & Gran Tapas  

stond ik in voor: 

• Het ontwerp

• Communicatie tussen de programmeurs en klant

• Invullen website via update-systeem (cms)

• Opleiding aan de klant voor eigen aanpassing website

Smakelijke websites voor PietercilBij AB Creations was ik  

als enige verantwoordelijk voor 

de communicatie tussen klant,  

account en externe IT-firma.  

Na de ontwikkeling gaf ik de 

klant een opleiding in de  

update van zijn website door 

mijn sociale vaardigheden,  

ervaring cms en kennis html.



De top van België strijDt om De nieuwe master-titel!

Lotto Arena ANTWERPEN
6/7/8 november 2009

wie wordt de 
aXa Belgian master?

Xavier malisse 

olivier roCHus 

Christophe roCHus

steve DarCis 

Kristof vliegen

extra
Dubbel met

Dick norman &
wesley moodie

op zondag

Spelers Joueurs

• 29 jaar (19/07/1980)
• Geboren in Kortrijk
• 1 m 85 en 73 kg
• Beste ranking: 19 (12/08/2002)

Beste resultaten:
• Titels: Delray Beach 2005, 
  Chennai 2007, Delray Beach 2007
• Winnaar Roland Garros 
  met Olivier Rochus: 2004

• 29 ans (19/07/1980)
• Né à Courtrai
• 1 m 85 et 73 kg
• Meilleur classement: 19 (12/08/2002)

Meilleurs résultats:
• Titres: Delray Beach 2005,
 Chennai 2007, Delray Beach 2007
• Vainqueur Roland Garros 
  avec Olivier Rochus: 2004

Wat is je favoriete website?
www.atdhe.net, want daar kan je alle 
sporten live op volgen.
Welk aspect van je spel zou je willen 
verbeteren? Mijn volley.
Wat zorgt ervoor dat je last hebt 
van een ochtendhumeur? Regen en 
donkergrijze wolken als ik opsta.
Wat is je favoriete ontbijt? 
Een boterham met Nutella.
Wie is je favoriete actrice?
Charlize Theron.
Welk nummer op je iPod is je favoriet? 
‘Krazy’ van Pitbull. 
Wat is het ergste dat je kan over-
komen voor een match? 
Ziek worden of mij verwonden.
Wanneer lag je voor het laatst in een 
deuk van het lachen? 
Ik lach elke dag :)
Wanneer maakte je je voor het laatst 
kwaad? Als ik vernam dat Anderlecht 
verloren heeft.
Wat is je favoriete film? 
Seven pounds.
Wie is volgens jou de meest 
aangename tennisspeler? 
Steve Darcis :):)
En de gemeenste? Stepanek.
Wat is het beste concert dat je ooit 
gezien hebt? Arno in Toronto :)
Van welke trainingsoefening hou je 
het minst? Stretching.

Quel est votre site web favorit?
www.atdhe.net.
Quelle partie de votre jeu souhaitez-
vous améliorer? Le volley.
Qu’est-ce qui vous met de mauvaise 
humeur le matin? 
Du pluie et des nuages gris.
Que préférez-vous manger au Petit-
déjeuner? Du pain et Nutella.
Quelle est votre actrice favorite?
Charlize Theron.
Quelle est votre chanson favorite sur 
votre iPod? Pitbull: ‘krazy’. 
Quelle est la pire des choses qui 
pourrait vous arriver avant un match? 
Se blesser.
Quand avez-vous éclaté de rire pour 
la dernière fois? 
Je rigole chaque jour :)
Quand vous êtes-vous faché pour la 
dernière fois? 
Quand Anderlecht a perdu son match.
Quel est votre film favorit?
Seven pounds.
Qui est le joueur le plus gentil sur le 
tour? Steve Darcis :):)
Et le plus méchant? Stepanek.
Quel est le meilleur concert auquel 
vous avez assisté? Arno à Toronto :)
Quel est l’exercice d’entrainement que 
vous n’aimez pas du tout? 
Le stretching.

Xavier Malisse

Qui sera 
AXA Belgian Master 2009?

LE TOP BELGE S’AFFRONTE!

Extra
Double avec

Dick Norman &
Wesley Moodie

le dimanche

VRIJDAG 6 NOVEMBER

VIP

VRIJDAG 6 NOVEMBER

VIP

• 2008: Eerste tennisevenement Axa Belgian Masters in de Lotto Arena Antwerpen,  

georganiseerd door Dick Norman & Ilse Van Parijs. AB ontwerpt de blauwe visual  

met de twee racketgezichtjes. 

• 2009: Ik mag de visual restylen! Mijn idee? Een flashy dynamische look creeëren  

door toevoeging spelers in actie en schuine lijnen in de compositie. De gele delen  

van de poster zoals de tennisbal, werden in een speciale fluo inkt gedrukt.

• Ontwerp advertenties,  

billboard, vip-tickets, flyer, 

e-letter en brochure volgens 

mediaplan.

Grafisch ontwerp voor Axa Belgian Masters

Billboard in Antwerpen



E-mailings voor Alpro, Recupel, Omega Pharma (Galenco)
• Briefing door copywriter

• Ontwerpfase:  

streven naar mooie 

‘look & feel’ met  

aantrekkelijke  

‘call-to-action’ button. 

• Programmatie: ontwerp 

omzetten naar html

• Testfase

• Versturen

• Resultaten briefen  

aan accounts & klant. 



Modehuis Gigue
• Grafisch ontwerp & programmatie e-mailings

• Opleiding & helpdesk cms website aan bedrijfsleider Gigue

• Presentatie voor tv-scherm in winkel Kortrijk



Als multimedia designer was ik de enige in het bureau die zowel zorgde voor het grafisch 

ontwerp van een e-mail, als voor de omzetting van het ontwerp naar html. Iedere maand 

ontwikkelde ik een e-mailing voor AB met het laatste nieuws. 

 

Diverse klanten van AB maakten gebruik van mijn diensten. Ik ontwikkelde e-letters voor: 

Alvey, Alpro soja, Essevee, Gigue, Galenco (Omega Pharma), Lebeau-Courally, Mc Cain,  

Nobody, 6uren Rally van Kortrijk, ... 

E-mailings voor AB en klanten



Ontwerp brochure 
& Updatebare e-letter 

voor tennisclubs Dick Norman



• Wekelijkse deadline voor advertenties Danilith.  

Reeks met visual, reeks met verkochte woningen.

• Opmaak voor diverse magazines en kranten NL en FR.  

Extra advertentiereeks bij evenementen als Batibouw.

• Ontwerp pochette, gadget voor Batibouw (rechts).

Advertenties Bouwfirma Danilith



Ontwerp bedrijfswebsite AB, Atlasreizen Waregem, Patisserie Prestige.

Webdesign voor diverse kmo’s



• Webdesign voor Radson, radiatoren Zonhoven.

• Concept: De site indelen per doelgroep. 

• Aparte ontwerpen voor architect, installateur,  

consument, pers, groothandel.

• De website werd in diverse talen uitgevoerd,  

waaronder in het Pools.

Radson Webdesign voor grotere firma’s



Houtshop Van Der Gucht
Groothandel in hout en toepassingen - Webdesign - Ontwerp, concept & opleiding cms

Lea Perrins
Worcestershire sauce - Webdesign - Ontwerp, concept & opleiding cms



Automatisatiesystemen - Webdesign - E-letters  

Opleiding website cms in NL en FR aan klant voor Alvey België en Alvey Frankrijk

Alvey



Decomo - Ontwerp met eigen fotocollage’s - Opleiding cms aan klant

Decomo Concept website Febelco, Febestral
Organisatie ter promotie beton - Concept & webdesign - Ontwerp, concept & opleiding cms

Ontwerp en helpdesk voor de firma Furnibo



Bijzondere realisaties.  
Winnaar KBC Wedstrijd 1999 Ontwerp een website voor jongeren 

1ste Prijs voor concept en ontwerp (1999)  

Titel Virtual Junior Adviser Internet & reischeque!  

Deze wedstrijd bezorgde mij ook een nieuwe job:  

webdesigner bij een IT-firma C&C. 



2015 De eerste landing van het ruimtevoertuig 

Philae op een komeet, inspireerde mij voor dit 

kaartje. Inspiratiebron? De LED lampjes aan onze 

trap! 

Concept & ontwerp eigen wenskaarten

2016 Als achtergrond gebruikte ik een foto van ons bezoek aan Tilburg.  

De oehoe schilderde ik in aquarel. 

2012 Een experiment met olieverf  

en mixed media leidde tot  

dit klein schilderijtje en ontwerp  

kerstkaartje.

2005 Stad Oudenaarde zocht een kerstboom en vond deze in de tuin van mijn schoonouders.  

In 2005 pronkte de boom op de Markt in Oudenaarde. 

2011 Deze papieren wandsculptuur is een artistiek werk dat ik  

maakte op het Academie Beeldende Kunst Oudenaarde. 

Bewerkt in Photoshop tot een vurige uitstraling.

2013 Ik maakte foto’s van mijn eigen  

gemaakte nachtkastlampje.  

Deze maakte ik met fragmenten uit papier. 

2020 Eigen illustratie van fashionista uil. Met veel flair showt ze haar fancy sjaal en donzig mutsje. 

Maar vergis je niet, want het voorbij trippelende muisje is gespot!



Freelance grafisch ontwerper & illustrator  
Starterslabo traject sept. 2018 - maart 2020 

Logo en visitekaartjes De Zwaluwstaart

Voor Kristof Deprez, ambachtelijk meubelmaker  

van De Zwaluwstaart ontwierp ik: 

• Bedrijfslogo. Voorstelling van diverse concepten 

zoals art nouveau, zwaluwen, ... 

Het gekozen concept verwijst naar een techniek 

in houtbewerking, de zwaluwstaartverbinding. 

Een gestileerde zwaluw verschijnt uit een  

houten zwaluwstaartachtig element. 

• Voor social media ontwikkelde ik een liggende 

versie van het logo. Het concept is geïnspireerd 

op de ‘Metamorfose’ van grafisch kunstenaar  

Escher. Een houtblokje transformeert naar een 

zwaluw.

• Visitekaartjes. De kaartjes werden gedrukt op 

FSC-hout (kerselaar).



Concept & ontwerp boekenwijzers ‘Wij verbeteren jouw thesis’ Voor Freek Lauwers, copywriter en eigenaar van  

Wij verbeteren jouw thesis ontwierp ik: 

• Logo volgens diverse concepten

• Drie webicoontjes in dezelfde stijl 

Snel, discreet en betaalbaar

• Banner voor Facebook en linkedin, profielfoto

• Ontwerpen & concept voor boekenwijzers  

voor studenten. 

Wij verbeteren jouw thesis

Concept  

Geïnspireerd op het  

afstudeerhoedje of de ‘academic hat’.  

Concept  

Een beetje humor mag voor dit logo voor 

een doelgroep van studenten. De flos komt 

tot leven en zorgt voor dynamiek.

Ontwerp 1 Ontwerp 2 Verso

Concept  

Idee van een ludiek figuurtje,  

een zetduiveltje die de schrijffouten wist. 

Het figuurtje draagt een bril met zwarte montuur,  

een knipoog naar de bril van Freek Lauwers,  

de copywriter. Een geanimeerde versie is te zien op 

Animatie zetduiveltje

evivanca_graphicdesign



Ontwerp Communie Aidan Gosseye

1. Uitnodiging feest thema robot

• Aidan wou voor zijn plechtige communie een bijzondere uitnodiging die zijn wereld van 

games en fascinatie voor robots toont. Als basis gebruikte ik een foto waarop hij poseerde 

met een Lego robot. Het resultaat werd een kaart in blauwtinten met een aangepaste  

vriendelijke robot. De tekst plaatste ik in de stijl van de film Pacific Rim.

• Voor het ‘klassieke’ kaartje nam ik diverse foto’s van Aidan in de tuin. De leukste verwerkte 

ik tot deze fotokaart. De ‘A’ van Aidan, is in dezelfde stijl als de A van ‘The Avengers’.  

Het vormt een link met de ‘Captain America’ communiekaart. 

2. Ontwerp communiekaartje klassieke stijl



3. Ontwerp communiekaartje Captain America

Als Photoshop-specialiste plaats ik dàt in de kijker wat je wenst, door een betere belichting en 

het wegwerken van storende elementen. Een warmere toon, een mooie blush op de wangen,  

de achtergrond aanpassen.  

Concept  

Voor dit communiekaartje werkte ik rond het thema ‘Captain America’.  

Tijdens een fotoshoot in mijn atelier nam ik diverse stoere foto’s.  

De mooiste integreerde ik met Photoshop in een ‘Captain America’ setting.  

‘Aidan’ zette ik om naar Avengers-stijl. 



Copywriting opdracht Balta
Opdracht 

Van tapijtproducent Balta ontving ik als sollicitatietest volgende opdracht. 

‘ Schrijf een beknopte tekst voor elk van de vier verschillende tapijten die je net hebt  

bewerkt. Beeld je in dat je deze tapijten tegenkomt op een webshop; tracht in enkele 

zinnen de look en feel van elk tapijt zo goed mogelijk te omschrijven.‘

Ik kreeg heel positieve feedback op deze opdracht!  

Bij Balta vinden ze de teksten die ik heb geschreven heel sterk.

Soft dreams en droomkastelen
Droom weg op dit bijzonder zachte tapijt van Balta.  

Roze is een fantastische kleur om een neutraal interieur om 

te toveren naar een gezellige ruimte.  

In een speel- of kinderkamer wordt dit tapijt dé knusse 

speelzone voor al die blote voetjes. Een roze wolk waarop 

prinsessen en ridders hun droomkastelen zullen bouwen. 

Sporen 
Subtiele lijnen in warme tinten als roodbruin 

en okergeel doorkruisen dit tapijt van Balta.  

Stap in de voetsporen van de Berbers met hun  

adobe huizen, tenten met kleurrijke tapijten, 

thee en kruiden. Laat je inspireren door deze 

lijnen en waan je even in de woestijn van de 

Wadi Rum of de Sahara in eigen huis.  

De patronen uit de Berber cultuur inspireerde 

ons bij het design van deze Gipsy collectie.  

 

Ontdek ook de andere tapijten uit deze 

Gipsy-collectie op www.balta-home.com 

Sensualité
Dit zachte kleurenpalet zou een ode kunnen zijn 

aan de frivole rococo-stijl van kunstenaar  

François Boucher.  

Met zijn schilderspalet vol roze tinten,  

schilderde hij sensuele mythologische figuren en 

portretten zoals dat van Madame de Pompadour.  

Wist je dat hij net als Balta ook tapijten ontwierp?  

Een man naar ons hart. 

Dit tapijt onder je voeten voelen, is een ware  

sensuele ervaring. Geschikt voor iedere kamer,  

waar je dat tikkeltje extra zachtheid wenst.

Grafisch lijnenspel
Als korenaren in de wind, brengt dit tapijt 

de natuur in huis op een moderne en  

gestileerde manier. 

Deze grafische eyecatcher van Balta komt 

tot zijn volle recht in een eigentijdse  

woonst. 

Fotobewerkingsopdracht
Bijkomende opdracht was om een tapijt van Balta te  

monteren in deze woonkamer. De kamer mocht ook  

aangepast worden om het tapijt meer in de kijker te 

zetten. Het resultaat hiervan zien jullie in  

bovenstaande foto bij het tekstje ‘Sporen’. De kussens 

wijzigde ik in kleuren uit de lijnen van het tapijt.   

De schouw veranderde ik naar een warme tint.  

Balta was enthousiast over deze opdracht. 



Cloud city 

Seaking
Deze collage ontwikkelde ik als eerbetoon  

aan de Seaking helicopter.  

Deze visual is samengesteld in Photoshop  

met foto’s en digitaal geschilderde elementen. 

Formaat 120cm x 60cm

Unieke visuals - Fotocollages - Beeldbewerking met Photoshop

In de wolken met deze Cloud City.  

Collage met eigen fotomateriaal in Photoshop. 

Geïnspireerd door Frank Gehry’s gebouwen in Düsseldorf.



Ontwerp Movistar t-shirt, instagram wedstrijd

Tijdens de 1ste coronaquarantaine nam ik deel aan de INSTAGRAM ontwerp-wedstrijd van  

Movistar en Alé. De opbrengst van het winnende wielrennerstruitje werd geschonken aan het 

goede doel: het Rode Kruis en de Italiaanse civiele bescherming.  

Mijn concept? Handen die helpen, steunen, liefhebben. Handen die een duwtje in de rug geven 

bij een bergop. Handen van verzorgend personeel. En 1 handje, deels in fluogeel, is van deze 

designer. De M van Movistar lijkt op een hartje met een kruis als link naar het Rode Kruis. 

Ik koos voor fel geel voor de betere zichtbaarheid van de wielrenners. Dit zou in een fluo inkt 

kunnen worden gedrukt, zoals LED lights of reflectoren.  

 

#SeguimosConectados @Alecyclingofficial @grintamagazine @movistar_team



Opleiding concept artist 
Syntra Hasselt 2016-2017

Het boek Game of fruits is mijn portfolio als concept artist en 

grafisch ontwerper. Het boek toont de creatie van unieke  

personages, digitale paintings, research en storyboard.  

Met dit werk behaalde ik bij Syntra Hasselt een extra diploma 

concept artist en attest bedrijfsbeheer met complimenten van 

de jury voor het beste ‘charmante’ concept.  

Check mijn Game of Fruits portfolio.

Als ervaren grafisch ontwerper  

heb ik mijn eindwerk ontworpen met InDesign.  

Het resultaat is een hardcover boek  

van 120 pagina’s met linnen cover. 

Het boek bevat mijn research en concept art  

in de vorm van digitale paintings,  

storyboard en posterdesign. 

Actionshot Game of Fruits



Posterdesign



Concept 

Als eindwerk kregen we de opdracht concept art te ontwikkelen voor het thema Evolutie.  

Mijn verhaal Game of Fruits gaat over ornitholoog Bertil Bretel die op zijn reis een boom met  

bijzondere vogelsoorten ontdekt. De vogels passen unieke strategiëen toe om prooien te  

vangen. Game of fruits is een knipoog naar de tv-serie Game of Thrones door de hevige  

concurrentie tussen de vogels.

Alle personages in het boek zijn authentieke creaties met een vleugje humor waarvan ik zelf het 

concept bedacht en uitwerkte met zorg en precisie: Characterdesign hoofdpersonage Bertil Bretel,  

ontwerp 7 unieke vogelsoorten, ontwerp van een bijzondere boom, digitale paintings (establishing 

shot, wideshot, action shot) en kleurstudies, voertuigontwerp, prop Birdie Machine en Birdviewer. 

Check via mijn cv mijn aparte portfolio Game of Fruits of portfolio op Artstation.  

Het echte boek doorbladeren is een nog fijnere ervaring en kan op aanvraag!
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