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VRIJDAG 7 APRIL

Destiny had een bericht in haar inbox van iemand die 
zichzelf ‘Sparkle Smiles’ noemt: 

Hoi Destiny! Wat heb je een ontzettend leuke vlog! Wij 

van Sparkle Smiles denken dat je goed bij ons merk 

past. DM ons je adres als je geïnteresseerd bent in een 

aantrekkelijke promotiedeal. 

Ik had geen idee wat Sparkle Smiles was, of wat deze 
mensen van me wilden, maar toen ik de woorden ‘promotie’ 
en ‘deal’ las, bedacht ik dat er misschien geld mee te 
verdienen viel. Dus ik liet weten dat ik interesse had. 
 

ZATERDAG 8 APRIL

Vanochtend schrok ik wakker van de deurbel. Nog geen 
minuut later stond mijn vader in mijn slaapkamer met 
een enorme doos waar met grote letters SPARKLE SMILES 
op stond. Terwijl hij een preek hield over het gat in mijn 
hand, rukte ik de doos open. Ik graaide door de berg 
bubbeltjesplastic tot ik acht witte pakjes vond met 
daarin piepkleine goudkleurige sterretjes, hartjes en 
dolfijntjes. Het leken oorbelletjes, maar dan zonder het 
pinnetje. Onder in de doos vond ik een pietepeuterig potje 
met lijm en een brief. 
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Beste Destiny, 

We zijn verheugd dat je ons aanbod hebt aangenomen.  

Bij dezen sturen we je een gratis pakket tandjuwelen van 

Sparkle Smiles toe. Het zou geweldig zijn als je onze 

tandjuwelen draagt in je volgende video. Prijs ze aan op  

een manier die voor jou natuurlijk aanvoelt. Je kunt 

bijvoorbeeld subtiel je lip optillen en zeggen: ‘Deze 

tandjuwelen van Sparkle Smiles zijn het helemaal. Als ik 

jou was, dan ging ik nu naar sparklesmiles.com en kocht 

ik een set. Naar sparklesmiles.com, dus!’

Als je vindt dat ons product niet bij jouw merk past, dan 

kun je de ongeopende doosjes gewoon terugsturen. 

We vinden het hartstikke fijn dat je dit wilt doen en we 

hopen dat je net zo enthousiast bent als wij. 

Met vriendelijke groet,

Elisabeth Visser-de Vries

Social Marketing Manager

Sparkle Smiles 

Ik weet niet wat ik nu moet doen. Ik had gehoopt dat 
ik geld zou krijgen in plaats van goedkope goudkleurige 
blingbling. Aan de andere kant, ik ben behoorlijk trots 
dat iemand die zichzelf een ‘Social Marketing Manager’ 
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noemt denkt dat míjn vlog háár product groot kan 
maken. En wie had ooit gedacht dat de video’s die we 
op mijn slaapkamer opnemen een ‘merk’ zijn?! 

De doosjes zijn al open, dus terugsturen kan niet meer. 
Probleem: die tanddingen zijn echt verschrikkelijk. Ze 
blijven niet goed aan mijn tanden plakken en bovendien 
krijg je er een vieze smaak van in je mond, alsof je 
net urenlang enveloppen heb zitten dichtlikken.

Misschien kan ik ze op school verkopen en zo nog wat 
bijverdienen? Misschien ook niet, want iedereen vindt 
me nu al stom. Als ik mijn klasgenoten ook nog eens 
probeer te veranderen in de meest ordinaire gangster- 
rappers ter wereld, kan ik die nieuwe vrienden wel 
helemáál vergeten. Waarom heb ik hier ooit ja op 
gezegd?

ZONDAG 9 APRIL

Oké, ik geef me niet zomaar gewonnen. Het is de 
bedoeling dat ik met deze vlog genoeg geld verdien  
voor de reis naar New York, niet dat ik mijn hele  
mond volstop met metaal! Ik heb wat marketingwoorden 
opgezocht en een zéér indrukwekkende e-mail 
geschreven waarin ik geld eis. Namens Destiny. 
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Sparkle Smiles en Destiny Vlog

Van: Destiny

Zondag, 9 april 19.32 uur

Aan: Elisabeth Visser-de Vries

Beste Elisabeth Visser-de Vries, 

Hartelijk dank voor het toesturen van de Sparkle Smiles tand-

juwelen. Zoals u ongetwijfeld weet wordt mijn blog dagelijks 

bezocht door meer dan 100.000 trouwe volgers. Het is daarmee 

een unieke manier om uw doelgroep te bereiken. 

Daarom hanteer ik voor de promotie van producten standaard-

tarieven. Het noemen van de Sparkle Smiles tandjuwelen kost 100 

euro, een bedrag waar niet over te onderhandelen valt. Omdat mijn 

kanaal frequent bezocht wordt door gewilde ABC1-consumenten, 

ga ik ervan uit dat u het door mij genoemde tarief als redelijk 

beschouwt. 

Indien u op mijn aanbod ingaat, vraag ik u het bedrag van 100 

euro over te maken naar de bankrekening die beheerd wordt 

door mijn assistente. U kunt contact met haar opnemen via het 

volgende e-mailadres: oliviajddewild@gmail.com.

Met vriendelijke groet, 

Destiny 
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MAANDAG 10 APRIL 

Het antwoord op mijn e-mail kwam vanmiddag tijdens 
geschiedenis.

Re: Sparkle Smiles en Destiny Vlog

Van: Elisabeth Visser-de Vries

Maandag, 10 april 14.02

Aan: Destiny

Geen probleem. Ik maak het over. 

E

Dat was alles. Ik logde in op mijn bankrekening en het 
geld stond erop. Ik was zo in shock dat ik me niet 
meer kon concentreren op mijn opdracht. 

Is het echt zó makkelijk om geld te verdienen? Mijn 
leven lang smeek ik al om meer zakgeld bij mijn 
ouders en opeens verschijnt deze Elisabeth vanuit het 
niets en ze geeft me gratis geld!

Ik vraag me af of ik er niet méér uit had kunnen 
slepen. Ze ging meteen akkoord met 100 euro. Wat als 
ik om het dubbele had gevraagd? Of het driedubbele? 
Of nóg meer? Kan dit soort mensen onbeperkt met geld 
strooien? Misschien geeft deze Elisabeth wel iedere dag 
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500 euro uit aan mineraalwater en croissants. De 
volgende keer vraag ik meer, véél meer. 

Nu moet ik me nog wel aan mijn deel van de afspraak 
houden: deze oerlelijke tandjuwelen aanprijzen alsof 
het de nieuwste modetrend is. Tijd om een script te 
schrijven, dus. Een script met subtiele reclame. 

DINSDAG 11 APRIL 

APRIL FAVORIETEN | THE DESTINY CHANNEL 

Hé allemaal! Ik wil jullie graag vertellen over mijn 

favoriete producten van dit moment. Allereerst: deze 

lichtbruine sculpting wenkbrauwmascara is echt 

superduperfijn. Ik zal het even demonstreren, want 

het effect is groots. Kijk. Hoe. Vet. 

(Emma had haar mond half open toen ze bezig was 
met haar wenkbrauwen. Je kon al een ster, een halve 
maan en een dolfijntje op haar tanden zien schitteren. 
We moesten vier keer opnieuw beginnen omdat ze steeds 
losraakten van haar tanden en op mijn toetsenbord 
vielen. Een van de hartjes bleef zelfs zo hardnekkig 
plakken aan de V-toets dat die niet meer werkte. Ik 
stond op het punt de titel van de video te veranderen 
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in Fijne April Dingen, maar gelukkig kreeg ik ’m na 
veel gepulk weer los.)

Ik ben ook erg enthousiast over deze Sparkle Smiles- 

tandjuwelen. Geloof me, dit gaat een hit worden! Je 

kunt ze kopen via de website sparklesmiles.com en je 

krijgt er speciale lijm bij die je tanden niet beschadigt. 

Kijk ze glinsteren! Zo mooi. Hebben!

(Emma tilde haar bovenlip op zodat de steentjes goed 
in beeld kwamen. Ze vielen bijna onmiddellijk uit haar 
mond, maar gelukkig kon ik het in de video zo knippen 
dat dat nét niet te zien was. In het volgende shot 
besprak Emma alweer haar derde favoriete product.)

De nieuwe video staat nu online en ik denk wel dat  
ik ermee wegkom. Destiny bespreekt in totaal vijf 
favoriete producten, de tandjuwelen zijn er daar maar 
één van. Over de andere vier favorieten ben ik écht 



44

Dagboek van een vlogger

enthousiast, dus ik hoef me maar voor twintig procent 
schuldig te voelen. 

Emma werd jammer genoeg echt poepchagrijnig van de 
vieze envelopsmaak en dat was nogal te merken. Ze 
kon zich niet goed inleven en tijdens de opnames bleef 
ze maar herhalen dat ze naar huis wilde. 

Zodra we klaar waren stormde ze het huis uit, dus 
een live stream met de fans ging dit keer niet door. 
Het zou ook kunnen dat ze kwaad was omdat ik 
aanbood haar in tandjuwelen uit te betalen, in plaats 
van in geld. Ach, het was het proberen waard. 

22.00 UUR

Tot nu toe heeft de nieuwe video nog 
maar 1752 views en 143 likes. Dat is 
veel minder dan normaal. En er zijn 
zelfs 37 duimpjes naar beneden, 
terwijl ik er daarvan nooit meer dan 
10 heb. De reacties waren ook niet allemaal even 
enthousiast. 
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X Katie X

Meh. 

Lea Yea Yea

Ik vind je video’s zo fijn om naar te kijken, blijf ze maken. 

Destiny fan forever! 

Romy vd P

Die tanddingen zien er echt niet uit. 

Evil Erik 13

Het lijkt net of je gouden spinazie hebt gegeten en de helft 

van je maaltijd tussen je tanden is blijven hangen. 

HelemaalJuliaaa

Bednakt vor de vidoes

Wijsneus 

Gefeliciteerd. Je hebt het voor elkaar gekregen drie  

van de vier woorden in je zin verkeerd te spellen. 

HelemaalJuliaaa

War bemeoi jj mee
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FANGIRL AMY

0.15 werkt dit ook met zwarte supercurler mascara?

Finn Funn

Probeer dit absoluut niet met zwarte supercurler  

mascara! Daarmee breng je jouw leven en de levens 

van anderen in groot gevaar 

Planeet Keet

plies wanneer komt Gale trug?


