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Cocooning
Zelfstandig naamwoord (m.)

Woordafbreking: co·coo·ning

Zich terugtrekken in de knusse huiselijke kring 
en afsluiten voor de buitenwereld.

December is de maand van het samenzijn. Eten met 

vrienden, gourmetten met de fam, borrelen met 

collega’s, surprises, cadeautjes en koken. Leuk, leuk, 

leuk. Maar ook druk, druk, druk. 

Om je eraan te herinneren tijdig te cocoonen, sturen 

we deze poster van Rob en Robin. Een feestelijke ode 

aan nietsdoen. Als december even teveel wordt, kijk 

dan naar deze poster, draai de deur op slot, maak 

de gordijnen dicht en strijk neer op de bank met een 

matige film. Veel plezier in je coconnetje én alvast 

fijne (niet te drukke) feestdagen.

Groetjes,

Clubleiding 
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Vier handen en twee breinen hebben 

ervoor gezorgd dat deze poster 

tot stand is gekomen. De handen 

en breinen van Rob en Robin, om 

precies te zijn. Dit creatieve duo uit 

Terheijden, neergestreken in Breda, 

brengt humor, verhaal en absurde 

ideeën samen in kleurrijke maaksels. 

Benieuwd naar het verhaal achter 

deze poster? We duiken achter de 

schermen met Rob en Robin.

Een illustratie van Rob en Robin begint bijna altijd 

met een concept dat tot de verbeelding spreekt, 

een sweet spot waar verhaal en vorm elkaar raken. 

De zoektocht naar dat passende beeld gaat hand 

in hand met het pijnigen van het brein. ‘Het was 

voor deze poster even een struggle om het juiste 

onderwerp te vinden. Voor ons moet het precies 

kloppen, het mag niet random aanvoelen. We 

proberen een verhaaltje in een object te krijgen en 

het duurt soms even voordat je dat samengebracht 

krijgt.’

Ontdekking

Nieuwe ideeën ontstaan bij Rob en Robin vaak 

met uitproberen. De computer aanzwengelen en 

objecten uit elkaar gaan trekken, of in dit geval 

opdraaien. ‘We hadden in Cinema 4D ontdekt dat 

je objecten kunt oprollen. Dat vonden we een 

grappig idee. Alleen moesten we nog bedenken wat 

we konden oprollen. Een vervorming die ook een 

verhaal vertelt

Oprollen die handel

En dus werd er van alles opgerold: 

kliko’s, kruiwagens, pallets, slagbomen, 

wasstraatborstels, slagroombussen. ‘Dat zag er 

allemaal grappig uit, maar we wilden graag het 

huiselijke erin houden. Toen we begonnen met 

ontwerpen, hadden we al het gevoel: het moet 

mooi passen boven de bank. Wel grappig dat je 

dan van alles gaat uitproberen en uiteindelijk 

weer uitkomt bij een bank. Maar ja, die omweg 

heb je soms nodig.’

Cocoon

Zo kwam het verhaal bij elkaar. De opgerolde bank 

op een poster, voor de Poster Scouts leden die zich 

’s winters opkrullen onder een dekentje. ‘Dat was de 

gelaagdheid die we zochten. Dat winterse gevoel, 

het cocoonen, oprollen in je veilige nestje. Het beeld 

heeft ook precies die positieve verwarring die we 

zoeken.’

Bank

Over de plek waar de poster mag komen te hangen 

hoeft het duo niet te twijfelen. ‘Boven de bank 

zouden wij adviseren.’ En als daar geen plaats meer 

is, dan kun je de poster ook oprollen in de bank.
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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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