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0034631108923 (SPAIN)
email: basvox@gmail.com
OVER MIJ
Al vroeg had ik een brede interesse die uiteenloopt van technische onderwerpen (op mijn 10e tekende ik een
ontwerp voor een op waterstof rijdende auto). Hiernaast hou ik van sociale contacten, waarmee ik van
zeeverkenners tot jongerencentrum en bandjes bezig ben, tot op dit moment. Recentelijk begon ik mijn
enorme achterstand op web-gebied in te halen; in mijn tijd werd alles met pure html en met tabellen gedaan
en bestonden css en javascript nauwelijks. Ook kijk ik nu meer naar de vormgeving dan de techniek. Met
mijn bandje hou ik de balans tussen werken en plezier.
OPLEIDINGEN/CURSUSSEN
2014 Via Codecademy.org en online voorbeelden mijn bijscholing ter hand genomen: jQuery, Modernizr en
andere javascripts bestudeerd en toegepast in oa. web-winkel
2013 Electronica cursus: buizenversterkers bouwen
2013 Snuffelstage muziekinstrumentenbouw, Jan Knooren
2011 Bloemschikken en bloemenwinkel: Deb's Flower Market, Pleasant Hill, USA
2010 verkoopcursus Seasonal Markets Kevin Pringle, California, USA
2004-2006 geluids- & lichtman/stage hand partyband Candeda, Amstelveen
2001-2002 medewerker Vibes Studio, Amsterdam
1995-1996 Analist/programmeur Ecabo, Arnhem
1991-1995 Academie voor Journalistiek en Voorlichting, Tilburg
1989-1991 Nederlandse Taal-en Letterkunde Universiteit, Nijmegen
1987-1988 Pabo Groenewoud, Nijmegen
1985-1987 VWO Craneveldcollege, Nijmegen
1984 geluid en licht techniek, Doornroosje Nijmegen
1983 bandmanagement- Jan van de Plas, Staddijk Nijmegen
1983 posterdesign en zeefdrukken
1982 barcursus OJC Staddijk (vergelijkbaar met Sociale Hygiëne), Nijmegen
1981 schrijven voor de schoolkrant (Fizz)
1979-1985 Havo Elshofcollege (tegenwoordig Kandinsky), Nijmegen
WERKERVARING
2007-heden bassist/manager/website-editor De Freewheelers, Nijmegen / Alicante (ES) / Winters/Moraga,
CA, USA (vrijwel) wekelijks optreden met www.thefreewheelers.nl ; opzetten en bijhouden webwinkel, bandmarketing en –promotie, community building (op z’n Nederlands, Spaans, en Amerikaans); online
aanwezigheid op Facebook, Myspace, Reverbnation, Labtones, LastFM, uPlaya, Youtube, Twitter en nog
een dozijn andere sociale media.
2014 ecotourisme Pla de Sta Maria helpen opzetten
2014 website www.ivoteuwen.com (in Wordpress)

2014 bouw buizenversterkers, ombouw deejaymeubel van pickups naar laptops
2013 www.softwareschool.nl: cursussen schrijven (voor opleiding die ik in Spanje opzet)
2013 gids Fluweelengrot Valkenburg
2013 beheerder volkstuin 'Stella Maris' Maastricht
2013 medewerker Kringloop Maastricht
2012 machtsmisbruik.wordpress.com
2012 website www.koenvossen.com
2012 website Spa & Wellness El Altet
OPGEHEVEN
2012 oprichting ecological Garden El Altet
2012 medewerker Red House Parties El Altet
2011 Bloemenwinkel medewerker Deb's Flower Market, Pleasant Hill, USA
2011 Medewerker kinderpark 'Pacifica' verkoop pompoenen en kerstbomen, verhuur springtoestellen
2010 promotor, marketeer, scenarioschrijver, voice-over & assistant labelmanager Raoul Music, Middelaar
2010 website lastoftheindependents.com OPGEHEVEN
2009 website Jamboree Alicante OPGEHEVEN
2009 oproep-barmedewerker Jamboree Alicante Spanje
2008 meuk.web-log.nl opgezet en eerste halfjaar gevuld, camper gebouwd, bandmigratie naar Spanje
Juli-november 2007 band-marketing Nederland
Juni 2007 Oerol medewerker, Terschelling
April-Juni 2007 redacteur computerblad C’T bij F&L media, Nijmegen
2006-2007 medewerker Storingsdesk UPC Nijmegen
2006 medewerker Hall Of Fame Tilburg (oefenruimte, publiciteit)
2006 Oprichter Amsterdams Muzikanten Vervoer
OPGEHEVEN
2006 monteur Scootercity Amsterdam
2005-2006 medewerker campagneteam AADG Amsterdam (campagne voor verkiezingen Amsterdam;
ontwerp posters en flyers)
2005-2006 medewerker woonbureau NuOfNooit Amsterdam
2004-2006 Roadie en geluidstechnicus bij diverse bands, waaronder Vulvasonic en CANDEDA
(www.candeda.nl gebouwd, OPGEHEVEN)
Ik heb in deze periode samengewerkt met Dan Joyce, geluidsman van oa. Sugarfactory, Paradiso
2004
Advance Interactive: Programmering Bavaria applicatie voor Ministerie van Defensie (Visual
Basic)
2003
TaBasCo site, gastheer Badcuijp jamsessie Amsterdam
2002-2004 vrijwilliger Oerol, Terschelling (publiciteitsmedewerker, kassa, catering)
2002
vrijwilliger Access 2 Amsterdam (publiciteit, zaalcoordinator Aran pub)
2002-2003 medewerker No Name Media, Almere (Salto A1 en A2 Kabelkrant)
2001-2002 Vitaminic Nederland (web editor, systeembeheerder)
OPGEHEVEN
2000-2001 programmeur/ tekstschrijver documentatie / webeditor Akris BV Amsterdam
2000
website www.rimec.nl gebouwd voor werving- en selectie bureau
OPGEHEVEN
2000
datingsite Sureline opgezet voor toenmalige vriendin
OPGEHEVEN
2000
thaislands.tripod.com en israeljordan.fortunecities.com (deze laatste is verdwenen net als
geocities band websites voor Fridays en JanVanOort en thaimats.geocities.com (website voor verkoop
handgemaakte tapijtjes)
1999
Helptekst opgezet (uitleg en ondersteuning voor IT-bedrijven en particulieren)
OPGEHEVEN
1999-2000 Tijd Beursmedia systeembeheerder (vernieuwing & load balancing serverpark, verbeterde
backup, Ondersteuning plm. 50 gebruikers met crossplatform netwerk (Apple en Microsoft))
1998-1999 Knotsware Services BV Zwaagdijk programmeur (AS400 en Access)
1998
hippieship.tripod.com gebouwd als portal voor internationale hippie'beweging'
1997-1998 PID Amersfoort: gedetacheerd bij ABNAMRO en Ac. Ziekenhuis Utrecht (AZU) (VisualBasic)
1996-1997 IF Automatisering, Amersfoort: documentatie telecom facturatie programma 'Heraut'. (Visual
Foxpro)
1994
Pythische Spelen Tilburg Zaalcoordinator De Spoel, Tilburg
1991-1995 Medewerker jazzcafe 'Paradox', Tilburg; stagehand; geluid- en licht techniek. (jazz-podium)
1986-1989 Belichting en programmering 'OJC Doornroosje', Nijmegen
1985-1991 mederwerker ANS (Alg. Nijmeegs Studentenblad)
1983-1987 Management rockband 'Light', Nijmegen (boekingen, publiciteit, fanclub opzetten)
1981-1991 Medewerker 'OJC Staddijk', Nijmegen (bar, programmering, publiciteit, zeefdruk, kassa, bar)
1976-1984 Begeleiding gehandicapte huisgenoot uit Bonaire (Norman Betrian)
SPECIFIEK

Voor Vitaminic heb ik van 2001 tot en met 2002 gewerkt als webmaster, waarbij ik zowel de technische als
de contactuele werkzaamheden op me nam, ik heb hier muzikanten geinterviewd en hiervan specials
gemaakt. De reacties hierop waren over het algemeen zeer lovend (o.a. Julian Sas, Mike Mellotone). Helaas
is deze site door de Italiaanse hoofdvestiging offline gehaald nadat daar besloten werd de Nederlandse
vestiging op te doeken vanwege te weinig B2B revenues.
Helptekst:
Ontwikkeling van interactieve spelen (WayOut, DrunkDrivers)
Bouw website Studio Vibes Amsterdam (Roel Hugen)
Bouw website datingsite Sureline Alkmaar (Yolanda van de Loop)
Ontwikkeling interactieve website voor Recruitment & Selection bureau (Rimec, Wiebe Selles, Anton
Tempelman)
Topstart:
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, plantenziektenkundige dienst
Omzetten P&O afdeling van Unix naar Windows. Eenvoudige gebruikersinterface met knoppen voor
template brieven. Gebruikerstraining geven voor volledig personeel van de PZK dienst, over het gebruiken
van MS Office, en met name MS Word.
Bij Akris heb ik een content management systeem CMS mee helpen bouwen en het eindresultaat
gedocumenteerd. Voor TijdBeursMedia heb ik rond de 50 medewerkers ondersteund als systeembeheerder,
waarbij een deel Mac en een deel Windows. Hier was ik ook verantwoordelijk voor www.aex.nl, alsmede de
continuiteit van de beursfeed.
Bij NoNameMedia heb ik als nieuwsmedewerker voor de Amsterdamse Salto Kabelkrant gewerkt. Knotsware
omvatte een financieel pakket gebouwd in Visual Basic, maar ook ondersteuning van IBM AS400 minimainframes. Bij IF Automatisering heb ik met Foxpro applicaties onderhouden en gebouwd voor telefonieaanbieders en non-profit organisaties. Bij PID was ik gedetacheerd en heb ik oplossingen gebouwd in Basic,
Delphi en FoxPro.
In alle functies heb ik tevens als applicatiebeheerder programma’s getest en hierover rapport uitgebracht; dit
is al sinds De Jonge Onderzoekers en de Commodore64 een hobby van me.
NB. OPGEHEVEN betekent niet in alle gevallen dat de site verouderd is; regelmatig was het ook een
management beslissing, of werd het bedrijf opgeheven (net als ikzelf deed toen ik 73% belasting moest
betalen voor mijn eigen bedrijf Helptekst)
TALENKENNIS
Nederlands, Duits, Frans, Engels, Spaans
(vanwege huwelijk met Amerikaanse is mijn engels behoorlijk op peil)
HOBBIES
Muziek, literatuur, film, reizen, zeilen, ecologie en de jaren zestig

