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Voor de derde maal verwelkomt De Poster Scouts een 

lid van het Groningse illustratiecollectief Knetterijs. 

We trapten in 2020 af met de opening van Douwe 

Dijkstra, Megan de Vos gaf daarna een prachtige 

voorzet op maat en nu scoort Tsjisse met een 

flamboyante omhaal. Allemaal maakten ze een totaal 

andere poster, maar alle drie de creaties liepen over 

van de aandacht voor detail en liefde voor het vak. 

Driemaal Knetterijs was driemaal raak. Daarom spelen 

we graag de verlenging met dit getalenteerde clubje. 

Nu stoppen we met de sportvergelijkingen. 

Als we even over de website van het collectief 

scrollen, zien we dat er in totaal 8 Knetterijsers 

(Knetterijsigers?) zijn. Drie afgevinkt, nog vijf te gaan. 

Dit is dus nog niet het einde van de knetterende love 

affair tussen De Poster Scouts en Knetterijs. En daar 

zijn we blij mee, want zoals Johan Cruijf zei: ‘Winnen 

doe je met z’n allen.’ We hebben gelogen over die 

sportvergelijking.

Groetjes,

Clubleiding 
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Alarmcode groen, rood, paars en 

blauw! De kleurrijke vulkaan van 

Tsjisse is uitgebarsten en het is een 

indrukwekkend gezicht. Als deze 

vulkaan echt bestond, dan zou deze 

jaarlijks bestormd worden door 

miljoenen toeristen. Kaartjes voor 

€150,-, sherpa’s die spullen af en aan 

de berg op dragen en overal blikjes 

cola in de struiken. Pure ellende. 

Gelukkig is dit prachtige beeld enkel 

voorbehouden aan een beperkte 

club: onze Poster Scouts. Een club 

die zulke schoonheid wel op waarde 

kan schatten én hun blikjes netjes in 

de vuilnisbak gooit, toch?

Tsjisse zit op het moment dat we hem spreken 

midden in een verhuizing. Naast meubilair 

en planten moet hij ook nog duizend volle 

schetsboeken in zijn verhuiswagen krijgen. In die 

boekjes legt hij de basis voor het grootste van 

zijn creatief werk en dus ook dat van deze poster. 

Tsjisse: ‘Sinds ik van de academie ben en geen 

huiswerk meer heb, ben ik schetsboeken gaan 

vullen. Mijn laatste boekje staat vooral vol met 

fantasielandschappen, geïnspireerd op hoe ik me op 

dat moment voel en de oude schoolplaten van M.A. 

Koekkoek, die we vroeger in het klaslokaal hadden 

hangen.’

LEGO

Die fantasielandschappen vormden de basis voor 

deze poster, maar daarnaast was er een minder 

voor de hand liggende inspiratiebron: LEGO-dozen. 

‘Recent heb ik een soort nostalgische fascinatie 

gekregen voor oude LEGO catalogi. En dan vooral 

voor de verschillende technieken die ze gebruiken 

om een wereld om het speelgoed heen te scheppen. 

Airbrush-achtergronden, rotsformaties in 3D 

en prachtige kleuren. Ik vind het fantastisch 

hoe ze dat doen. Als kind kon ik daar al in 

ontsnappen en die kracht heeft het nog 

steeds.’

Unieke werkwijze

Die verschillende invloeden vloeien samen 

in een onmiskenbaar eigen stijl. ‘In mijn werk 

gebruik ik vaak wilde texturen en dromerige 

kleuren. Ik wil met een mozaïek aan herkenbare 

en onherkenbare vormen het associatieve 

vermogen van de kijker aanwakkeren.’ De smoel 

van Tsjisse’s werk komt ook voort uit zijn eigen 

unieke werkwijze. Wie denkt dat deze poster 

geschilderd is, heeft het namelijk fout. ‘Ik heb 

een bibliotheek aan vormen, kwaststreken, 

inktvegen, krijtstrepen die ik analoog 

maak. Vervolgens scan ik deze in en ga ik ermee 

collageren in Photoshop. Bij deze poster heb ik een 

hoop texturen op elkaar gegooid en ben ik gaan 

kijken wat er zou gaan ontstaan.’

KABOOOM!

Na een aantal dagen puzzelen en uitproberen is 

uiteindelijk deze poster ontstaan met de passende 

titel: KABOOOM! Het plezier dat Tsjisse heeft 

beleefd tijdens het maakproces wil hij graag 

overdragen op onze leden. ‘Ik vond het heerlijk 

om deze poster te maken, lekker schetsen en 

wegdromen. Ik hoop dat ik met dit werk voor de 

kijker een soort plek kan creëren waar zij ook even 

in kunnen wegdromen.’ Wij wensen je alvast veel 

plezier op je vulkaanavontuur.
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Deel je ervaring!

We zijn super benieuwd wat je eerste reactie 

was, waar de poster hangt en of je nog tips of 

trucs hebt. Deel een foto met #deposterscouts 

op Instagram of Facebook of stuur een mailtje 

naar info@deposterscouts.nl.
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