je luistert naar het ecommerce cafÃ
blijf vanaf nu altijd op de hoogte van
de laatste trends en ontwikkelingen in
trend ecommerce
schenk je favoriete drankje in
en en luister naar informatieve blog
zijn post
leren van andere succesvolle e-commerce
ondernemers en blijf op de hoogte van de
laatste ontwikkelingen
hier is uw host dries te helderen
we zijn een amstelveen noch mij noch net
op de grens in we net uitgelegd ja als
we daar over de brug gaan dan is in
amsterdam schiphol amsterdam bij michel
penterman
eerst leuk hier te zijn en je bent van
gitaarles punt een hoop
onder andere onder andere ik ging net
vertellen wat je nog meer onder doet
maar je bent dus eigenaar en phone
daarvan gitaarles punt nl
de implementatie heb ik dat goed
ro van de coach story ja van het
consument azie van een app alleen jij
medewerker eigenaar van de bus en ook
een van de opdrachten
okÃ
bent

dan heb ik moet daar verkeerd je

michel penterman punt com daarmee
consultant tv
partition partition pc dat dat er nog
ook ja en branded content
a ja ja ik was het die tijd ja ja en wat
ik heb kunnen vinden is dat wat je wil
ik niet
directeur boeren van amstel ook nog ook
nog vooral
en daarna heb ik nog een hele waslijst
met een allemaal dingen die je gedaan
heb vul je de media zeg ik ja nee ik zei
dat je de net dat je eigenlijk
ondernemen en
werknemer ja eigenlijk zei dat is
eigenlijk dat gaan waren langdurige
projecten dus eigenlijk altijd
ondernemer weet ja drie jaar niet denken
de eerste drie jaar of tussendoor nee ik
ben wij gaan ondernemen tegen wil en
dank u wilt kom uit een heel voorzichtig
gezin krijgt en dat mijn geest naar de
knop okÃ

ja en op de video kamer nee ik

ja kom uit een heel behouden gezin
voorzichtig doen mag zich de lamp ik zal
hem eens mijn hele lieve ouders betreft
maar zeker niet ondernemer en ik had
toch van jongs af aan alle de

ja kritiek en dan mijn dingen
organiseren
andere mensen graag naar de zin maken
dus twee sollicitaties nemen opleidingen
gehad waar ik gewoon ook echt heel
arrogant we boos was dat u niet dat de
aangenaam want dat snap ik niet want dat
kennelijk niet want ik was tot dan toe
altijd gaf het ene baantje bij wijntje
het andere bijbaantje geroep en toen de
dag ja fuck ik ga gewoon mensen bellen
vragen en ook de eerste mensen die ik
belde die waren van plan om een overdekt
strand en beginnen in als meer oude en
monumentale bloemen veiling
en ja ik heb dat gedaan dus ik was wat
was ik 26 veel te lang op school gezeten
achteraf
hier doen mensen niet doen gewoon lekker
aan de slag en toeristen voor mij is
adopteren niet heel zinvol geweest op
die manier heb je ooit iets afgerond
ja ja ja keurig vwo en twee hbo ze
dieper als je a zegt moet je ook b
zeggen
nu ben meer voor naam was ja' zegt mag
wel zeggen dat stomme som uitleggen en b
gewoon niet gaan doen
maar toen 96 groot overdekt from

begonnen in aalsmeer
en dat is een eclatant succes geworden
niet zeggen is dat een juiste ja ik wil
mijn woord ervoor
dus dat
groot bedrijf worden 40 50 manning dient
binnen vijf jaar
ontzet van een paar miljoen en echt
zonder
frank mogen echt me nou ja met geluk je
een overdekt strand en overdekt verband
met de vloer en trump ja zoals die
fantastische bestond toen ook nog niet
in europa was het jouw idee hoeveel
stimulans iedereen eet was idee van
andere mensen
wij ik deed altijd al heel veel veel
volleybal feestjes
weet dat die brulde martinus dat was
jarenlang de toonaangevende club die ook
met volleybalteam naar de olympische
spelen
ging en bon in negatief 4 profielen
nee weet niet naast ik voor de geel en
ik organiseer de graaf feestjes want ik
was natuurlijk de slim mail die nog werk
of volleybal en wat anders moest doen
bij de dames er in het gekleed te komen

en nee daar van tegenwoord ander dus op
gegeven moment wel moet zeggen is dat ik
was op hele vroege leeftijd ook vorige
eeuw
bij een enorm van werd vrij van de
bakker uit betrokken
kilo's eind jaren tachtig al de modems
met modems de winkel om zetten wat we
niet big data zouden noemen was toen al
ter sprake zeg maar dus die laster
omzetten in de winkels leeg en maakt en
mutaties op zijn de bak planning voor
die dag een nadeel ie nog wat menselijk
verstand volgde die aan toe was helemaal
automatisch ik was fantastisch
en nou ja ondanks de kon talen mens ben
en vwo niet rechtstreeks kon doen omdat
ik wiskunde
het elk 3 min of zo voor stond er snap
ik wel gewoon hoe simpel databases
jaar nulletjes en eentjes jaartjes en
netjes dat gaat heel makkelijk domeinen
werkgeheugen en met een dat is een soort
basis geweest die ik daar heb gelegd
daarna ben ook de databases een tijdje
gaan inrichten en toe ik in mij die
beach
stak je toen dacht ik okÃ

ik moet die

the backbone moet ik kan heel goed

geregeld hebben dat ook
nu het ocd je dus obsessie
obsessief-compulsieve
het is welkom mijn dwangneuroses onder
om de controle te krijgen nee ik moet
dat heel goed geregeld hebt als we dat
nou allemaal met software doen
ik had een heel crm-pakket we eigenlijk
zelf geschreven en
nou dat was 1998 de mens ons op ja kan
ik komen jouwe rubriek ik alles erin
ik drukte op de knop ik je naar de
offerte zitten als pdf in uw email in
dan dat wij ze dus echt niet gewend
destijds in 98 of ja echt we 98
en zo konden wij wat was niet van
duitsland die vindt per jaar en dat het
crm-systeem jezelf crea
nou niet zelf geschreven maar de
perfectview het is een zevenhonderd
nederlandse en pakket samen met de
programmeur en ik had zo ik was een
beetje ja nu zou ik dat architect noemen
toen als ik gewoon aan het klungelen
vond ik en jij dat dat heeft ons zoveel
leeft toe geleid dat we zoveel
aankonden omdat we werden onze bestel
staten kwamen er op uit in

personeelsplanning kwam de eruit wat een
en leveranciers moest van beperkt en
alle draai lijsten voor die avond kwamen
er op uit dus ja en nu lag jullie
misschien om maar toen was dat echt
vooruit we echt vooruitstrevend ja ik
ben small ring dan kosten besparen door
dingen
ja een hele snelle groei kunnen
realiseren en daardoor daardoor en hele
lagen papier machÃ

zeg maar ik denk ik

9,9 procent van alles wat we deden was
gewoon goed omdat we dat de goed
automatisch in tonen maar goed dan staat
dat in mijn lood en dan is dan met drie
jaar via toch een beetje klaar merk nu
nog terug kijken wat was je vraag ook
hoe je niet elke
nee en dan tel je wie had het ook mijn
profiel op linkedin
ja dus dit is aan begin van mijn
carriÃ¨re geweest 5 jaar lang bedrijf
goed verkocht maar laten uitkopen door
iemand en toen ja toen gaan zoeken wat
wil ik echt en u zelf doen een beetje
verloren en toen ook hey
drie jaar in louis geweest bij de kro
memories produceren en om
televisieprogramma's der naar voor een

commerciÃ«le of een onafhankelijk perry's
en tv-programma's te bedenken verkopen
en te maken en geschopt maar heel veel
geld in van die nog niet als een de tour
over jaar nu is de nakomeling kroon
dus als je nu een goed idee om een groot
nationaal kansloos kantens meer moet je
tijd en bespreek ik echt niet nee
iedereen vindt dat hij een briljant idee
via dit rooster meijer
ik heb over wel een half jaar paar
maanden geleden weer
programma met idtv samen gepitcht bij
spss
en natuurlijk want bruine
zijn de werelden heel genoeg heb
voorkeuren had een briljant idee
ja dit is nog steeds mijn stem en de tv
zendt de de ja het is gewoon heel lastig
maken branden
[Muziek]
en je bent ook op dit moment de melkkan
te kopen ja ik ben margot hele niet wat
zeg je gewoon in hun diners factureren
[Gelach]
dat voelt toch heel anders kan ik je
verklappen van ja dus ja je kan kiezen
of je loon is te komen dat hadden ze

misschien het liefst maar ik wilde
gewoon factureren
ja ik kon echt niet wachten op het
eerste moment dat ik in de kroeg tegen
iemand concert back directeur van een
een lokale zuivelfabriek was de kwam
weer the fuck ik kreeg net een tweeling
meer de koeien nog steeds te wachten aan
je kan nu merchandize
en drugs soort tevreden die kwik-fit ja
ja ja nee het ja dus met lees ik ben ik
ben sinds 1 februari
directeur en elfjes officieel niet eens
maar dus aan noem ik mezelf dan nemen we
onderhandelen met de ober eind indium
roos en de grote partijen in nederland
denken en dan wie dan kantelen
secretaris te noemen dat gaat niet goed
waarom het is een coÃ¶peratie van 21
boeren die eruit
het amstelland en die proberen van een
subsidie model of the model te maken
business of van kloppen business model
te maken
ze doen echt heel veel voor de
weidevogels in de natuur en dat was
altijd afhankelijk van subsidies van de
overheid naar die varieerden
je wel eens weg dus de klassieke stevige

inkomstenbron
ze nemen ze samen met de
vogelbescherming in een team beschermers
bedrag van laten we een coÃ¶peratie
starten 21 boeren aan de amstel dus
boeren van amstel vanaf het moment dat
je amsterdam uitbreidt tot en met uit te
horen een lange lint van boerderijen met
koeien en een fabriek in oude kerk waar
we onze eigen melk maken
yoghurt en nu met de sportiefste kwark
van amstelland bezig
d je ziet daar dat is benchmark haar
laag maar dit is onze eigen partij
de loopt een camera mee dus wel het
heeft gezien kijk als je mijn carriÃ¨re
wil samenvatten komt het erop neer dat
ik waar ik dus toen met het overdekte
strand mee ben begonnen dat ik dat weer
heb opgepakt nu
en 30 tussen een periode is geweest ook
heel erg bezig ben geweest om vooral
niet bij je te zijn
heel veel leven te hebben 4 urige
werkweek alles online een digitaal in
een eind vorig jaar kwam grams 11 tot in
zegt ja maar ik wil gewoon om de mensen
zijn met met poten in de modder staan

hier onder mijn schoenen kijkt dan
zitten koeien
nu nog afwachten of nog weer bij een
boel geweest dat ruik ik
dat ruik je okÃ

zijn niet me me zweten

nee dus dat
ja dat doe ik en ik heb niet face for ik
heb me ik heb een online business
gitaarles punt nl en dat loopt gewoon
lekker door
kijk dan nou daar gaan het voornamelijk
om hun goud voornamelijk over hebben en
over ondernemer dan en voor mij
ja nee daarnaast dus directeur van die
lokale server fabriek pluk en eigenlijk
mijn les is ondernemer dat doet iedereen
op zijn eigen manier en laat je
kijk gewoon goed nee zelf wat er bij je
past en onderneem op die manier er is ik
ben echt de komen misschien afromen ik
ben echt zo tegen zoveel ideeÃ«n van
mezelf aangelopen van uw is dan zou
moeten ondernemen als we een juiste
manier is nee
2 week geleden de oprichter van
gefelicitaart.nl genomen
ja en die drie bedrijfs en taken per
jaar ofzo gelogen ik zou je ook niet
ja graag en die die zei als er daar iets

op papier moet zetten en geluid licht
dus ik heb over alle mensen zitten als
een bedrijfsplan het maken en ik vind
dat ik dat als ondernemer anders zelf
moet kunnen ze goed zo gaat het gesprek
over haar de ik dacht ja
leg dat nabij de mensen neer die de goed
in zijn en maakt ik naar gewoon doen wat
ik echt goed in bent mag ik mezelf die
luxe veroorloven
ja want wordt iedereen beter van en ook
ik dat poort zit ie veel meer dan
voorheen
ha maar goed
facebook-profiel ik doen en dat moet een
spoor nee nee nee gitaarles punt nl ja
even voor de webshop korea mannen
boomplatformen draait het ik heb
destijds de vloer mijn uur religie
thales punt nl er dat nu rijden op een
bus rijdt dichtheid
en omdat ik niet technisch ben heb ik
eigenlijk allerlei technieken zijn
elkaar geklutst dus bij mij viel
destijds het kwartje toen iemand zei jij
hebt autoresponders en gd materieel
adressen ik krijg nu zelf treft ook de
koeien opeens op onze excuses daarvoor

nog geen geur tv
nee we willen een breed boeket en
luisteren
nee
platform ja dus die mannen zijn raar
knopen ja er is nog nooit iemand tegen
mij ze naar autoresponders je iemand
meldt zich aan en je kunt de sequentie
opstarten
toen was in een keer mijn uw kwartje bij
mij dus wat ik ben gaan doen ik ben
gewoon op mijn website
destijds wordpress heb je niet petjes en
post en
nee ik heb die is die hoofdpagina van
mij
en toen heb ik een heel menustructuur
gemaakt door berichten
simpelweg op datum weg te zetten
waardoor ze dus mijn boven naar beneden
kwamen te staan en een wachtwoord voor
te zetten en
en dat gekoppeld aan mijn autoresponder
dan met video's vanaf vimeo
ge en bed op de site en dat we dat is
het wel geloof ik dat was mijn platform
en toen is ie echt een autorespond en
later via paypal
omdat met de fileert aan de slag ging en

ik ben per jaar ben ik overgestapt op
fien het volume door niet loorbach
enkelsokken
oh je hebt de hun doel en phoenix
ja toen merkte je leeromgeving we in
hull gaan doen omdat ja ik wil de duinen
professionele uitstraling hebben een
video's er nog steeds vimeo en ik heb
een paar boeken die as pdf kunnen
downloaden en de betalingen lopen via
paypro en dat is al een met hun nieuwe
pescado ofzo of met de familie kies ja
die web boxen ja dus dat aan elkaar
geknoopt
nou dus ik ben heel flexibel hebben dan
ook al want je hebt dan phoenix
de hun doel hebben dan ook plug and play
had ik maar ik heb best wel veel philly
het gaat niet bij per se te maken
en nu hebben ze wel een filip roma
werven en klopt ja mijn conversie is
echt prima
via de taal pagina's was nu lukken ik
zou op zich best wel graag plukken
plukken
pj ja ik snap dat het pluk entree maar
nee dat werkt vooral goed voor smaak en
ondertussen wel wat meer bloemen

overstap dus dat ligt active kunt
brengen maar dan ik nederland zie je
priorin nederland ja dus ik ben wel een
hier ook al opgenomen die komt in deze
die leuk ja ik ben wel echt een ier menu
teller
en ik denk dat de te laat want ja gaat
goed
kijk mensen goede successen van ja die u
e-mail marketing pr vertelt oosting club
werd je hem geloof ik
een keurige dwongen winkelnering en je
hebt er niks aan denken om op
marktplaats zitten ze allemaal om een
met om te verkopen bedoel je bol.com
oh met partnerprogramma's mee te gaan en
heel nauw bol.com
ik zou het liefst mijn online
programma's lee bol.com
bij die verkopen nog een om een
programma
bedoel je de ja ja het is er nog niet eh
nee nee ik heb wel iemand die daar heel
erg in die hoek maar eens doen dat is
inderdaad niet ik heb wel overal van de
dvd's te gaan verkopen via bol.com en ik
heb gegarandeerd die is de gaan drie
strikes hebben omdat ik dat dan te laten
sturen zodat ik ook helemaal geen zin in

echter ook uitbesteden ja en eigenlijk
nog creÃ«ren in mijn doos is gebroken
mijn cd in de postcode postcode dit de
postbode heeft hem zelf we
waarschijnlijk gebruikt
nee ik werd berecht iedere keer hoofd en
van
ik heb ik heb het al een tijd lang zelf
gedaan in mijn vader echt is toch niet
meer nee want judith ook heel amerika
bij de ik ben wel een type die het leuk
vindt om een tastbaar product is want te
houden wat melk bijvoorbeeld heel
normaal geven we altijd een
of te missen webshops geven ga je gekke
een cadeau weg ja de net zei ja ik geef
sowieso een cadeau en jij als na 7 dagen
gitaarles
7 dagen tegen mijn kop en kijken als je
sorry ecommerce filmen is niks speciaals
het is gewoon iedereen kan zeven dagen
gitaarles willekeur
ja ja wel speciaal in die zin dat je
denk dat je misschien is kunt kijken ik
vind ik een hele specifieke niet en dat
dat kunnen hele persoonlijke aanpak en
ik denk dat dat heel erg week dus zoals
je neus maat heb je een nieuw denken

eikel dief en dan moet je vindt me niet
aan als je denkt nou ik wil ik kan niks
ik wil klein beetje gitaar leren spelen
probeerde chronisch en hun
leuke hij we gaan we nu pas beginnen ja
een stokje wapen
kijk dan doe ik dat ook ja winnaar kop
nee dank je misschien daan
hij zo'n maria hij was leuk strikje
afgelopen week heb gedaan en dan privÃ
privÃ

ja beetje

om die ondernemers die praten zo graag
over hun bedrijven nou dat is dan
probleem ja ja dat dat is
ik weet niet of de probleem is maar als
je graag of je bedrijf gebruiken heb je
het ook mensen in blijkbaar dat is ik
ben zondag wat heb ik zonder gebruik nu
een vriendinnetje wezen doen
ik hoop dit niet mee weg ik zondag a ja
ja ik best wel nog lekker rijst ik wil
een moderne
bokkeduinen jij sit ups 2 zit je 20
minuutjes in weet het
de bloemendaal daar kun je de ja lekker
zwemmen door de dennen
maar jong
hey wat voor invloed heeft kronen op jou
tot nu toe gehad en op je organisatie ja

heel veel echt heel veel
toch geven die zuivelfabriek erbij halen
daar de is
nee antwoord willen zetten veel af in de
horeca
dat is het ik hem nog deel vallen maar
er is heel veel interesse bestaan voor
lokale voedselproductie en daar daardoor
liggen we binnenkort in 100 supermarkten
ook bedrijf in jim go dat we zonden
kunnen denk ik niet niet gebeurd
het was februari of zodat ik eigenlijk
het zoekverkeer
naar mijn site zal toenemen dus normale
rond tijd heb ik een praatje weer over
gitaar nu zelf gitaarles pik van soria
gitaar dus punt nl en andere spoor de
dat tijd normale iets van 300 bezoekers
op perseo en dat begon echt grote
stijgen en zoekmachines
400 500 600 bezoekers per dag
toen dacht ik hey dus er is wat aan de
hand van de maas gesproken in voor je
loopt af weet ik naar naar 10 jaar
online ondernemen en toe dat potverdorie
ik als de meer zoekverkeer heeft een
boek ook harder op het bed gaan in
zitten en dat is ook moment geweest dat

ik echt en besloot ik ga volledig op
abonnementen over
dus ik had een soort jaar licenties niet
af wat mary liep vanaf twee mannen
dit is het moment om op abonnementen
over te gaan en ik heb echt waanzinnige
weken gehad
kijk
het is niet mijn hoofd inkomen en maar
ik zou wel graag en willen dat het dat
is
dus ik heb dat was passief inkomen actie
vandaar ook de ook linkedin
honderdduizend dingen erbij als de at
inter hem als altijd kunnen blussen
best wel mooie ook nog even is erbij en
mij ik vind gewoon leuker
nee toch echt dingen te doen
dus toen is mijn omzet gewoon
verdrievoudig verdrievoudigen ja door
kunnen door kronen
ja en ik ben meer aan het bed gaan
uitgeven
denk het mind of twee drie lang en als
jij dan ook zoiets van zijn we een mooi
begin ja dat weet je dat ze dertien of
veertien mighty kreeg door waardoor
binnen beschrijving maart 15 maart
de ja en nee ik heb toen heel veel

ondernemers gesproken en die hadden
zoiets weet je we trekken even alle
adwords terug dan weet je jongen weten
een je wat er gebeurd en twee willen we
niet 7 maar nu het geld gaan verdienen
over de rug van ondernemers waar ik nu
echt gewoon heel slecht mee gaat
hoezo is dat jij erin of we is dat pas
eind maart een beetje gekomen of ik ben
jij die zich twee dingen van een is
voorzichtigheid denk ik er geen geld
weggeven misschien niet weet of rum en
twee zagen het morele
verantwoordelijkheid zijn
nee daar heb ik geen last van grootte of
de taste of geen last van gehad ik ja ik
concurreer natuurlijk heel weinigen
ondernemers ik heb echt mijn eigen liegt
denk ik leer apen gitaar spelen koop dat
boek loopt het niet hoor maar dat is ben
met de engels formule bezigen dieet ook
peter monkey of kiki dat je in je moet
gewoon goed ik het goed naar mezelf
kijken waar ben je nou erg goed in
nou dat is mensen die niks kunnen klein
beetje gitaar leren spelen
ik heb helemaal geen kon score in
opleiding mix ik hou van muziek en

web ook jaren lang hbo-docenten en
trainer at ben geweest
zie denk ik wel te snappen moment die te
leren en dat is in mijn eigen leer nu
een eigen leerstijl heb ik werk in mijn
lessen en dat is gewoon heel leuk korte
leg je het niet doen
en je kunt het je blij zo simpel is het
dus een
niet te veel informatie
even terugkomend op je vraag nee ik heb
gekeken van het zoekvolume neemt toe
naar dan zal de mis de dus meer vraag
vanuit de markt
mensen zitten thuis vervelen zich
ja mijn gitaarlessen laten we eerlijk
zijn het kost natuurlijk eigenlijk niet
dan zal het eigenlijk gewoon een kans
ja is een u hier nooit gedacht van okÃ
kronen
weet je omdat ik even bouwde ding steken
want de heel van nederland gaat naar de
kloten nu
nou dus maar de vraag of de hel van
nederland met de klote gaat naar de die
gedachten los doen
ja er echt waar is ja als iedereen zal
even zwarte beren op de weg naar weet je
wat zo goed is

tien jaar geleden tijdens de
kredietcrisis ben ik er echt bij gegaan
toen had ik er heel lang en veel geld in
de concept gestopt en dave mooie
opdracht voor nodig men kan gedaan
bijvoorbeeld
en met mijn concept richting loopt uw
muziek industrie en nee toen door de
kredietcrisis die muziek een lift die
lag in een keer omver die was alleen het
aftakelen
en de gemeente burgerparticipatie
traject dat de dingen dat was ook in een
keer helemaal klaar
mijn kant dan kredietcrisis ik ben noord
en zuid kleinere crisissen
en eigenlijk ben ik toen het nooit
gitaarles gaan geven om de kroon van het
even tonen moment geld nodig had van
contant geld nodig om we zien in mijn
keuken kunnen doen
en daardoor is gitaar leg ook om eerlijk
verhaal ook tegenwoordig niet meer zo
ver gaan dat is wel maar het is wel mooi
gratis ook nog 2 van 2
dus ik heb wel twee nachten bakken
geleden ik op een nacht in uur lang
wakker gelegen toen de kranen kan dat

gaat dit voor mij betekenen
kan ik een soort 10 jaar terug gaan in
de tijd kijken wat ik toen aan de anders
werk stond wat eromheen
gebeurde en kerk eens kijken waar ik nu
mee bezig ben
en toen dacht ik er nou ik denk eerlijk
gezegd dat als mijn man thuis moeten
blijven dan gaat het online leren gaat
gaat maidy tess inkomen en eerlijk zegt
loop ik ook al tien jaar lang tegen
beter weten in te verkondigen dat online
leren
gewoon zo'n goede kans is ook voor
ondernemer dat je een ik heb de online
star's academy
werk mensen leren hoe ze online
programma's kunnen maken
en nee ik een paar keer dat spoor
uitgezet en dan krijg je mensen in de
klas ja me een boek voor de video's voor
mijn camera zitten de durf nie
heb ik ook echt bij ons kansloos ik
stoppen dat mij zoek het maar uit
dus ik hem een beetje mijn gram gehaald
het klinken rancuneus
maar ik ben altijd zo overtuigd geweest
van hoe makkelijk het is ook om online
in de jaar de blender leuningen dus in

je middelenmix ook online dingetjes in
te zetten
de kwestie van
in dit eigenlijk gelijk krijgt al is
mijn voor mezelf neemt niemand over
trein
dus ik was gaan heel blij dat nee dat ik
met iets wat mij wat geld opleverden
mensen gelukkig kon maken door dat
eindelijk rita gingen spelen
en nogmaals de prijs ja weet je betaalt
5 euro 85 per maand of zo dus ik ga niet
over ruggen van andere mensen
dus niet dus niet de wereld niet mijn
willen
nee nee dat bedrag ja nee misschien
verste wijnen
geen idee nu kan ik in boarddeuren
steken we de massa is kassa mis met je
als je dan zegt ja hoe meer leden
heb je daar een aantal leden nog
alternatieven
ja dat is lastig om daar dan moet je
gewoon niet een programma van een jaar
aan kwijt 3 prijsstellingen nu 3 maanden
6 maanden 1 jaar
ja dus ik een goed 24 april is echt goed
op dat logo

gaat niet over miljoen net bij mij maar
gewoon een keukentafel leuk die puntje
zeg me maar willen zeggen de coene vijf
zeshonderd euro omzet op een dag nee wij
nu wel bizar weinig kosten van afgaan
dus ik zou zeggen okÃ

vier 20 april de

vermaand
insp mart oplossing maar het zevende
visie 20e ghanees drie maanden van met
te worden
de detentie' mijn u kunt die optreden ik
zeg kijk wel met veel spanning uit naar
die 24 juli
ja alles die dag nieuw verkoop
weer komt nog zout bij en af dan die met
aangehaakt blijven dan
en dan ga ik echt leuke leuke gekomen
schrijven en was dat ik ga naar jullie
was heel mooi weer toen mochten we weer
naar buiten dus toen verkocht ik bijna
niks nieuws meer en de waarde van een
paar mensen die op opzichten maar die
heb ik er veel meer dan langere termijn
blik en nou nee ik heb je ook een beeld
van wat je doet hoe lang doe je online
hadden elk jaar ook online
dus de tweede in nederland we creÃ«erden
en hoe lang zijn ze dan dicht bij je
ja dat weet je nooit managing jaren zijn

zonen snelde naar ik heb een ja licentie
erbij zitten maar ik heb dus 2 3 maanden
6 maanden en
ja dus feitelijk kan ik pas in maart
volgend jaar zeggen hey
en ome bennie jaar gebleven maar de drie
maanden in de zes maanden
nou ja hier komt een beetje dat vrouwen
het ik net een hield matty met man die
sefer jaar cijfertje ik ook
verschrikkelijk goed rekenen
werk je niet leuk en peggy samen met
iemand te liefst iets mij vandaag ook
cijfers voor deze maan door
en gek genoeg ben ik iedere dag met mijn
real-time analytics kijken en vink
vermaak zit nog liever kijk liever naar
google analytics real-time dan tv
eventjes gaan klappen want zijn om een
moment dat naam het zegt niks over het
plaatje maar ik word gewoon gelukkig was
ik mensen op mijn site en ook een je in
je lul zeg maar ja het jaar ghanese
eigenlijk net lisse
ja maar wat we nu kijk moest een idee
alle cellen dus moesten ook alle
e-mailtjes beantwoorden cement is gewoon
niet leuk

het is de is die maanden leuk contact
met die mensen
dan krijg je wat gezegd het is door dit
werk niet echt denk niet mijn lijkt voor
het eerst 4 map voor het is
uitgescholden voor eikel door iemand dat
van wel leuk trouwens iemand de studie
van ook echt tyfus krijgen wat mij
betreft
nee maar waar het op neerkomt is dat ik
dat nu met iemand geregelde die die pakt
ze wel die hele analytics op dus we zijn
niet best wel heel erg cloaking er bezig
en ik merk dat nu weer de energie een
eikel van nou leuk dus wat we ik gaan we
doen waar ik goed in ben
en dat we de grote onzin show dus
nee ik ga je hier met een vriend heeft
een mes video op de 10e en dan gaan we
gewoon ik we Ã Ã n keer per maand live
uitzenden op youtube facebook instagram
met meerdere camera's en ik niet werkt
nou een beetje terug met mijn tv jaar
geleden
en daar ga ik gewoon lekker gezellig
doen met die mensen
nee het moet leuker zijn dan menu je
kiest nu kijken of een groot is ook nog
zijn

het stout ja nou als ik heb mijn naam is
in het moment en witte peper manager en
daarnaast ben gewoon met een docent
bezig
kijk me nu nieuws kwam zou niet op die
tijdig een concurrerende ik nee nee dat
kan ik ook sowieso maar om okÃ

nee ik

heb dus
dus nieuwe term en retentie wordt
belangrijkste en dat is voor je business
model denk sowieso over zijn mensen zo
lang mogelijk tevreden houden en ik zeg
ik klikken dit wel een beetje ook nieuwe
uur ging verleden en hoe vaak komen kom
je om het nieuwe lessen
nou ik heb een hele structuur daarvoor
uit genoeg twee keer in de maand
gaan we live het en welkom film des en
gaat live op dienst graag om op youtube
facebook en instagram en dat is hem vond
dit dus dat zijn negen
flesjes van vijf minuten die krijg ik
geÃ¯soleerd van een mij toe gestuurd dus
dat is al een livestream waar mensen
vragen kunnen stellen
op alle niveaus okÃ

dus we beginnen

simpel echt moeten beginnen we eindigen
voor de

die lui flesjes die knip op
en die ga ik dan
door ze kritiek dat het er ook iedere
dag of de twee dagen een half vier weken
kwaliteit
ze de duinen vast ik tref ik kom zeg
maar en dat facebook
nee die video's en en bedden op de
schijf
en dan ga ik iedere week komt er een
lesje en die laat ik er iemand er mogen
binnen geheimen prijsgeven maar laat ik
helemaal uit ik ben ik weet het zo de
zodat hij of zij we basis en dus geef
ook les op basis van
seo' resultaat het is ik ga kijken wat
ik nog meer zoekverkeer kan krijgen en
daar gaan we dus ik voor een video's
live video contact een kleine stukjes
ijs vliegen op facebook youtube en
bedden op mijn site en me uit dikke met
die plaatjes erbij groei titel haring
gaat racen rechtzetten dat rond mailen
en ik heb een email bestand van
veertigduizend menting dus je kan ook
wel wat tref ik trap die
genereren zeg maar en dat de werkwijze
met lekker 20.000 mensen waarbij wel wat
mee doen

ja maar zo genummerd en niet meer zo
vaak over dit ook nieuwe content te
wachten ondertussen neuken nou goed ik
wil nu dat ik het is een beetje uit het
is gewoon je email ijs op
nee ik voel maar ga nu eens een van mijn
eerste podcast luisteren met dikte soort
is het die zegt de email marketing
goeroe
ja vind ik ja die man heb ik zo hoog
staan als het gaat om e-mailmarketing
ja en die zegt ja hoe belangrijk het is
om de schone lijsten en ja dit is echt
zo vreselijk belangrijk want jij denkt
de 40.000 man drie winters om ja maar
misschien doen duizend mensen doen wil
iets met je site en die 39.000
van passionate mee je verpest je eigen
naam hey now het is we gaan het ook
helemaal segmenteren nieuwe dus dat kon
niet met de software die we ze ik stap
over op mail blue
en dat is mijn partner nu eenmaal
dit kamp een dan inderdaad en dan ben
jij de kan ik veel meer mee
en als ik nu bijvoorbeeld iemand van een
proefles aan melk dan kan ik hem
eigenlijk al niet als die koopt

koopman die niet zoveel uit het opzetten
en ik wil juist die klantbeleving in het
begin waar het echt haar schoot bij mij
dat je een
ik vind echt ongelooflijk ik kom met
zoveel dingen weg
mensen die betalen en dan een mailtje
sturen en de leaf blijft er is allemaal
veranderd onder tip maar
en dan na drie maanden nog steeds boos
zijn en dan app ik erg met of weefsel en
de vrouw die ze met geen comedy film
punt nee daar gaat het niet om maar om
de
zo persoonlijk met die mensen rond de
keukentafel zit
ja dit zijn het soort vrienden geworden
heb je mooi bedoel en de
no way ik heb 10 jelle hem dan online
gedaan maar en de mensen die mij echt
voor lotte honden we uit ria maakt op
twitter in die tijd was dit alleen maar
rolt en liguria
en die heb ik allemaal een keer
persoonlijk gebeld die je die zijn nu
nog steeds klant ja ja dat je gewoon nee
ik had en blijf ondood het gewoon weet
je dat persoonlijk contact en dan daarna
wel goed maken ja ja als je dan je werk

waar mark ja ja dan dan een die klanten
voor het leven ja en dit is fout wie
vraag wat er wat het leuk zoals de deze
week had gedaan maar dit is toch
ja hij echte me dus dan is een
privÃ kwestie vind ik in het weekend
ja en dit en dat die recht in orde maken
uitroepteken bij de geven en fuck you
weet je toch normaal
en deze avond po&o je per ommegaande na
en ik ga ergens anders beginnen met mijn
inline cursus
dus die mag ik zeg je door die lijkt in
orde gemaakt en succes met je inline
cursus
wat ben je toch een eikel krijg weer een
berichtje terug en de u dirk gelijk ook
dat je een beetje relaxt rood van
gitaarspelen dag
de perfecte plek zij leveren knappe
mensen reageerden lukt kunnen we lieten
nou ik vind niet dat de klant zich maar
alles kan omdat ik betaal relatie met je
heeft dat je maar alsof jij moet laten
komen
maar en ik ook en ik heb terwijl ze in
mijn online academie een blog we blog je
klanten af

weetjes moeten willen gaan de maanden en
dat daar begin je overgeven met respect
en gewoon eigenwaarde noch mensen denken
omdat de 30 en ef boog gemaakt dat dit
soort dingen kunnen zeggen met yes
liever op rij koop
en dan ga je me op facebook beroepen dat
een eigen eeg prima ik een kopie piet
van wat je me gestuurd hebt in de
nee service unieke maar ik vind wel leuk
om 8u gewoon netjes
een poot stijf te houden en de gewoon
lekker
miguel te benutten nee
side track hier je aan de onderneming
gat ja geburiken je zelfs onderneming
gevloek
ja of meer omheen nee wat met selden in
die kunnen kijk ik dus dat overdekte
str'en dat ik verkocht
het was een groot succes van ja en op
jou is groot succes met de reender
eigenaar van dat heb ik verkocht en wie
daar dan mee met dat geld weer omdat we
zijn hier van je eerst onderneming die
je verkocht
heb je daar dan ook een beetje zeg maar
de je toekomst kunnen financiÃ«le of
en onopgemaakt meegemaakt maar niet

bewust maar meer zo van ja ook weer
achteraf wel dat je een film kijkt me nu
de app draaien bedraagt zich of nou ik
vind het lastig want ik heb best wel
veel geld vriend met het ver met ik nog
een miljoen
ook niet waren ook niet party naar vera
getal met vrije nullen en het dat boven
de half miljoen nauwe en letters s delen
miljoen dus dat wijnen 30e voor iemand
die niet onderneemt en
ja was het best een hoop geld zo'n
bedrag kun je leuke ondernemers uit en
herrineren
en katten molen 706
gulden snede half jaar was dat sowieso
delft er drie ton en ik wist eigenlijk
niet zo goed praten mij ik weet je dus
ik ben
nou ja het is nu toe komen reise toen al
een stabiel leven een brief of per week
aan
in dit leuk mijn prepay op een andere
gebeurt
een korte tijd vier kinderen 150 jaar
dus ik ik had het gewoon echt niet
niet op de rit nee met alle
verwachtingen die ik voor mezelf ook een

beetje katten ik was ook denk ik want
overspannen want ik heb gewoon echt leek
van 120 uren
bedrijf het kan en dan heb je vier uur
nou gemaakt heb ik uitgerekend dat hij
een tijd van vol
totaal overprikkeld dus ik denk ik ook
wel hoog sensitief achtige dingen
persoon maar als je en heel erg punt van
gaan maken en blijf je heel erg met
jezelf er terecht mijn is dat daar ben
gelukkig wel er wel van af
maar toen de tijd de ja ook een soort
introspectieve ontwikkeling of zeven en
ik dat meer met mezelf bezig geweest dan
met de dingen om mij mee nee wat ik heb
toen eigenlijk mijn droom was om
ik droomde er echt iedere nacht van om
iets te doen met online
en ik had een blogs terras punt nl
ontwikkeld
2007 wat het de techniek ook helemaal
ingeregeld
de iphone was er nog niet maar met een
nokia n91
eerst telefoon wij ook tv of kom kijken
niet mee kon bellen overigens maar
videootje kon opnemen en op youtube
zetten

dat kon toen nam het ik het platform
ontwikkeld dus blijf avb en oogschaduws
van telefoon mee en dan op youtube
posters van video flickr de foto's op
twitter
de tweet en dan op discus er een
discussie comment eronder en op tumblr
fetch de we dat allemaal maakt we pagina
en dan kwam in nieuwste bericht kom
automatisch voor ruimte staan en dat ik
een homepage waar dan waar we weer alle
nieuwste berichten van alle bn'ers
verzamelde hij toen de tijd was nog druk
hem mag een Ã Ã n-op-Ã Ã n interactie
mogelijk met ibm-ers van 10
kon alleen maar vier massa massa media
communiceren nu dat is een eigen
knellende
dat had ik heb bedacht voor naar dit is
fantastisch weet je en we werkten met
niet met haar sterren
de kans toe maar met beest er in de
zeggen wat dat we zoveel reacties kreeg
van die vent die gewoon de hele dag met
een actief bezig waren en dat krijgt om
geld in gestopt en toen kwam de crisis
to file de platenmaatschappij waren met
anouk bezig waren met de bluf base met

die platenmaatschappijen die vielen
allemaal om regels groep en ja nou
moment dat de cd's weg werden
rmp-3 werden overgenomen zeg me en toen
ik kwam geld bij en dat is mijn grote
kunnen uit mijn schatkist niet in de
gaten houden
ben persoonlijk vliegen ga ik heb niet
eetbaar verkleinen en geld geleend van
er in de de boel de boel gelaten to make
les gaan geven
en toen dat jij erop dat mijn beste jaar
ooit maar dan ben je natuurlijk muziek
je wel in een situatie dat je nog een
belasting die talen en berg schuld aan
het inlopen en dat is ja dan moet je
weer zien uit te komen en dat dat is
best wel heen en weer gegaan
best hele goede omzetten gebruik
document je nu denk ik weer echt kon
fictief ook met mag daar les van okÃ

wil

daar en daar natuurlijk weet dat in die
ruimte erin zit
nou het andere bedrijf dat ik dan leidt
moet ook een miljoenen bedrijven worden
maar ik blijf wel hier op met mijn
voetjes op de grond van t gewoon stabiel
geleerd
naar de deken altijd wel maar ik droomde

wel veel te groot ja maar je moet je
niet te groot dromen om
kleine waar je dit halen nee je moet
dingetjes doen om je grote dromen
my daad en je weet niet of je gewoon
niet zo groot dromen
nee je moet een groot denken dan is het
komt het er ook niet
u wel tillen kun je niet heel veel
ondernemers tegen die je gewoon likken
bedrijf van hun ouders hebben geÃ«rfd en
rastype goed doen en je wil maar de
synthesizer gesprekken ik vind dit zo
mooi als jij weet je dat je zegt van wel
ja
mijn bespreking gaan en persoon die
feedback uur aan een erg op dat van die
ondernemersverhalen weet je dan zie je
echt het vuur en de passie van de
ondernemer
u wel maar als je zo'n zooitje daar
willem ii the tall man met jullie ik heb
ook een keer heb je dan nog een
tegenslag en een anders ging erg goed en
ja waarom dan ja weet je we hebben als
ik heel veel maar de periode had maar
zeg maar even bij je sprongen
ja derde man die er week niet hier nee

voor hun is het zo stil is en vermijd
het op deze manier ik denk dat wel veel
met mij te maken heeft en ook echt een
tweeling ook qua sterrenbeeld de panelen
emotionele kant en ik heb panelen
rationele kamp met voor alles komt het
rationele spoor alleen maar zich de
bewegingen ook heel ongelukkig in mijn
originele kamp intuÃ¯tie zegt maar voller
dat doet de mooiste dingen met de kom ik
ook wel eens mezelf met u tegen dat nou
ja altijd herkenbaar in de training oh
ja
juni velen hun vesten de reÃ¼nie
14 ik nog net geloof ik heb geen dat zit
en ik merk wilk ook zelf dat ik over toe
kan echt twee personen ook zijn
ja mensen vragen zich af lopen af die
zich voor wie ze voor zich hebben zonder
ik de ondernemer en zijn er 9 ja hij
krijgt nu gelukkig weer appjes van
personeel ik hoop dat je niet boos wordt
in me heel hard gaat schreeuwen op de
tafel heb ik jaren niet gehad we t
gehoord als bij een echte kort lontje
winkel gamma aan 20 het nieuwere gaan
geregeld door de voor mij het schelen
weet je dat is wel de pit die ook gewoon
af toen er nodig heeft naast al je leuke

leuke lieve creatieve dingen
je moet wel gebeuren nou niet lullen
poetsen
mee eens en dan hebben we de successen
je clubs hebben gehad
gekeken als je dan een hoogtepunt of de
hoogtepunten van gitaarles punt nl meer
dan elf jaar ja zijn is aan de de kronen
crisis of van nee nee nee dat is een aan
aaneenrijging van hoog erger ja ja maar
als je er een moet kiezen
nee kan ik niet moet dat nou ik denk
toch gewoon het viraal ga van mijn video
op tweede kerstdag in 2009
dat is thuis dan me mee begonnen
hij ook een micro videootje ik had met
mijn vierde kind gekregen mevrouw expert
ondertussen was mager 123 te slapen denk
ik met de vierde was in net even
rondje ik heb zoveel intrisieke
ook een boosheid denk ik gedrevenheid in
me komen we doen we niks gedaan nu die
video opnemen en ik zo'n big time ik
weet je witte macbook weet dat type met
manier om de kantjes
echt op de hoek van de bank zetten dus
dat ik had een shitty aan de pijl de me
bijna uit ik heb mijn gitaar gepakt en

ik heb gewoon zo vlaag van
verstandsverbijstering heb ik een video
opgenomen waarin ik echt wel roggeland
in alles en alles klopt er niet aan
en die video maar ik heb wel in een
video heeft 10 minuten op het was toen
nog de maximale oplopen
upload tijd heb ik gewoon een verhaal
neergezet voor nestje ik begin met je
gitaar dit is dat in dat dit nummer is
een zo
ik je financiÃ«n met die handen je zo van
boven naar beneden en dan omhoog als de
na vier keer achter elkaar dus 1 2 3 4
daar kun je eigenlijk al een liedje
spelen maar op een hele rustige
michel penterman achtige manier en toen
heb ik nog wat 20 euro per 5
gedrukt hem te refreshen 's middags
gingen nemen ex gewoon nodig toe
ondertussen andy's ook op eens 100 dit
je later 200 300 400 keer bekeken en die
video is dus om een of andere reden op
die dag
soort van viraal gegaan die nu 1,6
miljoen keer bekeken
ja en ik heb ook iets van 11 thuiskomt
abonnees op youtube trekt hem echt nog
nauwelijks iets dat doe

in totaal 5 miljoen views op youtube
ja en dat daaruit dat is normaal
hoogtepunt laten we daar nog wel
eventjes
open economie youtube ster aan tafel ja
je ziet mijn hoofd oakley misschien
verklaart dat dacht okÃ

maar ik magazine

zoek mensen op gitaarles of gitaar leren
spelen en je ziet opgeven en onthoofd
iemand voorbij komen met een te strakke
broekje van ze bewust dat je onthoofden
was of het ging de pion de gitaar ja ik
dacht de mensen moet gewoon zien wat ik
met mijn handen doen
ze was over nagedacht voor de rest maar
het ik zie dat meer dan zo'n een van die
zeldzame momenten in je leven dat je
eigenlijk gewoon niet beredeneerd wat je
moet doen maar dat je gewoon niets doet
en dit ook gewoon durf en dat dat is
echt als dat niet toen was gebeurd en ik
doe maar net alsof het zelf lood is een
maar nu als ik 40 50 euro omzet per jaar
doe is 2 spelen met moet wel
verveelvoudigen nu met die wel zo dat er
gewoon bijna niks moet voor hoeft te
doen en dan eens per week meteen even
terug komen op je maandtarief

ja als je rekent 5 euro 85 nee 69 euro
per jaar is 55,95 want ik heb wel eens
gehoord
zeg maar je' als je over de vijf euro in
gaat ja dan maakt niet meer uit of je
nou 9 euro 95 rekent of vijf euro mee ja
ja dat weet niet of ik moeilijk ik denk
dat dat heel erg achter afhangt van wat
je verkoopt
en bij de week niet ik heb niet
geÃ«xperimenteerd met 7559 burger 995
ik vind ik wel een redelijk goedkope
markt dichtbij kijken mensen echt wel
naar dit soort bedragen zo'n overweging
het u dit boek ik niet veel buren maken
hebben wil ik niet want
doe gewoon leuk dat iemand met een
kleine beurs het kan betalen heel
eerlijk zeggen als met bellen rp
workshop
user nooit maar kan hem nu wel de ze
jaar doen ik voel me prima beetje
chemisch een kortingscode grijper
dat mijn bijdrage en de maatschappij en
cultuur en doet dit met liefde als het
maar ook wanneer dingen met je
communiceren hebben ja en nee ik heb
zelf ook slecht verdedigen dus ik weet
dat je dan zijn dit soort dingen gewoon

heel erg veel kom nou
ik mij werden al in in die mindere
tijden om gevraagd
nee dat is altijd het
kip bij vrouwen jonge dus zich als je
krap ze dingen in geld
dan ga je niet te vragen naar de niet in
schaamte mario bros gaan te denken ja
bij mij wel
ik heb gefaald moet het zelf oplossen
ik ben positief anderhalf jaar geleden
heb ik gewoon mezelf geleerd om om hulp
te vragen
je staat versteld dat mensen willen doen
en zeggen het echt versteld wat mensen
voor je willen doen
daarom ben ik ook deze community en
begon het net hectiek naar mensen bij
elkaar te brengen om elkaar verder te
laten groeien met je ecommerce niet weg
dus heb ik ook de hele verschillende
motieven en mijn familie te helpen ja
precies weet je simon nee we in het
verleden ook wel eens gewoon van die
brink stormen avonden gehad waarin
jeroen van henk heeft een probleem ja om
ons gezin te denken
ja met 12 ondernemers bij elkaar ja 12

verschillende inzichten en gamepro mx
na hem komen met z'n allen met dat een
zitten dat ze normaal doe je dit iets
waarmee we dat niet gedaan nou dat
hebben daarna een als je de en laten we
deze doen en dat de zon of sync en wie
ik weet nog pietje die kan je daarmee
helpen en denken
ja nou en dan gebeuren mooiste dingen
nee soms is er ook dat geld meer nodig
en dat u er blijkt een opeens ook niet
meer dan is je te zijn want de zegt
iedereen
ik wilde lopen met alle luister nou
gewoon even simpel houden met de tienen
500 euro zijn neefje faire des heeren en
kan jij in ieder geval kunnen erin en
dit doen
en dan kun je gaan bouwen weet je dat is
het puntje moet vanuit die bouwput moet
je komen vaak bij je dan geÃ¯soleerd
beneden jezelf stomme licht te vinden
weet je in daarboven zijn gewoon mensen
die willen je helpen die mogen je
uiteindelijk ga ik toch allemaal dood is
jongens weet je in
ik niet heet dat hier op aarde zijn
kunnen we de maar beter wat met ze alle
vermakend geloof me als je dood als je

ontzettend rijk dood gaat en je op je
kinderen om je een dan denk je echt niet
van wordt heb ik lekker uitgewerkt
een beetje met die kinderen bezig met
mensen om je heen
dus daar gaat het allemaal niet om bleek
mensen momenten willen elkaar gewoon
echt te helpen
en sinds ik je hulp durft te vragen in
kleur durft te bekennen is bleef rechte
stuk leuker geworden
ja we gaan we dus dat is je een elf jaar
dus eigenlijk het begin 2009 was begint
droog ja ja maar de wij zoveel
hoogtepunten en juist op nummer
iets iets iets minder hoge bank en de
hoge punten werden dat niet hoogtepunten
van randje en je nou ja hoor de eerste
keer dat je dat je op luistert en de
vonden de eerste bestelling die ik weg
ja of toen ik ga met uw dochter heeft en
giet alles kan ten laste u er ook op dat
ik echt
juichen om bidden om me niet geloven
maar met mijn knie op straat handen in
de lucht je ik heb er zelfs op mijn
kinderen mijn vrouw hij kwam met jouw
naam

ik dacht yeah ik heb gewoon vision ga
niet met pensioen mee
okÃ

en of the character nos op 3 gebeld

werd of de uitzending wilde zitten samen
met google en wie je gitaarles punt nl
dan over moeten nee ja over ons die nog
vrij huls link
nee gewoon aanduiden win een beetje
massaal in muur
ervoor betaald wordt er is er daar gaan
uren met niet doen nee weet je de duet
5000 euro en was een veiling en noem
maar op ik nou prima jongens kwamen
zitten maar ik bleef wel gewoon volgen
wat er gebeurde met die site en dat was
helemaal niet een toernooi weet je
gewoon een keer in de drie weken hij hem
steeds interesse
bent u krijgt compleet en de reactor
lido gegaan waar alle van dit en dat
naar de voorjaar van okÃ

geef je

rekeningen maar zeg maar nu 1000 euro
mij over zet je hem
na redirect hem vanmiddag naar mij als
je naar dit stuk voor 1000 euro heel
veel een beetje risico maar ja ik was de
super blij mee
nou ik woon al een aantal domeinnamen en
dan

patiÃ«nt berichten punt en ook nog zo'n
20 jaar ik heb elfstedentocht en you
rather ik heb een paar de week een
beetje
heb ik was een botsing tegen van iemand
dit jaar kreeg ik 500 nv reizen in 2000
euro nou ja weet je ik kan je drie keer
van goed van eten niet die weg en ga ik
er niet op nee houden ja lekker
elke moderne en die elf jaar die
dieptepunten een
ja er zijn hier ook nou dan zijn er ook
nog de jij kronenburg
ja nee dat voorkeur van collega's ja
weet je het is allemaal natuurlijk wel
een beetje semi serieus wat ik doe ik
neem zo serieus maar ik heb vorig 11
twee jaar terug
nee ik vind het belangrijk ben er
ondertussen ook best wel bedreven in om
publiciteit
te genereren en kijk uit die tv tijd
geleerd moet
contrast er is oud en jong man en vrouw
slim en dom rijk en arm
hier moet je tegen elkaar uitspelen
dus hier moeten die contrast te zoeken
en dat je serie gekwetst en ik heb een

actie aangemaakt en die heette toen het
wereldrecord in door kampvuur liedjes
zingen en spelen is dat was een best een
grote netwerk nog door even nog het om
de fack you do the dj geÃ¯nterviewd op
een woensdagavond en toe zijdes dus
mensen kwamen dus we de avond voor kerst
of twee jaar van de voor kerst
zouden ze mij komen filmen en ik wil
record kan chili te zingen en spelen dus
ik had ander ideeÃ«n met veel gitaristen
en koren en weet ik veel wat allemaal in
de televisieploeg was allemaal geregeld
en
nee ik wilde eigenlijk in die peach maar
ik zat daar de was op dat moment werden
ook beachvolleyballen spelen en een veel
veel volle binnen
hoe leuk is het om in een overdekt
verband met een nep kampvuren
dat te gaan doen en allemaal gezellig
moment met dan die net getuige muziek
hardheid en meezingen
nou niet snap je beetje hoek
welk formaat mijn dromen zijn en hoe het
niet realistisch die af toe doen
daar krijgt het gewoon niet doen dus ik
heb hem zangeres gevecht wil jij daar
informatie want ik kan echt hele lied

zingen dus ook mijn motto waar kun je
ook niet zingen zing dan mee
een professionele zangeres gevraagd om
een liedjes zitten uitzoeken
ik train ik ben geen performing artist
at is kreeg nooit op dit over het
stiekeme achter elkaar bereid je ik heb
het helemaal verdrongen weet je gewoon
mijn gevoel uitgezet is over ik moet dat
meldt kan staan en al die liedjes en het
kreeg vlak voordat ik daar naartoe
gingen begon iets van arrest hem uit
ja wat is hebben professioneel daar niet
in mee toonsoort wist ik veel en
je hebt de teksten daar niet voor mijn
dit ik ga af was ik met juist met te
zingen en zo had hij mag lijken in de
eco-stand bij vriend hier op het
stadshart
bij d groepen je hebt en buiten dus die
jesse nee ook om lekken in een je
kinderen meest krijg te eten maar kregen
het feest van
nou dus ik stond daar en
zo'n er is kwam uiteindelijk wel want
hier wat toch ook doet het mij niet kon
uitzitten
en de mensen die er in die tent zaten

die waarde god zij dank we al halverwege
laveloos met gaan de kan wel gedeeld
nee want zonder gitaar
kijken dus de hele wereld het icoon lee
tv-ploeg natuurlijk ideaal is er niet
van waar zijn die gitarist
wij zijn al die mensen en al die mensen
lijden type kachel om ondertussen al
deze tijd en de week ik van durham en
daar hier
er zijn naarstig bellen met elkaar en ja
okÃ

we gaan het toch wel wat van maken

de ziekte te spelen en te zingen en die
zangeres en die belt massage of zich als
dit op tv kom nou zo zij is niet met een
tijdje stroken of regisseur peter
dit zegt met koffer optische zoom en zij
ook komend jaar geleden ofzo hoor me nou
ja en ik had echt niet de en met die
daar met met daan van die ook onwijs
gelach uiteindelijk was iedereen kan men
bij die tv-ploegen ja voor een dag ja
sorry misha het spijt me heel erg maar
kunnen de echt geen item van kanker en
design er is wil het ook niet nee toen
toen was het kerst en toen heb ik heel
veel gedronken en heel hard om gelachen
met de plus en fibrillen mij een enorme
vlagen

en zo mooi tl leuk doen
wat hebben we geleerd dek het beter of
nog meer gedoe hier gaat dus nog
inhouden
ja maar niet op deze manier nee lijkt me
echt super leuk om mensen daar te geven
en ik heb een soort techniek dat dit
zijn nu kun je misschien al je
leerlingen
en dan ook
[Gelach]
nou ik denk weet je ik-ik heb heel veel
muziek bedrijf rug ook als een soort
idee ik vind superleuk en die komt toch
dat te organiseren
ik vind het super leuk als mensen maken
weet je als ik daar ik hoef niet eens
derzelve onderdeel van te stemmen als ik
mensen gelukkig en blij te maken
dat vindt dit leuk dus ik droomde recht
van dat iedereen met dus ik heb wel op
een camping in keer gebruik ik wel leuk
video van het zien naar muziek gewoon
kei je meespelen en meezingen
als jij als iemand starten dansen
economie voor wel de denk altijd of de
drummer en bassist gitarist
zingen ik zet de dansen en ik speel

altijd misty moment
nou als je zo'n instrument die andere in
your toch niet toen de muziek taarten
heb je altijd die weet dat jij ook om
een slechte
iedereen ik wil iedereen eventjes een
gevoel geeft dat ze een wel moment je
naar dit een ster zijn en dat de
optreden dat is het denk ik ja maar zit
op dit moment je de groeikansen bij
pianoles giet daarna
sorry vitalis hij is wel leuk want ik
hem het kom bakken cake gebakken met uw
compactheid bereik gemaakt zeg ik moet u
deze
okÃ

dus zijn optreden heeft nam af met

riet lukte
hij doet nu piano en is.nl hierna spelen
met hun
helemaal mijn idee en geloof dat er
eerst niet in
dus ik is saxofonist tom van beek tom
beek sorry
en nadia en cor stelt over hoe ik dat
dan b opgeven kruis in amstelveen of dus
ik ben ik ben naar me toe ja ja zou dit
nu wat voor mij zijn geraakt wordt als
jij het niet kan de kan die mop in
nederland

je bent bekend moet rustig buffer en je
bent bekend met de camera en muzikaal
natuurlijk na twijfel twijfel
dus een begeven moment meest toe gegaan
en ze hebben kosten kan ik had zo'n
berekening maakt mijn dertig vijf euro
computertip 400 uur aan werk
5 sept ja kan ook wil ik die betalen
sauzen alledaags een boekenclub cure no
pay
en dat heeft hem toen over de streep
ronde te gaan doen en we waren nog niet
live band was echt bang bang bang
krassen karkas ruim bezet bij 538
uitvinden evers
in de chauffeurs krijgt mij is allemaal
op je appjes re mi soo heeft
even niet net je namelijk in je rug jurk
zegt was mijn rug naar hoogtepunten want
ik ben ook die wannabeastar natuurlijk
weer rechts te worden
ja ik vind het wel heel leuk ja ja ja ik
vind heel leuk om mensen te vermaken op
mijn manier
niet als ze nemen van hun god leef je
gewoon of windows delen van brussel een
nieuw dat mijn bier terug naar je vraag
via doel is wellicht de kan een gitaar

lessen die daar voor mij liggen de
kansen op twee vlakken
ten eerste is het echt zo door dat de
corona mensen natuurlijk naar binnen
trekken en de piramide van maslow of is
zichzelf weren willen ontplooien
weet je ik denk dat dat voor slechte
tijd echt moet gaan mij in de basis is
alles zo goed geregeld hier in nederland
en hebben geld dus geen produceren zo'n
hoge levensstandaard dat de echte
armoede zo ze precies een jaar er
honderd jaar geleden weet jong en de de
roaring twenties
en de jaren dertig niet op mij gaat het
allemaal niet meer gebeuren hier de
derde hebben veelste veel middelen voor
en dus meer dan genoeg voedsel in er is
meer en meer dan genoeg van alles
dus ik geloof wel dat we minnaar we
binnen trekken dat mensen gewoon rust
zoeken
nee hoera ik denk dat er meer mensen
daar spelen dat blijkt ook echt bed
cijfers van de
gitaren verkoop wat voor mij heel
belangrijk is dat online leren gewoon
geaccepteerd is
iedereen zoekt het tegenwoordig

gespannen manier van overdracht die ook
bij ouderen tussen de hoor is gekomen
dus voor mij liggen de kansen op
nou ja die komt op die manier binnen
halen maar ook blijven bedienen met live
shows die we geven
consequente content stroom het
optimaliseren en nu ga ik een enkele
technische stoel zitten maar die hebben
ook een dus de op de lizy optimaliseren
van de films
het is adwords facebook het en ook de
verschillen tussen de zij jou
kanalen zeg maar en als je dan even na
al je vindt ons kijken jij waar liggen
dan je kansen om zijn maar je markt te
bereiken of je doelgroep te bereiken
liggen hier momenteel op e-mail
marketing of facebook of adwords of weet
ik veel adverteren in vakbladen of ik
zie het altijd als een combinatie
ik zie het al tot een grote ronddraaiend
biel
en als er iemand in af en knikkertje in
fotografie meedraaien en dan dus hoe die
binnenkomt en werk nu ook inzichten dan
in je er conversiepercentage dus ja in
onder bezoekers en weer hoeveel

converteren en de week niet dood dood
bundaberg ook met dat geprobeerd om
trouwen
maken en dat je zegt van ja ik ga ook
die cijfertjes van google en die vrouwen
ja en luister het is rare
ik kan bijzonder goed over tekenen het
geeft me zo'n dat je en ik best wel een
ander kook letten maar het onthouden van
dit soort vijvertjes
het lukt me gewoon niet en ik vind heel
belangrijk maar ik heb nu iemand die het
gewoon bij houdt en die zegt er nou
nieuwe lied voor de twee jaren 60 en
mijn op de 10e profiteert en als dit in
dit beter doen dan heeft een op de vijf
jaar en en weet ideeÃ«n de niet 100%
beter
en als je dan die traffic aan ja snapje
dus ik dat ik snap dat wel heel erg goed
maar ik ben gestopt met mezelf stond te
vinden dat ik dit soort cijfers wel heel
belangrijk maar dus niet kan onthouden
en daarmee komt mijn ruimte vrij om
gewoon echt naar de creatieve want
potten line is gewoon moet mensen meer
tevreden stellen die
die klantreis die moet gewoon heel
prettig zijn ze komen binnen en yolo we

jij je wel gitarist bijna kom beetje
gaan naast me zitten ik leer het je wel
even heb je proefles gedaan het leuk om
je op gekocht
nou dankjewel kom beetje op dinsdag en
de live
oh ik thuis nog vrienden die willen
spelers die is even dit om de krijg jij
je weet je een beetje tellen vent
achtige programma's de kans ligt gewoon
nu op veel meer
en precies hier bij tom worden wat we
niet segmentatie kunnen doen door de kap
een te gebruiken
daarna meteen conversie van een proefles
naar de klant weg maken en dus een
mijn prospekt met een klant die meteen
op ze klantervaring gaan bedienen
meenemen
zo lang mogelijk want daar zitten kansen
en zo lang mogelijk lid houden en hem zo
positief mogelijk door te spreken hem of
haar over ons waardoor die zijn vrienden
ook weer gaat aanbrengen dat even
gitaarles punt nl
en ik wil er graag een gitaarles for a
singels gaan maken maar dan met een met
een taal die geen taal is die toch

iedereen begreep dat we doen dus ik heb
d'amiens hey kun je bumba bumbalu
bakkie koffie en wat heeft-ie dan gaan
we jou en pijn en plek die plek een
pleister
nee nee en de minus ging geweldig ja dat
we die als titel illusies van die film
andere ja dat is toch heerlijk
weet je hoeveel we die mensen wel niet
gehad met dat de met die u moet ie daar
is je dat jij met ik denk dat juist dat
je dat doet met muziek wel heel goed van
de natuur
nouja ik heb video's merk je dus ik kan
dingen uitbeelden dus als ik het goed
doe zou ik niet eens bij over praten
punt is dat ik ik heb een taal opleiding
ik heb een honderd jaar engels gehad ik
ben toch scarabee
en als ik begin te praten dan proust
iedereen het uit want dan zeg ik heb er
poos in plaats van per se me maak de ene
naar de andere
blunder waardoor ik dus helemaal niet
meer dat betalen eigenlijk durft de
france carvoeiro gekauwd toevallig maar
nee een als weet je en neem er niet in
ja fuck ik weet je iedereen begrijpt me
hoo hoo hoo hoo meer de

hoe slechter de het engels is meer
mensen begrepen dus ik wil ook echt een
internationale cursus werd een
iemand uit india die nou ja weet je
iemand uit rusland die namelijk de
engels spreekt gewoon snapt wat ik
bedoel
dat een fransoos die alleen maar soms
praat gewoon snapt wat ik bedoel
met gewoon echt wanstaltige engels
sorry maar ik zie je nu gewoon in de
minus park
gevraagd ik vind het leuker want dat is
wel het niveau dat ik wil hebben die
vrolijkheid van die beesten die humor
die er in zit
opeten en met imogen ja het is er
heerlijk
ik weet niet of je het kan me een
helikopterview op je bedrijf omdat zijn
dan je pijnpunten
nou zijn we ook bedreigingen op kubus
van auteur geroepen maar daar komen we
over een keer ze recht in de zin van nou
die speelse liet hem buma stemra
moeten gaan afdragen picanha lang mee
bezig eigenlijk als eerste weinig ben in
nederland ermee bezig om een modus te

vinden omdat je ook wel bekende liedjes
bij mij niet meespelen moeten wat
richtingen de ieper houten telefonie
jullie mee spelen vrouw maar daar komen
we lijn
ging als de zoveel en wie nummer stemmen
nou ja weet je het eens met de echt heel
vroeg gezeten en toen zochten ze een
model op dit doen en hem drie kennissen
toegewezen open kaart gespeeld en nooit
meer wat van gehoord en dan opeens kreeg
uw eerder uit een onverwachte hoek van
andere partijen een aanmaning en
m maar goed ik snap het weet je ik ik
zou het ook niet fijn vinden als iemand
anders mijn video lessen gaat gebruiken
zichzelf leuk betalen omdat die met mijn
content dingen doen
ik heb een keer gehad met ik werk van
radiostation
je broek zit hier van ja ik heb ik een
commercial we laten maken met de muziek
je erin en die muziek die hebben zelf
heeft dan zeg maar die niet aangesloten
is bij buurman stemmer aan je een
artiest
okÃ

die heeft

de muziek opgenomen jaar en het liedje
is dan ingezongen door wie niveau wat er

ook iemand die need a total miljoen
stemmen raad dus helemaal robuust emma
vrij ja moet geven moment kreeg die
klant voor mij die kregen factuur van
buma stemra echt van schofterig oh
bedrag van je wil een mooie foto
ja want omdat ze de commercial op hun
eigen website ja en toen zei die maar
waar gaat die opdracht dan heen voor
welke artiest die zendt anders dan ben
ik kunnen helemaal hier gedoe ja noem
dat weer doen hou een gebed zonder eind
en ten eerste wie wil de hun commercial
luisteren weet je
maar maak je je druk om nou echt ik vond
ervoeren hoe zij op zaten en ja
onmenselijks hij ook je behandelen ze
liever echte rechtszaken aan aan de
mensen te woord staan er geen prettige
plukken
hij mag het helikopterview weet je kan
natuurlijk ik begin van de twee dingen
doen
ik vind het heel erg leuk om hem daar
liggen gewoon weer de dingen te doen
waar ik goed in ben
dit mijn creativiteit en entertainment
voor mensen mijn niet zozeer op muzikaal

gebied als wel mensen de wonen digitaal
laten worden en daar allerlei middelen
en ook nou ja live op facebook ik in
2013 live op facebook toen door een en
op youtube hetzelfde maar liefst
geaccepteerd
geworden dus ik wil eigenlijk zeggen
moderne middelen inzetten die jouw
contract is er en ik wil je weet je dat
de andere spoor dus met mijn lokale
eigenlijk hele natuur
duurzame natuur initiatief met de boeren
eigenlijk ook ontzettend leuk om daar
gewoon een grote groot succes van te
maken
en daar gaat heel veel tijd in zitten
een super leuk ja kan best zijn dat met
die gitaarles uiteindelijk meer verdiend
dan met het andere maar ja wij het uw er
in je hart maar volgt met je passies en
toch ja zolang je erdoor je lukken en
genoeg geld en ik nu op heb ik wel geluk
ja tuurlijk er geen geld hebben dat is
echt beperkt wat er is
we willen de menig gezonken keek de
koning kun je dat nog denk voor ionic
weer gezond
laat ik mijn mandje in q4 gezonde
kinderen maar ik heb gewoon letterlijke

periodes gaat ik bij de week of het af
te rekenen en geen saldo
een of rtl er en het je buren zou achter
je juist aan kop en dan ook niet naar de
hel binnen cater for spieken want men
moet niet expert betaling is niet fijne
die afhankelijkheid echt niet leuk nou
snap ik dus je moet dat zorgen de als je
doet er maar over het missen zodat
netwerken te maken heeft dat de echt wel
wat verdiend wordt
ja en weet je het punt is er is dus
gewoon wel geld om
enorm over waar de muis ziet of zo dit
is ook keuren beek rietje zoveel
alleen werd het een bakstenen moet juist
goedkoop is probleem opgelost maar ja
dus dat had je misschien wanneer u doen
nee ik nog steeds niet nee roxy kinderen
met elkaar wonen co ja nee maar je dus
je kan die trechter de pool de des pairs
in in glijden weet je we geven moet je
daar gaan toch richting uit te komen
nee ik zou hebben nu wel op er wel
kundige nog meer maken van een tijdlang
ook 2 oktober en leuk
marketinginstrument heeft vorig jaar de
toekomst

oh je nu zou moeten kiezen om je geld
maria in te steken
en instrumenten we het kan je voorbeeld
noemen ja je de e-mail marketing en
social media is dat
advertising ja is dat platformen is dat
weet ik zo wel ja ik kan daar geen ander
land randall
opgeven dan gewoon een integraal
integraal of integraal geheel
ik heb ook nooit anders gedacht als in
dus de kopen dus create a once put
buschauffeur
kon niet het wel een beetje uit die tv
en maak weer op in in den beginne is
voor mij zitten
alles wat ik doe is met elkaar verbonden
moeten met elkaar verbonden zijn om een
soort vliegwieleffect
we kunnen jagen of een ander en
acceleratie ding
dus voor mij is wel de kust nu door de
tent hier dus
community vorming content blijven
serveren en de mensen en dat doe ik door
my flash dus ik je eigenlijk zelf wel
heel veel toekomst in live online
lesgeven
educatief niveau en op entertainen when

i zou zeggen maar het geheel weg die die
je hebt ook weinig dat jij maakt ook van
een stukje content heel veel soorten
content en nog niet maar ik bewaar alle
content omdat deze t als ik laat de
grote sterren
ja met iemand kan aannemen die dat
allemaal het uitpluizen en trainingen
van gaat maken en op gaat knip per jaar
dus wanneer
dus wel de bedoeling ja nou ja prikken
denk niet dat hij ooit iemand doet dan
heeft me dit clipper ehm
frank gehry van de arme zielige ben
twintig keer gebeld ondertussen premie
tori nee met dit soort gesprek hebt
sowieso zin om je gedachten weer eens op
bereiken heb ik denk probeer ermee bezig
maar ja welk marketingmiddel ik denk het
beste marketingmiddel is van een heel
afgezaagd goede en
het oprecht club nou ja denk ik toch jij
en jouw
en ook het product wijzelf achterstaan
de maar je zou winkel in
ja en weet je voor jezelf van de leuke
dingen uit kapot doen er media faq via
voor mijn video

hoeveel in een ja nee ik heb gehad en je
succes ook als je doelstelling voor 2020
ik wil vond is die helemaal aangepast
door kronen
ja in de positieve zin ja mam zo mooi
ik wil in 2020 dat is de dus dit jaar
wil ik hem een gitaarlessen echte
voorbereid hebben op
religies kill nummer 2 aan jullie dus
ook wel echt klaar op te schalen
nu hoeft niet te exploreren zo meteen
maar meer mensen meer nieuwe mensen en
momenten langer vasthouden dan wil ik in
februari 2021 hebben als doel gesteld om
12.000 euro per maand te doen dan met
mijn kampioen als je dat of delen zeg
maar dan keuken van leven en heb ik een
vrij gevoel en neem andere werkzaamheden
is gewoon de bedoeling om
ja die boeren die ik erin dubbel te
laten die publiek met kussen dit jaar in
daar wat te laten draaien
daar eigenlijk op zoek te gaan naar hoe
je lokale
korte ketens is heel veel vaktaal opeens
op dat gebied
maar hoe je met lokale producten in
amsterdam is met 2% van voedsel wat
gebruikt wordt komt uit amsterdam

bederft met allemaal geÃ¯mporteerd
hij vaak het verre landen en weet je zou
je melk komt uit braziliÃ«
wel heeft de 4000
voor creepy een kerker mij wij zien de
toekomst logcher het een en watervloed
muis
dat de koe en doe ik ook melk geeft hij
zal je melk natuurlijk
dus daar zou ik wel van heel succesvol
met dat bedrijf willen zijn als
voorbeeld willen dienen van
ook nog bij elkaar ja en nee mocht dat
niet lukken dan heb ik me
gitaarlessen als beter in dan ga ik
misschien wel gewoon
koop selling lekker nee project de
gedingen
kopen drie dagen per week of zo mijn
hoofd elke cursus maken ofzo of zo
ik ben niet hebt van die ene playing
beetje
bewonder mensen die het wel hebben en
dan denk ik echt van shit had ik dat mij
en als we dan bij horende dingen van me
gaan vragen ga ik heb ik boos als ik
vraag van yo wat is je doel zijn wil en
2025 plek nog leven aan de maling

gelukkig dank u dat is duidelijk ja
en ze moeten een ander vertellen wat wil
je later worden schubben
volwassen vent engelen
echt ik dacht als ik 18 men dat we 21
zijn de weg misschien hebben 30 te geven
x40 met het ook niet vier het week 50
ik zweer het je ik ben 2 weken geleden 2
maanden geleden 51 geworden en toen
dacht ik hey ik hoef een hele hoop
dingen niet meer want ik heb zo nu ga ik
geloof was genieten in het leven heeft
drie dagen geduurd ik moet zetten ik
weer op het spoor daarvoor maar ja wat
wilt laten worden
nou ik eigenlijk vind ik de mystieke
gitaarles punt nl werkend krijgen nee
die omzet heb hem net genoemd heb en ik
heb er echt wel idee dat ik naar de ja
naar de drie vier keer per jaar of zo
door kunnen groeien na dag dat dan ook
een soort van semiautomatische manier
binnen komt dan zie ik wil ook gaan doen
beetje rond rij met de campertje ofzo en
dan de toeschouwers geen twee maanden en
dan ga ik toch weer iets dat ik weet
niet we wel wil beroemd worden
kan je er voor zorgen het ecommerce
feest ik om mijn week repliceren

ik weet niet misschien boy dan beroemd
in de onder de e-commerce ondernemers
eerlijk gezegd niet niet wat ik echt
probeer maar nee snap ik
ik wil wel als een soort voorbeeld 5 van
zo kunnen we ook regio maar ik weet niet
dat ik een gemiddelde ecommerce
ondernemer echt iets kan ik heb dan een
tegenovergestel hebben jou weet je o ja
nee hoor ik wilde het graag doen maar ik
wil juist
jullie in de schijnwerpers zetten en
jezelf met jong ik hoor van als ik kan
wel tips en advies krijgt van andere
manier ook je moet zo gemiddeld worden
grond te rijden want jij bent het gezin
ja ja jeetje wat gaat niet om mij het
gaat om wat die mama ja je bent ook wat
introverte misschien dat ik denk het ik
kan het
dat is misschien ook die twee dingen kan
heel introvert zijn maar kan er veel
extra ja ja ik vind gewoon heel erg leuk
om voor de camera met dingetje te doen
ook niet van een live publiek op zijn
werk mag over de camera
ja om niet iets te maken en wij mensen
gewoon goed voor mijn hoofd

dat dacht ik ook doe ik dat kon weet je
en ik dacht en romeo is het gewoon ook
en toen ik met die oorspray begon ik wil
de podcast gaan maken
ik wilde ook heel veel gesprekken doen
maar ik was eigenlijk van plan om ook
gewoon weet je ook zelf in de ruimte te
gaan worden en daar mensen mee te nemen
in die commerce verhaal maar ik heb dat
nu vijf zes keer geprobeerd en ik worden
niet gelukkig van nee
enkele bij mezelf niet maar ook niet van
wat ik modelmodel
nee ik vind wel de vrij leuk gesprek
hebben weet je je hartstikke veel humor
en
en weet dat ik een beetje de
tegenstellingen amsterdam
er zitten den heijer
ik heb je gecomplimenteerd met je mooie
zangerige
je taalgebruik dus nou ja weet je ik
denk je moet gewoon lekker doen wat je
wat je leuk vindt en als je jouw kunst
is om mensen een plekje te geven een
poging te geven
ja dat is tegenwoordig tijd eigenlijk
gewoon ook weer die vroeg podium moet ze
en dan ook nog zo'n kim muziek spelen

rond mij absoluut moet je
nee ik heb helemaal niet kijk als je die
elf jaar
ja gitaarles punt nl
als je zeg maar nu opnieuw zou moeten
beginnen en hoeveel tijd zou je dan nee
als je die dus allemaal achterwege kan
laten je in hoeveel tijd zou je dan nu
als je dus helemaal nu gaan bouwen
ja we zijn dan nodig hebben om tot het
punt komen waar jullie zit weer 11 jaar
of nee ja nee ja we dit is dus niet te
vergelijken weet je destijds was pi is
de samen met gerard weet je en mooi tino
crusebal vorm volgens mij meer dan zie
je hem een beetje religieus riemann
internet je in 7 dagen ziet er is de
vreugde die cowboys en toen kreeg je
omdat wij goede minder goede partijen
met ja als je toen niet op facebook
postte het je gewoon 90% van de mensen
bereiken je een post op facebook ding
denk ik nog 9000 gent had destijds
how i geef 100 mensen zeggen we gewoon
en moet nu meekomen is een de twee
procent dus dat is heel anders als je
geld hebt dan kan je het ook snel zijn
ik kan ik echt wel sneller ruimte

neerzetten en een didactische invulling
en dan is gewoon adwords ja zetten en
jef funnels
gaan optimaliseren
ik denk steeds nog als er echt een onder
t naast mij komt een mengsel weg voor
mijn power een power
veel maar wat wat je niet echt echt is
gewoon mijn persoonlijke aanpak dus duik
denk ook markt is helemaal geen antwoord
op je vraag denk ik nee
hoeveel tijd er nodig als ik van
sketchup mijn systeem in zou zetten en
ik publiceer het goed met daarbinnen
binnen een week draaien dan even naar je
een twee dagen vanaf nu dat we producten
op koop goede doel noemde en phoebe
minimal viable product'
okÃ

wat heb ik nu eigenlijk ook

gordijnen opgeroepen ik heb ik ook een
dvd had ik me harmonie die 40 of
tuinwinkel gaan maken en ik me meeste
met met jesse lee en de keukentafel week
leuk
toen ben je zelf mocht eeuwen is er iets
branden ook ja nee serieus ik heb zo'n
dat is een multiplayer kijkt nog staan
ah okÃ

ja eicellen niet te doen

natuurlijk een keer dat verhaal van 123

inkt van die eieren nee nee er die op
zelf die inkt in die dingen lopen zeker
nee dat niet maar die is ooit begonnen
met
met media harde popjes ja en dan ging
die op zijn beurt aan de waar
en daar zaten dan demo spelletjes hoop
en die duurder dan een level of twee
lepeltjes
en de had hij duizenden kopie hiervan
gemaakt zeg maar ja en dan liet hij zijn
kind spelen met jullie mocht geven wij
ook niet spelen nu wegwezen
en nu mijn kopen maar is het goed we
stonden gewoon demoversie op mijn kind
wil dat ik per se mijn verkoop
carriÃ¨re is begonnen met sale ik denk
echt nog in 1990 95 en had iemand die
had postzegels gemaakte speciaals
special edition
proces van sale luc met zo'n velletje
erom een hele populaire
koop nu de speciale sale postzegels na
een 1 op de 50 mensen die lichaam die
daarvoor neer regio en die kregen noirs
omhoog ik vond het wel leuk weet je dus
ik hier niet over begrip hijskraan liter
emmer met het oplichten voor mensen dat

bleek dat u weet dat het kan soort
vetvrij het lijkt een beetje op dit
verhaal
en jij weer heel veel terug filmen hoe
bedoel je nee het is allemaal verteld
heb
ja kijk ik doe heel wat ik dan kan ik
zomaar dus nu niet helemaal waar
en ik kan best een leuk liedje spelen en
ik de telefoon op te treden op een doet
alleen nooit
is wel mijn droom om met een goede
zwemmer en weet je mezelf zelf eigenlijk
ook zingen
dat is dan beetje next eet je mij wat
werk met toe hebben dus jij gaat
dadelijk zelf ergens abonneren op
zangles punt nl
ik heb persoonlijk schaal maar dat om
zelf geen geen succes maar als ik muziek
dat is het mijn vriendinnetje dat het
best mooi nou dat is al voldoende
maar wat ik wel probeer te benadrukken
van het hoeft niet allemaal perfect te
zijn weet je heel veel gitaar lerares
die dan kijk maar god oh ga ik nooit
kunnen wel als je tegenover deze
stompzinnige idioot ik hier zeg mensen
knie is de vingers dat er ook nog een

enorme vingeren zijn ii is de vinger in
het eerste vakje op de tweede snaar van
boven
ja dat klinkt natuurlijk anders dan
een
noem jij dat zo simpel probeer ik te
houden
okÃ

hey dat was hem dan hem alleen op

het vaste vragenrondje
ja dat is voor mij niet maar kom maar op
kom op het is die ze spannend als mensen
contact met je willen opnemen naar
aanleiding van deze podcast
nu mogen ze dat jij zondag via linkedin
merk niet om ik ben michel penterman
ja hoeveel is genoeg genoeg genoeg is
genoeg
genoeg is genoeg en mijn eerste noemen
meer naar boven wanneer is genoeg de
bij ik zakje of een invoeren ook weer
zo'n
wat ik heel erg van mijn vader en van
mijn oma
het probleem groter geluk met je kunt
hebben is tevreden zijn met wat je hebt
dus altijd meer
welk niveau je ook zit heel rijk bent
een echte waarschijnlijk heeft een ander

film evt creÃ«ren als je heel arm bent en
heeft een ander waarschijnlijk vanwege
ook een je maar je tevreden bent met wat
je in maakt eigenlijk b&b gewoon
eigenlijk ook wel lukken
ze toevallig zo'n programma te kijken of
hebben gekeken wat je die miljoen dollar
listing schelpen en dan is hij niet
makelaars en weet ik wat maar dan zie je
dan ook die mensen die dan die huizen
kopen
ja die koper dan een huis van 10 20
miljoen euro en
wie weet je en ze zijn maar een keer of
twee keer per maand of twee keer per
jaar
wat de fuck man ja kijk er zit dan een
investering
nee nee want hoewel barema voldoen na
weken met echte super wijk water super
rijke mensen gewerkt weet je ook eentje
die kwam binnen ze niet jouw werk er 40
miljoen floor de dit weekend op de kerk
pr lang geleden
ja geef niet wel een beetje kan wel
leiden en dat is een briljante man en
wat ik echt merkte
die was gewoon op zoek naar in alle
starheid idee om zich heen gaan naar

vriendschap oprechtheid mensen die niet
op zijn geld uit waren
ik heb heel lang verlamde geweten heeft
een vrouw kwam is bus genoteerd
dus mijn buurman dus gat hemeltje reed
hij moest met twee bewakers noemden wij
dat moest die ze kinderen naar school
brengen
nou ja die
daarvan weet ik ook ben ik had gewoon
weet je dus direct om geven me gewoon
eigenlijk door belangrijk voor hem dus
in het geeft ook hem niet als je
toevallig heel erg goed bent in het
heeft gewoon die je dan zo moreel en
warner slack
hoeken nee als je buurman was in het
begin dat toen hij begint ook van zijn
carriÃ¨re
ja
beetje dus ja goh ik weet niet geloof
niet zo in geld
ja en met eigenlijk wel maar ook vaak
hebt geen eigen auto
weet je ik heb ik het co-ouderschap over
een auto met mijn buurman
heel leuke opel is prachtig
weet je dus je kan heel veel dingen

gewoon met elkaar delen en ja wel leuk
ik ben wat ik zou merk zeg maar ook door
corona maar ook om de zijn wij omdat ik
ook aan het opstarten bent met je me
weer met een nieuwe onderneming
ja en een metronoom wat je je conditie
kon niks uitgeven en dan kwam had je het
wel dat niet dus maakten we ons heen uit
mijn eentje op dat dat je dan met je
gezin ga je dingen doen die en die hou
je je kan veroorloven je binnen de
grenzen van crohn ariens van je
portemonnee ja en dan kom je tot de
conclusie dat je misschien wel vele
leukere dagen heb die en dat je wel 200
euro op een dag gespendeerd aan een
drankje en een jasje en riefel
en nu nemen de koelbox mee en je hebt
ook een moeilijke dag
nee weet je ik heb gewoon het geld week
in de mijn collega's hebben ze op een
gegeven moment het weet het niet
allemaal dus kom ook niet als deze
podcast wil luisteren maar mijn huid is
nu 18 en ik heb eigenlijk weet je
natuurlijk als vader u bent een beetje
mislukt als je die niet kunnen
onderhouden
dus niet op wat ik hier gekomen

dus te veranderen voel je niet mislukt
maar ik voelde me dat wel het ik ook
soort verantwoordelijkheid die wegvliegt
voelen dat je die goed heeft ingeschat
maar dat is niet het geval
mijn kinderen zijn zo gewend en
wegschrijven bij je moeder
ik ga ook een twitter om kom is nog heel
veel regen want hier richting van leg
god zij dank
en met twee wisselden we dat weet een
beetje eraf ook
en bij mij ja ik kwam op een gegeven
moment gewoon echt niet europa
kampioenschap
er kon wel om ik ben gewoon in nederland
op vakantie gebleven
en dan gaat er pearson ja sorry beetje
de frankrijk je techniek in dit jaren
maar ze werkt nu allemaal
ze zijn gewend dat iets aan brief kunnen
ze niet krijgen dat moet je sowieso niet
zijn helemaal niet werper
spelen allemaal instrument zitten lekker
op school een beetje bit niet te klagen
maar ze werken allemaal vergelding en
mijn dochter is nu gewoon heeft eigen
reis naar frankrijk betaald richard aan

het werken ik denk echt men zegt wel dat
ze allemaal eerlijkheid en ook mijn rug
geklooi en alle ellende werken mee
gewoon eerlijk meegedeeld hebt van erger
kunt ook zijn jonge
en dat is wat ik in mijn jeugd ook niet
zo ver van geld was niet moeilijk maar
we zullen prima foncke niet overdreven
rijk maar vier kinderen onder andere
doen wat u wilde weten was altijd genoeg
eten komen over top vakantie
nooit gingen met uitstulpingen
ik denk jij mooie ligging in de rough
wat is jouw favoriete podcast nee die
heb ik niet eh nee nee nee
zullen vanaf nu een week van jaren om
zijn gezin jaar lang ik ben nooit
geduldig ik wel altijd weet wat te komen
dat vind ik ben een pop-up
lastig om ja steek ik weet ook niet wat
ik noem nemen ultieme ook nog meer porno
meiden zijn netvlies als je laatst
gelezen managementboek
ja goed dat je die vraag als lessen
ik had hij de file urige werkweek of hoe
werk je de charme van je duidelijk welke
management boek
jij de vierde week week er mijn bijbel
bijstand aan je laatst gelezen moeten

doen denk ik die het wel als meisje
binnen keer wat is t types and sales 20%
marketing
kijk ik lees ook niet teveel die meegaan
broeken koop zowel mij staan mooie kast
ja ja ja dat sowieso
geef ze weg ik kreeg ik doe jij met veel
heeft van we doen het gewoon proberen
dus helemaal niet hebt m bedoel ik er
helemaal geen zin om van andere mensen
te lezen hoe het moeten zo in dat een
heel strak te gaan volgen
dit naam die het meest hun boekje kronen
fel kreupele
andere manipulatie trekken en dat ze dag
in de doelen maar
nadruk die wat de manipulatie van de
managementboek heeft nota
werk en misschien deze meiden tussen je
altijd een iemand
toegeeft dat niet niet kan heel groot
succes heel erg uitvergroten en doen
alsof die ander dat ook zelf gaan kunnen
90% van de gevallen is kwaliteit
dus na het lezen van de managementboek
bij eigenlijk informatie denkt er aan de
twee maanden water voor je slechter
nu dat je niet hebt ga op even mee

genoeg dat je gehoopt dat dat het
probleem voor je oplossen
jan een publieke managementboeken
dus dan is het ook niet echt een boek
wat je denkt van mij eigenlijk zeggen
het vooral hier precies een soort van
bijbel
ja zelfde verhaal is een verkoopverhaal
hij van de dan ik heb ook een tracker
geleden
wil jij wil jij zelf er dingen zullen
dat je die wat voor hoeft te doen
een passief inkomen maar wil iedereen
toch
maar hebben we twee andere dorp zijn die
mag niet ja of nee zeggen
wil jij gaf in die zonder dat je dat
lukt nu wil je wereldkampioen wordt in
wenen waar je heel erg goed hoe jij een
vrij leven leiden zonder zijn
verplichtingen
nou ja
je schudt nee' maar leeg 9% van mensen
zeggen ja
genoten gaat kopen precies het zelf dat
is jaartjes halen om met instemming te
krijgen
ja ja ja ja ja natuurlijk nou moet-ie
tekenen en koopjeshoek

voor ons is die jarenlang bezig om een
topkok te worden hoezo 4 urige werkweek
jij nu mee houden als je het boek goed
leest dan merk ik wilde dieren die niet
rating 4 meter met z'n allen wilde mij
wat wat hij wilt u weer rude is zeg maar
al dat alles uitbesteden
je moet het kunnen heel veel mensen
helemaal niet nee dat dat is een andere
grammetje we kunnen betalen dat wordt
gebruikt wanneer doe je daar toch geeft
niemand voor in
blijf jij met het is echt me dat is de
grootste verkoop in de online
ondernemers dat iedereen dat we dingen
leert van een paar goede
ik dat voor elkaar ook nederland
veiliger goeroes en jij fan van van die
muur jullie zijn toch een afgeleide van
riet
ja ja ik ben fan najaar dus eigenlijk
weet niet afleiden van hier bedoel nee
die die werkt gang zo eelco de boer luc
zo iemand zo'n succes koorts en nou heb
ik goed vind
tim ja ik vind ik fantastisch om is dat
die niet pretenderen hoeft er niks voor
te doen

na weken en ze geven ons een stukje
software wat je natuurlijk veel
goedkoper als wordpress werk en inkomen
maar wel de ondersteuning erbij dat als
je het even niet snap dat je bij in
terecht kunnen en dat is ook echt eh nee
ze blijf je inspireren en dus ik vind
dat gewoon echt echt een leuk het leuk
als je technisch bent dan heb je er
weinig dus hoe berekenen moet je wat ik
er zelf gaan printen maar waar als je
zoals ik ben net twee linkerhanden en
gast nodig in elkaar klooien oh ja ik
weet niet hoe het antwoord weten wat kan
toch stellen ook maken we met z'n alle
ecommerce een beetje duurzamer
we duwen stellen over wat bij een
webshop en dan komen de zolder komende
drie keer y huizen door de straat aibo
zie je kunt duurzamer voor jezelf
duurzaam
natuurlijk na invulling het begin bij
jezelf naar duurzame product co nee ik
mee van doen markt in de duurzaam
business model van een hele lastige
vraag natuurlijk hoe maak je ecommerce
duurzaam ik denk dat begint met hips
te maken waar de product afgeleverd
centraal kunnen worden

ik ga toch wat distributie kijken of je
daar daar wat media is er binnen doen
ik ben zelf niet zo'n voorstander van
als ik maar het komt omdat ik in een
dichtbevolkt gebied waar ik ga liever
erg niet op dan dat ik het online spel
in mijn dag waardoor zorgen weer mijn
huis beker vinger best beetje lastig is
bij op een hoekje kamer deur zit en de
cetera
hoe maken duurzame
ik denk door de de krachten te bundelen
qua distributie van en ja hetzelfde
bestel hoor niet weg niet naar de heuvel
en
koop online producten die
bijvoorbeeld een gitaar
hoe lang blijf jij een spijkerbroek
voordat je moest
lichter dan ook voor spijkerbroek ik dat
kan soms wel eens drie weken duren
dit is net een nieuwe die ik heb gekocht
is van stress model digitaal ik mee
slaap ik mee dus je of dier in de wacht
moet een ben gewoon lukken
en hij daarnaast zitten die klaar ja zit
erbij
met rare telraam zitten voorpoot ie

klaar is in een at aandrukken
[Muziek]
luiza mijn volgende gast moeten zijn
ja die had ik aangegeven
nee de wie kon niet meer
ja ik denk dat weet niet of ik iets zou
doen
ik ken hem niet zo goed jong van
kwaliteit
oh ja zijn de des belles hele
interessante omdat hij al 25 jaar lang
gewoon probeer ik ken hem
ja maar niet dus daarna de ben platlopen
helemaal geen keer gesproken waar
heeft mij net op dat moment een zetje
geven waar je veel meer conversie is er
zo uit mijn hoofd
probeer te leert werd er niet maar ik
had iemand anders zijn gedragen staat in
je een lijstje met je ogen sturen
ja die zou ik al in de show notes zit er
dan maar als je hem bij feliciteert maar
introduceren like miljoen leuk ja ik ga
ik moet daarin willen een week met zijn
ook voor
niet de mee bezig dank u
ik had iemand opgegeven
marjet hem opzoeken ja zeg maar nog
goeie en kan even keek delen

patrick van gils ja patrick natuurlijk
hey patrick vergeeld
maar eigenlijk vind die heel sterk
richt op een lief van je zelf beker
pitchen
maar niet ook de bla bla manier hij is
tijdlang woordvoerder bij mcdonald's
geweest daarop gek waar
en moest doen gaan ondernemen tegen een
of ik gooi mijn verhaal dat je al
jarenlang lang niet meer geweest dus
zelf ook heel oud trainer geweest dus ik
dat heel veel mensen die op slijpen
lijnen op de premie terug is mochten
doen naar de grap social media dus dat
kon nog goed kijk wie zal mij op dat
heel veel mensen die dan moeten
ondernemen denk ja met kan ik helemaal
niet nee kunnen niet welk is zelfde ze
weet je normaal niet alleen met jezelf
inplaats van je langs broodje dus ik
vond zijn worsteling daarmee in het
begin wel oprecht en mooi en ook koe die
dat steeds meer online is gaan doen en
kwam toevallig blijft nog tegen maakte
gewoon een bloeiende business van
gemaakt ook nu met baby naar
en online tunnel en en gaan een leuke

gissen is er frisser man ja hij kan
zeker de naar de ja wil introduceren
heel graag ja
betekenen dankjewel michel penterman van
een gitaar nu.nl ik vond leuk dankjewel
en dan vast niet binnen het uur gebleven
nee denkt er niet verkocht
eens kijken ik kan het nu wel eens over
uit knippen ik knip een x en een beetje
ar ja hey bedankt en we zitten op een
uur en drinken tienen 4 bedankt voor het
luisteren
vergeet je niet te abonneren voor onze
podcast
geef een aantal sterren die jij vindt
dat we verdienen en schrijven reviewen
wat jij vindt wat goed ging of verbeterd
kan worden
ga naar het ecommerce cafÃ

punt nl voor

de laatste ontwikkelingen en de show
notes van deze podcast
en wordt lid van onze community tot de
volgende
en tot die tijd lekker veel online
verkopen

