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Introductie  
De Korfbrallerredactie maakt het hele jaar door dé glossy van S.K.V. Amsterdam.  
Deze interne glossy, oftewel ‘de Braller’, bestaat uit verschillende stukjes over  
activiteiten, het leven van de vereniging en haar leden. Het doel van de Braller is  
om deze stukjes te verzamelen, mensen aan te sturen deze te schrijven en dan  
uiteindelijk de Braller uit te brengen. De commissie bestaat vaak uit twee of drie  
leden, iets wat meer dan genoeg is.   

Taken  
Het doel van de Braller is dus om een leuke glossy neer te zetten eens in de  
drie/vier maanden. Het is aan de commissie om mensen te benaderen en aan hen  
te vragen of zij een stukje willen schrijven over bijvoorbeeld een toernooi, activiteit  
of een random onderwerp. Ook schrijft elke Braller iemand van het bestuur een  
stukje aan het begin. De Braller zelf schrijft ook altijd een stukje van de redactie om  
de Braller in te leiden. Een duidelijker overzicht van terugkerende elementen staat  
in Tabel 1. |  

 

Er wordt ongeveer twee keer per Braller vergaderd. Een keer om te bespreken wat  

er in deze Braller komt te staan en wie wat gaat regelen. En een keer vlak voordat  

de Braller wordt uitgebracht om de laatste puntjes op i te zetten, te checken of alle  

taken zijn uitgevoerd en de editor wat moed in te spreken.   

Inhoud  
Een Braller is geen Braller zonder foto’s of quotejes. Quotes ontvang je door het  

hele jaar heen van de leden. Zorg dat zij weten naar wie ze de quotes kunnen  

sturen en maak een aparte Whatsappgroep aan voor de quotes. Op deze manier  

heb je aan het einde van elke periode een duidelijk overzicht van alle gekke dingen  

die iedereen heeft gezegd. Foto’s horen uiteraard ook bij een Braller. Elk toernooi  

en elke activiteit worden foto’s gemaakt. Zorg er als Braller ook voor dat je daar een  

beetje op let, want jij haalt daar als redactie natuurlijk veel voordeel uit: meer foto’s  

meer beter. De foto’s kunnen random door de Braller staan, maar soms wordt er  

ook een collage gemaakt om bijv. een lid of bestuurslid in het zonnetje te zetten.   



Ook kun je in elke Braller iets interactiefs zetten, zoals een puzzel of een  

invulverhaal. Dit is een leuk element waar je ook even je creativiteit in kwijt kan. Een  

ander creatief idee kan zijn om aan het begin van het jaar een rubriek te bedenken  

die het hele jaar terug kan komen. In vorige jaren was dit bijv. de rubriek waar  

Icknök schreef over random onderwerpen of de rubriek van de horoscoop.   

In de meeste Brallers heb je een hoop vrijheid wat betreft de inhoud (en uiteraard  

de terugkerende elementen), maar de Zomerbraller heeft vaak de ‘Rank de SKV’er’.  

Hiervoor wordt eerst een Google Forms aangemaakt met allemaal leuke vragen,  

zoals wie belandt er als eerst in de gevangenis. Leden kunnen hier hun lid  

aandragen waarvan zij denken dat die het eerst in de gevangenis belandt en een  

reden geven. In deze Braller worden alle antwoorden gekoppeld en ontstaat er een  

grote democratisch gekozen lijst met antwoorden. De antwoorden en redenen  

worden in de Braller gepubliceerd (kijk voor een praktisch voorbeeld naar vorige  

juni/juli/augustus Brallers).   

Lay-out  
Na het verzamelen van stukjes, foto’s en andere leuke items moet de braller in  

elkaar gezet worden. Dit wordt meestal gedaan door 1 van de commissieleden.  

Hiervoor wordt het programma Adobe Indesign gebruikt. Via sommige studies krijg  

je gratis toegang tot dit programma, als dit niet zo is kan je een gecrackte torrent  

downloaden met het programma erop. Bij het maken van de Braller wordt rekening  

gehouden met de huisstijl, denk hierbij aan het lettertype en het kleurgebruik.  

Verder is er veel creatieve vrijheid. Een tip is om oude versies van Brallers (te  

vinden in de Drive map ‘Indesign versies’) te gebruiken om een nieuwe te maken, zo  

hoef je niet alles helemaal opnieuw te doen.   

 



Jaarplanning  
De jaarplanning van de Braller is gelukkig niet zo ingewikkeld. Je probeert ongeveer  
elke drie maanden een Braller uit te brengen. De laatste Braller van de vorige  

redactie is als het goed is in augustus uitgekomen, waardoor jij tot  

oktober/november hebt om een nieuwe te maken. De volgende is dan in  

februari/maart. Daarna in mei/juni en de laatste weer in augustus/september. Als je  

wilt kan je door het jaar heen nog een paar specials doen. Zo is er een 1-april  

special geweest met alleen een voorpagina, maar ook een Dies-special om het  

lustrumjaar in te luiden. Als je een Braller af hebt en hem wilt delen met de  

vereniging zijn er twee platformen waar je mensen kan laten weten dat er een  

nieuwe glossy is. Je mailt de Braller naar alle leden en vervolgens stuur je een  

bericht in de mededelingenapp om aan te geven dat mensen de nieuw Braller in  

hun mailbox kunnen vinden. Vergeet niet in de mailagenda te zetten dat je de  

Braller gaat versturen.   

Dus nogmaals het doel van de Braller is om een leuke glossy neer te zetten, een  

soort samenvatting van de afgelopen maanden. Er is veel creatieve vrijheid en  

ruimte voor specials, rubrieken en nieuwe artikelen. En als afsluiting, wees vooral  

niet bang om vragen te stellen of dingen te stelen uit vorige Brallers. Veel succes!!  

Tabel 1 

Terugkerend element  Geschreven door wie 

Stukje van de redactie  Braller 

Stukje van een bestuurslid  Bestuurslid 



Verslagen van toernooien, 

activiteiten  of andere onderwerpen 

Leden die gevraagd zijn door 

de  Braller 

Foto’s  Uit de algemene SKV foto drive 

 
 

Interactief element (puzzel,   

invulverhaal etc.) 

Braller/enthousiast extern persoon 

Rank de SKV’er (vaak gedaan in 

de  zomer, maar dit is niet 

verplicht) 

Braller, maar ingevuld door leden 

Quotes  Ingestuurd door leden 

Caption This  Foto’s aangedragen door de 

Braller,  captions door de leden 

 
 


