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Hé mensen,
Dit is Dylan!
Hij is hard op weg naar
de 1 miljoen abonnees op
zijn hoofdkanaal. Alle
reden om naar Venray te
gaan voor een uitgebreid
interview met Dylan.

Dylan over …
… hoe het allemaal begon
“Ik ben een oudje, want ik ben al in 2009 begonnen met YouTube, haha. Ik keek toen veel naar
Amerikaanse YouTubers als Ray William Johnson
en MysteryGuitarMan. Samen met Teun maakte
ik af en toe video’s. Ik zag die Amerikaanse gasten
recht in de camera kijken en tegen de kijkers
praten. Ik zei tegen Teun: ‘Zullen we ook in die stijl
gaan filmen?’ Dus dat gingen we doen, in combinatie met de sketches die we toen maakten.
Dat ging best goed, maar ik vond het eerst wel
spannend. Daarom was ik ook anoniem, droeg
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ik een zonnebril en een hoed. Ik noemde mezelf
DutchVlogs, want tja, ik kende dat verschil tussen
vloggen en youtuben toen nog niet zo goed. Nu
erger ik me als – vooral oudere – mensen die termen door elkaar halen. Iemand een vlogger noemen die dat niet is, is net zoiets als tegen Marco
Borsato zeggen: hé, jij bent toch een rapper?!”

… het eerste succes
“Hyves, ken je dat nog? Via die vriendensite maakten we in het begin promotie voor onze video’s en
dat ging best goed. We kregen steeds meer views,
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Wist je dat…!
Tosti-fan Dylan een tattoo
van een tosti op z’n been
heeft? Hij vindt ‘m alleen

“Iemand een vlogger noemen die dat niet is,

niet heel mooi. “Ik denk

is net zoiets als tegen Marco Borsato zeggen:

keer mooier laat maken.”

dat ik hem binnenkort een

hé, jij bent toch een rapper?!”

YouTube vroeg of we partner wilde worden.
Wow, ik wist niet eens dat je geld kon verdienen
met YouTube! Ik moest een rekeningnummer
opgeven, maar omdat ik nog geen 18 was, gaf
ik het rekeningnummer van mijn ouders door.
Mijn vader was super sceptisch, hij zei: ‘Haha,
denk je serieus dat ze straks GELD naar die rekening gaan overmaken?’ Dat internet is niet te
vertrouwen, vonden mijn ouders. Maar dat geld
kwam er dus echt, op een gegeven moment
verdiende ik een paar honderd euro per maand
en was YouTube een echte bijbaan.”

… je school afmaken
“Mijn kanaal werd steeds groter en ik stond op
het punt er fulltime mee verder te gaan. Maar
ik wilde ook heel graag de theateropleiding afmaken waarmee ik toen bezig was. Er was maar
één oplossing: ik moest stage lopen bij… mezelf!
De school wilde daar eerst niet aan meewerken,
want hé: hoe kun je nou stage lopen bij jezelf?
Maar uiteindelijk heb ik ze kunnen overtuigen.
Dat was heel fijn, want nu kon ik me wekenlang
storten op het opzetten van mijn eigen bedrijf.
Nadat ik mijn diploma had gehaald, stond mijn
bedrijf in de stijgers en kon ik meteen vol met
YouTube doorgaan. Ik ben heel blij dat ik mijn
studie heb afgemaakt, maar ik snap ook dat
sommige YouTubers met school stoppen. Ze
groeien soms zo snel en dan komt er gigantisch
veel op je af. Ik heb het voordeel dat ik in rustig
tempo ben gegroeid.”
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… het geheim van een goede
YouTuber
“Continuïteit is misschien wel het belangrijkste. Je kijkers moeten precies weten hoe
vaak en wanneer je video’s uploadt. Je kunt
niet even een maandje niets doen, dan val je
echt buiten de boot. Daarnaast moet je echt
passie hebben voor het maken van video’s.
Veel YouTubers beginnen eraan omdat ze rijk
en beroemd willen worden, maar dan red je
het niet. Het moet recht uit je hart komen.
Waarom vinden mensen Enzo zo leuk? Omdat
het puur is, het is hem nooit om het geld te
doen geweest. Daarom werkt het ook niet als
zangers als Gerard Joling opeens beginnen te
vloggen: het is bedacht.”

…. een soap op YouTube
“Waar ik het meest trots op ben? Jee, moeilijke vraag. Als ik écht iets moet kiezen, dan is
het toch de serie Cliffhanger. Marit had het
bedacht, ze zei: ‘Kunnen we niet een soap
maken?’ Mijn eerste reactie was: nee, dat gaat
nooit werken, maar toen hebben we er iets bij
verzonnen waardoor het echt iets van internet
werd, namelijk dat we de reacties van kijkers
zouden verwerken in het verhaal van de soap.
We zijn het gaan proberen en het bleek gewoon te werken! We leren zoveel van het maken van Cliffhanger: hoe je een script schrijft,
hoe je mooi uitgelichte shots met de camera
maakt, het monteren van de serie… Het is veel
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“We gaan gewoon lekker mee met de flow
en zien wel waar het eindigt.”

werk, want we moeten ook al die reacties van
de kijkers doorlezen, maar het is fantastisch om
te doen. Het is nu weer bijna december en ook
dit jaar kunnen onze kijkers weer kiezen welke
serie ze volgende jaar zouden willen zien. Ik
vind dat nog steeds een geweldig idee: als kijker
kun je meebeslissen welke dingen we doen, dat
is ZO YouTube!”

… Knabbel en Babbel
“Marit werkt fulltime mee met mij. Dat betekent
dat we altijd samen zijn, thuis én op het werk.
Of we elkaar nooit zat zijn? Haha, nee hoor, we
zijn net Knabbel en Babbel, niet normaal. Gelukkig kunnen we werk en thuis goed scheiden.
We
hebben wel eens een pittige discussie als we
video’s aan het maken zijn, maar daar kunnen
we prima mee omgaan. We nemen dat niet
mee naar ons mooie nieuwe huis.”

… 5 jaar
“Poe, lastig. Het zou zomaar kunnen dat ik steeds
meer naar de achtergrond verdwijn. Dat ik wel
dingen bedenk en regisseer, maar dat je mij niet
meer de hele tijd met mijn hoofd in beeld ziet.
Maar het zou ook zomaar kunnen dat ik er
volgende week weer heel anders over denk. Dat
is het leuke aan YouTube, we weten niet waar het
naartoe gaat. Het is allemaal heel nieuw, dus
niemand heeft er ervaring mee. We gaan
gewoon lekker mee met de flow en zien wel
waar het eindigt.”

… sponsordeals
“Ik heb gemerkt dat het de meeste kijkers niet
zoveel uitmaakt als je door een sponsor betaald
wordt voor een video. Het belangrijkste is dat
je video leuk is. Eigenlijk doe ik alleen een
commerciële opdracht als ik zeker weet dat de
video er leuker van wordt. Dat heb ik geleerd,
want vroeger was het anders. In het begin deed
ik alles. We hebben ooit een muziekvideo voor
Bolletje gemaakt en die heette ‘Ik wil Bolletje’.
We waren alleen maar met een verliefde blik
naar de producten van Bolletje aan het kijken
en zongen ‘Ik wil Bolletje’. Zo slecht! Nu pak ik
het heel anders aan. We gaan met een sponsor
praten over zijn campagne en proberen dan
echt een toffe video te bedenken. Als je het zo
doet, wordt iedereen er blij van: de kijker én de
sponsor.”
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Maak je keuze!
Het is bijna december, dus je kunt weer
stemmen op nieuwe ideeën van Dylan en
zijn team. Check de kanalen van Dylan en
zijn vrienden: DylanHaegens, TeamDylanHaegens, Marit tussen de mannen, Teun
Peters en Rick Vermeulen.
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