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Plan 78 is een kleine animatiestudio in hartje Antwerpen. In 2006 
werd de studio opgericht door Bram van Rompaey en Reinout 
Swinnen. Ze houden zich vooral bezig met ludieke en simpele 2D- en 3D-
karakteranimatie en motion graphics. Het belangrijkste doel van hun 
films is een product of een idee op een luchtige manier voorstellen. In het 
verleden hebben ze al een aantal keren samengewerkt met Geert
 van Goethem van het productiehuis S.O.I.L. 

De studio biedt een grote waaier diensten aan om de klant zo 
goed mogelijk te helpen. Ze maken infomercials, reclamespots, 
illustraties, corporate animatie, logo-animaties, kortfilms, enz. Hun 
bekendere opdrachtgevers zijn onder andere Telenet, 11.11.11, 
iMinds, PingPing, Nestea, Delichoc, Kwatta, Fruit-tella en Belfius.

Met de kwalitatieve, maar eenvoudige animaties heeft de studio zich in 
het verleden al bewezen, waardoor het op regelmatige basis voor grote 
klanten zoals Telenet mag werken. Zo verzorgen Bram en Reinout een 
aantal infomercials, de Narrow Cast animaties en laatst de presentatie van 
Telenet voor het overkoepelende bedrijf Liberty Global. 

Door de jaren heen heeft de studio een aantal opdrachten binnen-
gehaald waarbij ze hun creativiteit volledig kunnen laten gaan. Zo werken ze 
tegenwoordig samen met S.O.I.L. voor Paul Driesen. Hij had een aantal 
ideeën voor kortfilms die samen één groot geheel vormen. Kunstenaars 
konden een voorstel maken voor de visuele stijl en de uitwerking van
de projecten. Zo haalde Plan 78 twee korte films binnen die nu
uitgewerkt moeten worden.

Ondanks het feit dat de studio steeds meer vraag krijgt om corporate
opdrachten uit te voeren, proberen ze hier op langere termijn van af te 
stappen en zich zo meer op creatieve projecten en karakteranimatie
te richten.

Kortfilm ‘Border’

Plan 78 probeert af en toe zelf een kortfilm te ontwikkelen, ook al is het 
soms moeilijk om financiële steun van het V.A.F. te verkrijgen. Bram 
en Reinout geven zichzelf dan de tijd om een kwalitatief product af 
te leveren, zo slagen ze er in een film zoals Border af te werken. Met 
deze kortfilm werden ze op het Duitse festival Animago genomineerd 
voor best ontworpen karakter.

Men kan dus zeggen dat Plan 78 een kleine, maar polyvalente studio 
is die zoveel mogelijk probeert naar de essentie te werken en zo een 
kwalitatief product af te leveren voor het beschikbare budget.
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Enkele opdrachtgevers: Gamma, Belfius, Kwatta, iMinds, 11.11.11, Nestea, Esko

In de kleine studio die Plan 78 is, worden de taken zo 
efficiënt mogelijk verdeeld. Bram staat in contact met 
de klanten en communicatiebureau’s. Hij houdt zich ook 
bezig met het visuele aspect van de projecten. Reinout 
daarentegen focust zich op animatie en rigging, hij is 
ook diegene die de facturen die binnenkomen betaalt. 
Door steeds naar de essentie van zaken te gaan (visuele 
stijl, idee, uitwerking), proberen Bram en Reinout steeds 
zo efficiënt mogelijk te werk te gaan, zodat als er een 
aanpassing gemaakt moet worden, dit geen groot prob-
leem kan zijn dat veel tijd en energie kost. Ze zeggen zelf 
dat ze hier soms wat kwaliteit voor moeten opofferen, 
maar dit verlies is zo minimaal dat niemand er iets van 
merkt. Ze doen hun best om klanten tevreden te stel-
len. Daarom zullen ze alternatieven proberen voorstellen 
als de verwachtingen te hoog zijn voor het beschikbare 

budget.
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Mijn eerste 
opdracht bij Plan 78 was het 

installeren van Duik voor AfterEf-
fects. Deze plug-in zorgt er voor dat 

een 2D karakter gerigd en geanimeerd 
kan worden zoals dat in een 3D pakket zou 
gebeuren. Ik moest ontdekken hoe Duik  in-
een zat en wat de mogelijkheden ervan van 
zijn. Dit moest door middel van een een-
voudig zelfontworpen karakter dat gerigd 
en geanimeerd moest worden. De plug-in 

biedt de mogelijkheid om te anime-
ren in AfterEffects zonder dat het 

op cut-out animatie gaat
lijken.

2D karakter met IK en FK controllers



De volgende opdracht was de presentatie die Telenet aan 
Liberty Global -het overkoepelende bedrijf- moest geven. Op 
minder dan een week tijd moest een high-end presentatie 
van een 70-tal slides geanimeerd worden. Voor elke slide 
had het communicatiebureau een beeld uitgekozen dat als 
achtergrond ging dienen. Hierop moesten grafieken, titels 
en tekst geanimeerd worden. Het probleem was echter dat 
de powerpoint-presentatie gelijktijdig met onze animatie ge-
maakt werd. Doordat de presentatie nog niet definitief was, is 
een deel van de animatie verloren gegaan. De opdrachtgever 
wouden een high-end animatie met de mogelijkheid om aan-
passingen eenvoudig door te voeren zoals dat bij powerpoint 
of keynote het geval is. De studio hield rekening met het 
feit dat ik minder ervaring heb met het animeren in AfterEf-
fects dan zijzelf. Daarom heb ik voornamelijk eenvoudigere 
slides geanimeerd. Tegen het einde heb ik varianten op de 

‘moederslide’ mogen animeren.
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De Telenet Narrow Cast Kids is een onderdeel binnen een 
groter geheel. Deze winkelspots zijn  gericht op bepaalde 
omstandigheden van het dagelijkse leven zoals slecht weer, 
schoolvakantie of het weekend. Op deze manier stelt Telenet 
de klanten een aantal films en series voor deze gelegenheden 
voor. In dit geval was het specifiek voor de schoolvakanties 
van de kinderen. Op basis van trailers van een aantal films 
(Frozen, Cars 2, Violetta en Wikkie de Viking) heb ik een mon-
tage van een vijftiental seconden voor deze spots moeten 
maken. Achteraf heb ik de iconen voor de animatie vormge-
geven en geanimeerd in AfterEffects. De animatie werd daarna 
afgewerkt door Bram. Zo voegde hij een aantal effecten toe 
met behulp van Sweets for AfterEffects zoals bijvoorbeeld de 
inktvlekken bij het verschijnen van de iconen. Deze film moest 
de donderdagavond afgeleverd worden en op vrijdagmorgen 
speelde hij al in de Telenetwinkels.
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Enkele panels van het Varda storyboard

Met het Varda-project werd ik van het begin betrokken 
bij het productieproces. Ik heb een meeting met enkele 
verantwoordelijken van Varda zelf en een copywriter mogen 
bijwonen. Het script werd overlopen, Bram stelde enkele 
alternatieven voor omdat de klant te enthousiast was voor 
het budget dat voor deze animatiefilm voorzien was. Van 
in het begin was duidelijk dat Plan 78 mij op dit project 
zou zetten zodat ik eens een volledig productieproces zou 
meemaken en inzien hoe zij elke stap aanpakken en eventuele 
problemen detecteren en oplossen. Deze infomercial zou een 
animatie van ongeveer een minuut dertig tot twee minuten 
lang moeten zijn. Mijn eerste taak binnen deze opdracht 
was het maken van een storyboard op basis van het script.

De volgende stap was 
het ontwerpen van de karakters en 

het bepalen van de visuele stijl. Bram was 
hiermee begonnen. Voor Victor, de facility manager 

in het spotje, koos hij ervoor een eenvoudig figuurtje 
te creëren dat geïnspireerd was op een gloeilamp. Het 
originele kleurenpallet was geïnspireerd op de kleuren die 
het Varda logo sieren. De feedback die hierop kwam was 
dat Victor geen deel uitmaakte van Varda, hij moest Varda 
inschakelen om de lichten van zijn bedrijf te vervangen. 
Het was dus niet de bedoeling dat Victor de kleuren van 
Varda zou dragen, hierdoor heb ik het kleurenpallet 

moeten aanpassen. Daarna mocht ik de werkmannen 
van zowel Varda als de concurrentie ontwerpen. Om 

een zo homogeen mogelijke stijl te verkrijgen, 
ben ik verder gegaan op de vormen die
 gebruikt werden voor het eerste 
personage. De volgende stap was het 
ontwerpen van de props voor de film. 
Het probleem met dit project was dat 
de studio rechtstreeks in contact stond 
met Varda, waardoor we vaak veel tijd 
verloren bij het krijgen van bijvoorbeeld 
feedback of een voice-over. Het gevolg 
hiervan was dat ik uiteindelijk een 
minuut 30 animatie op een week en half 
tijd moest produceren. Het was een 

harde, maar zeer leerrijke ervaring.
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Karakterontwerp Varda
(Bram van Rompaey)

Karakterontwerp werkman X
(Aline Dykmans)

Nieuw kleurenpallet
(Aline Dykmans)

Karakterontwerp werkman Varda
(Aline Dykmans)
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PRODUCTIE KANTOREN SPORTHAL

Props
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Screenshots
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Plan 78 heeft heel lang gewacht met het aannemen van een stagiair. 
Voor hen is het heel belangrijk dat de student werk heeft waar hij/ zij 
dingen uit kan bijleren en niet gewoonweg nutteloze taken uitvoeren. 
Bram en Reinout zijn zeer open, ze willen steeds beter worden en 
elke dag bijleren.

Regelmatig nam Bram de tijd om mij interessante tools, websites, 
kunstenaars, plug-ins, enz. te tonen en gaf me hier wat uitleg over. 
Zo kwamen bijvoorbeeld Modo, Sweets for AE, Elements 3D, 
turbosquid, videocopilot aan bod. Ze hebben me ook wat 
geholpen met de mappenstructuur voor zowel 2D als 3D projecten.
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Voor de Narrow Cast opdracht heb ik de icoontjes moeten 
ontwerpen en achteraf ook animeren. Meestal zocht ik 
zelfstandig uit hoe ik het zou oplossen, naderhand kreeg ik uitleg 
van Bram over hoe zij het aanpakken. Eén van de belangrijkste
lessen die ik hier geleerd heb is dat het soms beter is om 
efficiënter te werken en iets minder kwaliteit af te leveren. Zodat 
als iets aangepast moet worden, dat dat snel en gemakkelijk 
kan gebeuren, zonder dat ik daar uren mee verlies. Dit heb ik 
later zo goed mogelijk proberen toepassen bij het Varda project, 
ook al moet ik toegeven dat het niet altijd even gemakkelijk was. 

Met de Bram en Reinout verliep het contact zeer goed, ze 
gaven me de kans vragen te stellen over voorgaande projecten, 
budgetten, klanten, enz. Bram is met mij door een aantal 
projecten uit het verleden gegaan en heeft uitleg gegeven over 
wat goed en minder goed ging en hoe ze met de problemen
omgingen. Het aangename aan deze studio is dat zowel 
Bram als Reinout steeds dingen willen bijleren en daarom dus 
openstonden voor de dingen die ik te vertellen had. Ik kan dus 
zeggen dat er redelijk wat informatie onderling gedeeld is geweest.

Kortfilm ‘Refrigerate’
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Op geen enkel moment heb ik tijdens mijn stage een nutteloze taak toegewezen 
gekregen. Als er geen werk was voor mij lieten ze mij geen kopies maken of koffie 
halen. Ik kreeg toen de mogelijkheid om aan mijn Duik-project of schoolwerk te 
werken.

Bram en Reinout hielden rekening met mijn status als stagiair bij het uitdelen van 
opdrachten, zeker in het begin. Ze lieten me wel meewerken op belangrijke projecten 
zoals de Telenet Liberty presentatie (waarbij ik een NDA heb moeten ondertekenen)  
of de animatie voor de Narrow Cast voor de Telenet winkels. Bij de presentatie heb ik 
oorspronkelijk alle gemakkelijkere slides voorgeschoteld gekregen. Achteraf mocht 
ik ook kleine animaties op belangrijke slides maken. 

Voor de Narrow Cast opdracht heb ik redelijk wat mogen uitvoeren. Eerst heb ik 
een montage van een 20-tal seconden gemaakt van verschillende films. Hierna heb 
ik de icoontjes uitgewerkt die voor de animatie gebruikt zouden worden en deze 
heb ik achteraf ook geanimeerd. Bram heeft de animatie afgewerkt door de tekst te 
animeren en effecten toe te voegen bij het bijvoorbeeld in beeld komen 
van de icoontjes of het openen van de boekentas.

Ik heb ook mogen deelnemen aan een meeting met Varda, een lichtbedrijf dat 
groepsvervanging van lampen promoot. Ze zijn met een idee afgekomen en wij 
moesten dat visualiseren. Bram heeft besloten dat ik aan dit project mocht werken 
zodat ik eens een volledige 2D AfterEffects productie bij plan78 kan meemaken. Ik 
heb het story board en de animatie mogen maken. Oorspronkelijk zou Bram voor 
de visuele stijl zorgen, maar met dat Varda erg veel tijd nam om een antwoord te 
geven, had hij hier geen tijd meer voor. Daarom heb ik de props voor het filmpje 
mogen ontwerpen. Hierbij heb ik geprobeerd consequent te zijn en de stijl van het 
eerste personage aan te houden. Met dit project kreeg ik (naar mijn gevoel) veel 
verantwoordelijkheid, waarbij ik een deadline kreeg waar ik aan mij moest houden. 
Ondanks het feit dat de tijd zo kort was ben ik er toch in geslaagd de animatie 
af te werken en de timing aan te passen aan de finale voice-over. Het was erg 
geruststellend te weten dat als ik een serieus probleem had, dat ik hier Bram en 
Reinout over kon aanspreken en dat ze mij hierbij zo goed mogelijk zouden helpen.



34 35

Ze
lfre

fle
ct

ie

Ze
lfre

fle
ct

ie

Tijdens mijn stage bij Plan 78 hoopte ik veel over compositing en 
AfterEffects karakteranimatie te leren. Bram heeft me wat uitleg
gegeven over het gebruik van ‘buffers’ bij 3D projecten en hoe ze 
deze in AfterEffects gebruiken om hun beeld visueel te verrijken. Wat 
de karakteranimatie betreft heb ik de tijd gehad om mij hier wat in te 
verdiepen. Met het Duik-project heb ik een personage leren riggen 
en animeren in AfterEffects. Met de Telenet Liberty presentatie heb 
ik geleerd dat een high-end presentatie mogelijk was op een hele
korte tijd. Ik had hele hoge verwachtingen wat de geanimeerde dieren 
betreft die rondom mij zouden dansen als ik een deadline zou halen. 
Spijtig genoeg is dit geen realiteit geworden. Ik moet toegeven dat dit 
een zware teleurstelling was en dat ik hierdoor mijn carrière als animator
serieus in vraag stel. Bij deze heb ik ook net bewezen dat ik daar 
heb leren relativeren en (glim)lachen als er problemen waren.

Naar mijn gevoel waren mijn sterke punten tijdens de stage mijn
engagement, gedrevenheid/motivatie, leergierigheid en het feit dat ik 
de feedback probeerde toe te passen tijdens nieuwe opdrachten. De 
punten waar ik zeker nog op moet werken is het trage werktempo, de 
soms te omslachtige manier van werken en de onzekerheid over mijn 
werk/ capaciteiten.

Als een deadline gehaald moest worden zoals dat bijvoorbeeld het 
geval was voor Telenet Liberty of Varda, bleef ik langer op kantoor om 
door te werken zodat de deadline gehaald kon worden. 

Mijn werktempo is over het algemeen al niet erg hoog, maar daar 
kwam dan nog eens bij kijken dat ik nog nooit echt een karakter 
geanimeerd had met AfterEffect. Hierdoor ben ik een aantal keren
redelijk wat tijd verloren met het uitzoeken van hoe ik bepaalde
problemen kan aanpakken. Het resultaat hiervan was dat ik het
uiteindelijk uitgevoerd kreeg, maar soms met een te omslachtige
manier van werken. Ik heb telkens mijn best gedaan om de 
deadlines te halen met een zo goed mogelijk resultaat.Het 
geleverde werk was niet altijd even goed en ik deed mijn best 
om de gekregen feedback te verwerken en toe te passen.
Op Metarelax na werd het resultaat telkens goedgekeurd.

Het leuke aan de stage was dat de stagebegeleider, Bram, mij 
regelmatig bij zich nam om mij leuke websites, tools, software, enz. te 
laten ontdekken die erg handig kunnen zijn. Ik kreeg ook de kans om 
vragen te stellen over het opstarten van een bedrijf en de gangbare 
tarieven.

Over het algemeen heb ik een goed gevoel bij deze stage. Soms was 
het erg hard om als student mee te draaien in de animatie business,
maar het was een goede leerschool. Ik heb mezelf regelmatig in vraag 
gesteld over mijn plaats binnen animatie. Ik heb veel bijgeleerd op vlak 
van software, animatie en omgang met klanten. Eén van de belangrijkste
lessen die ik hier mee kreeg heb is “it’s not how good you are, it’s how 
good you want to be”. Deze stage was een echte motivatie boost 
voor mijn eindproject en eventuele carrière in de animatiesector.
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Het grote voordeel van Plan 78 als stageplaats is het feit dat er maar twee 
mensen werken. Naast hun eigen werk hebben ze dus ook de tijd om de 
stagiair te begeleiden, afhankelijk van de noden van de student. Als stagiair 
kreeg ik de mogelijkheid mee te draaien op ‘echte’ projecten zoals voor
Telenet, Metarelax of Varda. Op deze manier kreeg ik een voorproefje van 
de druk van de werkwereld, zonder in rechtstreeks contact te staan met de 
klanten en communicatiebureaus. Het werd snel duidelijk dat klanten
veeleisend zijn en soms hele hoge verwachtingen hebben zonder 
dat ze hier een budget voor hebben. Het leuke aan projecten
voor de ‘echte’ wereld is dat die ook zichtbaar zijn. Het feit dat mijn 
werk dan ook effectief gebruikt wordt en in bijvoorbeeld Telenet
winkels wordt afgespeeld is fijn, maar ook vreemd om te zien.

Bram probeerde op regelmatige basis feedback te geven, hij gaf zelf aan 
dat het niet altijd gemakkelijk was om aan te geven wat verbeterd moest 
worden in een animatie. Hierdoor heeft hij een deel van mijn animatie voor 
Metarelax moeten tweaken en cleanen. Achteraf heeft hij de tijd genomen 
mij wat uitleg te geven over bijvoorbeeld het belang van animatiecurves 
en het gebruik van de graph editor in AfterEffects. Dit heb ik dan zo goed 
mogelijk proberen toepassen tijdens het Varda project en dat is naar mijn 
gevoel redelijk goed gelukt.

Bram heeft mij laten deelnemen aan een meeting met Varda en heeft mij 
achteraf nog wat tips gegeven over hoe ik het best om kan gaan met een 
klant tijdens zowel de meeting als de productie van het project. Zo leerde 
hij mij bijvoorbeeld dat ‘on the fly’ ideeën en alternatieven voorleggen heel
belangrijk was omdat er bijvoorbeeld niet altijd genoeg tijd of budget
is om de ideeën van de klant uit te werken. Bram heeft zo
bijvoorbeeld met mij ook besproken wat ik moet/ kan verwachten bij het 
oprichten van een bedrijf en hoe ik dat het beste kan aanpakken.

Het was erg aangenaam te zien dat van de studio uit ook interesse was 
voor mijn schoolwerk. Vanaf het moment dat er geen werk was voor mij, 
gaven ze me de vrijheid aan mijn schoolprojecten te werken. Ze hebben 
ook de tijd genomen te bekijken wat ik al had en met mij te bespreken 
wat wel en niet werkte. Hun feedback was zeer nuttig en constructief. Ze 
hebben mij ook laten verstaan dat ze met plezier feedback willen geven op 
toekomstig werk voor mijn masterproef.




