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OPDRACHT
Ontwerp een nieuwe visuele identiteit voor een organisatie naar keuze in functie van één van
de opgegeven merken archetypes.
In deze opdracht onderzoeken we de invloed van grafische vormgeving op het imago van een
organisatie. Je gaat op zoek naar een organisatie waarvan jij denkt dat de huidige visuele identiteit
niet samenvalt met het gewenste imago. Na een grondige analyse van de huidige situatie ga je deze
organisatie rebranden op basis van één van de voorgestelde merken archetype. Zonder de naam van
de organisatie te veranderen ontwerp je een nieuwe visuele identiteit die beantwoord aan alle
eigenschappen van dit archetype. Deze nieuwe vormgeving werk je uit in diverse huisstijldragers.

1 Organisatie naar keuze
>> Voor deze opdracht ga je op zoek naar een organisatie uit je je omgeving.
Ga bij voorkeur op zoek naar een organisatie die je goed kent of waarbij je nauw betrokken bent. Dit
kan een sportclub, jeugdclub/huis, muziekgroep, festival, partyconcept, studentenclub, bedrijf ... zijn.
(ter info: 1 persoon is geen organisatie) Deze organisatie moet een eigen identiteit hebben. Het mag
dus geen onderdeel zijn van een groter geheel. (bijvoorbeeld, Chiro "Huppeldepup" uit
"Boemerskonten")
BELANGRIJK - Zoek een organisatie waarvan de visuele identiteit onbestaande is of waarvan jij
vindt dat het veel beter kan.

2 (re)Branding
>> (re)brand deze organisatie.
Onder een (re)branding verstaan we de creatie van een nieuwe of vernieuwde merkidentiteit op basis
van reeds bestaande elementen. In sommige gevallen kan het logo of de corporate kleur behouden
blijven, in deze opdracht behouden we énkel de naam van de organisatie. Alle andere aspecten van
de huidige identiteit worden opnieuw vormgegeven.

3 Merken archetypen
Elke branding of rebranding oefening gebeurd op basis van een strategisch plan. Op deze manier
bepaald een organisatie hoe het merk inhoudelijk zal geladen worden. In deze oefening vertrek je
vanuit 1 van de 12 merken archetypes.
Deze merken archetypes zijn afgeleid uit de het werk van analytisch psycholoog Carl Gustav Jung.

Hiermee linken we menselijke karaktereigenschappen, normen en waarden aan de identiteit van een
merk. Deze techniek is een werkwijze om zeer specifiek een doelgroep af te bakenen en aan te
spreken. Op basis hiervan kan bijvoorbeeld een bepaalde kleur of lettertype wel of niet gekozen
worden. De twaalf merken archetypen zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

The Innocent
The Hero
The Regular Guy
The Nurturer
The Creator
The Explorer
The Rebel
The Lover
The Magician
The Ruler
The Jester
The Sage

Extra informatie: SPARKOL
>> Bepaal op basis van de research naar je organisatie welke van deze archetypes het best
geschikt is om je nieuwe visuele merkidentiteit rond op te bouwen. De nieuwe identiteit kan
inhoudelijk afwijken van de huidige. Op basis van de geschiedenis, interviews, stakeholder
bevragingen, visie, enz. bepaal jij de te volgen strategie. Deze verantwoord je in een
strategische conceptnota.

4 Visuele identiteit (huisstijl)
>> Ontwerp een visuele identiteit en presenteer deze in een huisstijlhandboek
Het ontwikkelen van een visuele identiteit is méér dan enkel het ontwerpen van een logo en het
selecteren van toepasselijke typografie en dito kleurenpalet. De ontwerper moet een soort systeem
ontwikkelen waarbinnen diverse huisstijldragers op een functionele maar ook creatieve manier kunnen
vormgegeven worden zonder de eenheid van alle huisstijldragers te schaden. Naast het logo, de
typografie en de kleuren zullen vooral het grid, toegevoegde grafische elementen en de keuze van
fotografie een belangrijke rol spelen.
Ter inspiratie: Brand New

5 Deliverables
5.1 Proces
Het proces illustreer je zo volledig mogelijk. Geef een volledige inkijk in ( en bewaar) alle
ontwerpstadia die je doorliep. Denk eraan, wat we niet terugvinden heb je in principe niet gemaakt. Je
gaat van dit proces een PDF (max.50mb) maken dat je indient op digitap.
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Je proces omvat minstens volgende items:
•
•
•
•
•

Veldonderzoek organisatie (documentatie, notities, foto's, ...)
Onderzoek merk archetype (documentatie, notities, foto's, ...)
Conceptontwikkeling (1 mindmaps, 3 moodboards, notities, ...)
Manuele schetsen. (minimum 50 schetsen, verschillende logo- en huisstijlpistes en
detaillering)
Digitale vormvarianten - (± 20 varianten, logo en huisstijlelementen)

5.2 Product - Huisstijlhandboek
Voor deze opdracht werk je een aantal vooraf bepaalde onderdelen uit. Deze bundel je in een geprinte
A3 portfolio (landscape - links gebonden). Deze portfolio omvat minstens volgende items:
•
•
•
•
•
•
•
•

Strategische nota betreffende keuze merken archetype.
Logo: kleur, zw, negatief + rationale (wat is de betekenis van dit logo?).
Logo richtlijnen: vrije ruimte, minimale grootte, achtergrond, incorrect gebruik, ...
Kleurspecificaties: CMYK, RGB, Pantone Solid - coated & uncoated, hexadecimal.
Typografie: toepassingen (titel, bodycopy print, bodycopy web), hiërarchie.
Fotografie: bepaal de voorgeschreven soort fotografie.
Huisstijl richtlijnen: je legt de "spelregels" van de huisstijl uit aan de hand van duidelijke
richtlijnen. Deze richtlijnen moeten glashelder en "idiot proof" zijn.
Design charter: overzicht van diverse items om het systeem van de huisstijl te duiden, het
aantal en het type dragers kies je zelf maar moet voldoende zijn om de diverse mogelijkheden
van de huisstijl te duiden. Het doel van het design charter is om andere vormgevers te
inspireren.

Het aantal pagina's is afhankelijk van het type organisatie dat je kiest, en welke media - uitingen jij
bepaalt dat er idealiter voor worden gemaakt. Hierbij wordt een minimum geschat van 20 pagina's,
maar dit is kan variëren van student tot student en is afhankelijk van het gekozen type organisatie.
Alle elementen in het product zijn zelf ontworpen en uitgewerkt binnen de tijdsspanne van deze
opdracht.

6 Consult
Voor deze module zijn er 5 consultmomenten voorzien. Je bent verplicht om alle consultmomenten
aanwezig te zijn. Wie een consult overslaat (door ziekte, overmacht,…) brengt de begeleidende lector
ten laatste 24u op voorhand per mail op de hoogte.
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7 Voorbeeldplanning
05/02/2019 - Briefing + Veldonderzoek
-----------------------------------------------------------------------------------11/02/2019 – Keuze archetype + Conceptontwikkeling
-----------------------------------------------------------------------------------18/02/2019 – Voorstudies logo en huisstijl
-----------------------------------------------------------------------------------25/02/2019 – Digitale vormvarianten logo en huisstijl
-----------------------------------------------------------------------------------11/03/2019 – Designcharter en huisstijl richtlijnen
-----------------------------------------------------------------------------------18/03/2019 – Opmaak huisstijlhandboek
-----------------------------------------------------------------------------------22/03/2019 – Digitaal indienen

8 In te leveren op vrijdag 22 maart 2019
Proces (vooronderzoek + schetsen en digitale varianten)
• uploaden op digitap (PDF – max. 50mb)
Product
• (vormgegeven) huisstijlhandboek (.pdf) via Digitap

9 Beoordeling
50% permanent
• Proces (35%) : Onderzoek, analyses, schetsen, moodboards, wireframes, stramienen, ...
• Feedback (15%) : aanwezigheden, verwerking van de gegeven feedback, inzetten joker ifv
geplande werken
•
50% eindresultaat
• Logo & Huisstijl (35%) : Kwaliteit van het idee op basis van archetype, Kwaliteit van
vormgeving op basis van archetype, Duidelijke richtlijnen voor een correct gebruik van het
logo en de huisstijl
• Design charter (10%) : Mogelijkheden van huisstijl tonen a.d.h.v. diverse huisstijl dragers,
Kwaliteit van vormgeving op basis van huisstijl richtlijnen, professionale afwerking van de
digitale mock-ups
• Presentatie (5%) : Opmaak en afwerking van het huisstijl handboek

Alvast veel succes gewenst!
Het GD4 team
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HUISSTIJLGIDS
Richtlijnen 2019

INHOUD
1. Strategische nota
2. Logo
3. Logo richtlijnen
4. Kleurspecificaties
5. Typografie
6. Fotografie
7. Huisstijl richtlijnen
8. Design charter

1. STRATEGISCHE NOTA

Het doel van Bukett is om een frisse wind te laten waaien door het huidige
bloemenlandschap. Bukett kiest daarom voor frisse combinaties van wilde
en kleurrijke bloemen. De bloemwerken van Bukett stralen jeugdigheid en
vernieuwing uit. Zo’n organisatie heeft dan ook een jonge, trendy look nodig
om zich te kunnen onderscheiden van de traditionele floristen.
Voor de uitwerking van de huisstijl werd vertrokken vanuit één van de twaalf
merk-archetypes, namelijk ‘The Creator’. ‘The Creator’ gaat voor uitzonderlijke en duurzame producten. Hierbij spelen fantasie, expressie en innovatie
een grote rol.

2. LOGO

Het logo van Bukett is ontstaan vanuit twee elementen, enerzijds een
handgeschreven letter B van ‘Bukett’ en anderzijds de puntige vorm van
een boeket. Samen vormen ze een grafisch boeketje. Het geheel oogt strak,
modern en fris en past dan ook bij het creatieve idee achter Bukett.

+

=

Logonaam

Volledig logo

Logosymbool

Positief - Zwart-wit

Positief - Kleur

Negatief - Kleur

3. LOGO RICHTLIJNEN

Verhoudingen en vrije ruimte
Op de afbeelding hiernaast wordt (in mintgroen) weergegeven wat de verhoudingen zijn tussen de verschillende elementen van het logo, alsook de
minimaal vereiste vrij ruimte rondom het logo.
Om het logo goed te laten uitkomen, moet rondom voldoende ruimte
worden vrijgelaten. De minimale ruimte rondom het logo is proportioneel
afhankelijk van de grootte van het logo en wordt hier weergegeven met de
letter x. Teksten, foto’s, illustraties... mogen niet dichterbij worden geplaatst
dan de ruimte die hier wordt gedefinieerd.

x

Vrije ruimte logonaam en -symbool
Het is toegestaan om de logonaam en het logosymbool afzonderlijk te

x
1/2 x

gebruiken, maar op formele huisstijldragers zoals briefpapier, enveloppen,
visitekaartje... moet steeds ook het volledige logo zichtbaar zijn.
Ook hier geldt een minimaal vereiste vrije ruimte, namelijk een halve x.

Minimale grootte
20 mm

Om de leesbaarheid van het logo te garanderen mag het logo niet kleiner
worden weergegeven dan 20 mm hoog.
Naargelang de toepassing, mag het logo uiteraard vergroot worden.

Logonaam en -symbool
van plaats wisselen

Verhoudingen aanpassen

Niet-proportioneel schalen

Ander lettertype gebruiken
voor de logonaam

Incorrect gebruik
Het logo dient zo veel mogelijk in zijn originele vorm gebruikt te worden.
Enkele voorbeelden tonen aan hoe het logo niet gebruikt mag worden.

(Een deel van)
het logo roteren

(Een deel van)
het logo spiegelen

Lijndikte aanpassen

Meerdere kleuren combineren

Andere kleur gebruiken
dan de vastgestelde kleuren

Een deel van het logo
laten wegvallen

Kleur #FFBBA4 op #ECDF00
(of omgekeerd)

Zwart logo op
gekleurde achtergrond

4. KLEURSPECIFICATIES

Pantone —
Pantone —

Pantone 655 C
Pantone 288 U

Pantone 932 C
Pantone 925 U

Pantone 3965 C
Pantone 604 U

R255 G255 B255

R37 G53 B90

R255 G176 B152

R236 G223 B0

C0 M0 Y0 K0

C100 M79 Y12 K59

C0 M41 Y37 K0

C7 M0 Y100 K0

HEX #FFFFFF

HEX #25255A

HEX #FFBBA4

HEX #ECDF00

5. TYPOGRAFIE

New Zen Regular

Anago Black

ab cdefghij k l mnop q rstuvw
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW
01 2 345678 9

abcdefghijklmnopqrstuvw
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW
0123456789

Typografie logonaam
Voor de logonaam werd gekozen voor New Zen - Regular, een fijne schreefloze letter met afgeronde hoeken. De letters staan in kapitalen en hebben een
reeksspatiëring van 100%.
Voor alle andere tekst werd gekozen voor de letterfamilie Anago. Titels en
quotes komen in bold kapitalen te staan, subtitels in medium. Voor inleiden-

Anago Medium

Anago Book

de tekst, broodtekst en bijschriften wordt de regular versie gebruikt.

abcdefghijklmnopqrstuvw
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW
0123456789

abcdefghijklmnopqrstuvw
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW
0123456789

Afhankelijk van de toepassing kan de puntgrootte variëren.

6. FOTOGRAFIE

De fotografie die binnen de huisstijl van Bukett wordt gebruikt heeft een
zachte en warme uitstraling.
De Beelden hebben bij voorkeur een lichte achtergrond en zijn zo naturel
mogelijk. Donkere achergronden zijn ook toegestaan, indien deze niet te veel
de aandacht trekken. Het beeld moet duidelijk overeen komen met de visie
van Bukett: fris en hedendaags.
Het onderwerp op de foto moet relevant zijn voor Bukett. Dit wil zeggen dat
bloemen of bloemwerken centraal moeten staan. Zowel volledige beelden als
close-ups zijn toegestaan.

7. HUISSTIJL RICHTLIJNEN

Grafisch element
Het logosymbool mag als grafisch element gebruikt worden op verschillende
deeluitingen. Hierbij moet het boeketje steeds volledig zichtbaar zijn.

Stickers
Van het logosymbool werden stickers gemaakt in de verschillende
kleuren. Deze kunnen worden gebruikt bij de verpakking van verschillende
bloemwerken. De stickers zijn 40 x 40 mm waarbij het symbool 2,5 mm van
de rand wordt verwijderd.

40 mm

15mm

15 mm

Brieven
Bij de opmaak van brieven op A4-formaat wordt er gewerkt met een
vaste marge van 15 mm. Het logo wordt steeds bovenaan in het midden
gecentreerd. Contactgegevens komen onderaan te staan, in het midden
gecentreerd en in een lettergrootte van 10pt, regelafstand 12pt.

HANNELORE DE MIDDELEER
0475 35 43 93 • hanneloredemiddeleer@gmail.com • www.bukett.be

15 mm
15 mm

Enveloppen
De enveloppen hebben een formaat van 229 x 114 mm en beschikken over
een venster. Hier wordt eveneens gewerkt met een marge van 15 mm. In de
linkerbovenhoek komt het logo.

5 mm

5 mm

5 mm

5 mm

5 mm

Visitekaartje
HANNELORE DE MIDDELEER

0475 35 43 93
hanneloredemiddeleer@gmail.com
Bukett
bukett_bloemen
www.bukett.be

5 mm

Het visitekaartje bestaat uit een ronde vorm van 60 x 60 mm. De marge hier
moet minstens 5 mm zijn. De voorkant bestaat uit het stickerlogo, op de
achterkant worden het logo en de contactgegevens gecentreerd.

10 mm

10 mm

10 mm

Bij Bukett kan je terecht voor
boeketten, bloemstukken, bruidswerk,
tafeldecoraties, workshops
en zo veel meer!

Flyer

Al het bloemenwerk is op bestelling
en wordt gemaakt volgens
uw wensen en smaak.

De flyer is een A6-formaat dat tegelijk fungeert als een postkaart. Hier wordt
een marge gebruikt van 10 mm.

www.bukett.be

10 mm

Vooraan kan over het hele oppervlak een afbeelding worden gebruikt met
daarop in het midden de slogan ‘Tell me a story with flowers’ in Anago Black,
18pt. De tekst kan in het wit of in de kleur donkerblauw geplaatst worden,
afhankelijk van de leesbaarheid. In het midden onderaan komt het stickerlogo op 5 mm van de rand. De info op de achterkant wordt gecentreerd.

TELL ME A STORY WITH FLOWERS.

5 mm

Bukett

bukett_bloemen

Inpakpapier + labels
Het papier waarin de boeketten van Bukett worden ingepakt bestaat uit licht
kraftpapier. Hierop werd een patroon van het logo gedrukt.
Op het formaat van het visitekaartje werden ook labels ontworpen die aan
een boeket gehangen kunnen worden.

50 px

100 px

50 px

WORKSHOP
ZA 11 MEI

Social media content
50 px

Voor aankondigingen op social media (Facebook en Instagram) wordt er

50 px

steeds gewerkt op een vierkant formaat van 900 x 900 pixels met een
marge van 50 x 50 pixels. Titels, quotes, informatieve tekst en andere
aankondigingen worden steeds in het midden van de pagina gecentreerd.
Onderdaan komt het logosymbool op 50 pixels van de rand.
De achtergrond kan bestaan uit een afbeelding of één van de vastgelegde
kleuren.

VALENTIJN
BESTEL JE VALENTIJNSBOEKET ONLINE
EN LAAT HET AAN HUIS BEZORGEN
INFO: WWW.BUKETT.BE

8. DESIGN CHARTER

Werkshort
De werkoutfit van de floriste bestaat uit een donkerblauwe werkschort met
roze of groene accenten.

Wagenbestickering
De wagen waarmee de bloemwerken geleverd worden wordt bestickerd met
het logosymbool op de zijkant, een slogan op de achterkant en het volledige
logo aan voor - en achterkant.

Briefpapier en enveloppe
Een visuele uitwerking van het briefpapier met enveloppe.

Facebook- en Instagrampagina
De sociale media kanalen van Bukett dienen eenzelfde, strakke en frisse
uitstraling te hebben als de rest van de huisstijl.

Labels
Eenvoudige labels in de drie vastgelegde kleuren.

Banners en vlaggen
Tijdens evenementen of markten kan Bukket een stand opbouwen met deze
attributen.

Kopjes
Tijdens workshops kunnen de deelnemers een kopje koffie of thee drinken uit
echte Bukett kopjes!

Rebranding door Klara De Meyer
in kader van het vak Grafisch Design 4
van de afstudeerrichting Grafimediatechnologie.
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STRATEGISCHE NOTA
BRAND ARCHETYPE
Het archetype “The Hero” werd toegewezen aan Beerschot-Wilrijk

ONDERBOUWING KEUZE
Beerschot-Wilrijk heeft nog geen grote geschiedenis, want ze
bestaan pas sinds 2013. Toch knokte de club zich samen met de
supporters in 5 jaar tijd richting 2de klasse door 4 keer op rij te promoveren met als 1 doel, opnieuw spelen waar ze thuishoren: 1A.
Doorheen dit parcours moest de club heel wat obstakels overwinnen om te geraken waar ze nu staan.
Ze willen bewijzen dat 1A de plek is waar ze thuis horen, bij de grote jongens. Dit is ook wat de supporters van Beerschot-Wilrijk verwachten. We willen bewijzen dat we de beste club zijn in 1B met de
beste ploeg. Er is maar één doel en dat is opnieuw promoveren naar
1A, dat dit niet zou lukken is de club zijn grootste angst.
Deze identiteit reflecteert zich ook op de supporters, wij focussen
ons op dat doel. Hun beste kwaliteit is zijn dat ze vastberaden zijn
en geloven in het bereiken van hun doel, maar de club en de supporters kunnen ook vaak wel eens arrogant uit de hoek komen.
Frustraties door het niet overwinnen van obstakels kunnen ook leiden tot agressie bij zowel de spelers als de supporters.

3

LOGO

ZWART/WIT

POSITIEF

NEGATIEF

KLEUR

4

LOGO (RATIONALE)
NAAM

NAAM
De naam “Beerschot Wilrijk zit verwerkt in het embleem in
een elips-vorm.

SCHILD

STAMNUMMER

SCHILD
In het schild zitten de identiteiten van zowel het voormalige
KFCO Wilrijk als Beerschot verwerkt. In het rechtse vlak de
legendarische nummer 13, links de kroon van KFCO Wilrijk
symboliseert. De beer dat de kracht van onze club symboliseert staat centraal en overlapt beide identiteiten.

STAMNUMMER
De legendarische stamnummer 13 is teruggekeerd naar het
Kiel. Een symbool dat verwijst naar het oude Beerschot en
zijn rijke geschiedenis, waar elke supporter trots op is.

KROON

KROON
De kroon staat symbool voor het koningklijke van het oude
KFCO Wilrijk

Dit is het logo dat doorheen de hele identeit zal worden getrokken, met uitzondering voor de shirts die
tijdens uitwedstrijden zullen worden gedragen.

5

LOGO RICHTLIJNEN
MINIMALE RUIMTE
Wanneer het embleem weergeven
wordt in combinatie met andere grafische elementen, wees dan zeker dat je
het voldoende ruimte geeft zodat het
volledig tot zijn recht kan komen.
Een ruimte van 25% relatief aan het
embleem langs elke zijde wordt sterk
aangeraden.

100 px

100 px

MINIMALE GROOTTE
Wanneer het embleem kleiner weergeven wordt
dan 100 x 100 px zullen de naam, het stamnummer en de kroon niet meer duidelijk leesbaar/
waarneembaar zijn. Wees dus zeker dat je hier
rekening mee houdt.

100%

150%

6

LOGO RICHTLIJNEN

LOGO ACHTERGRONDGEBRUIK
Het embleem mag op verschillende
soorten achtergronden gepositioneerd
worden, zolang het voldoende tot zijn
recht komt.
Door de paarse rand die loopt langs
het embleem op zowel een paarse als
een gele achtergrond geplaatst worden, deze achtergrond moet dan wel

geplaatst worden op een achtergrond
die overeen komt met de huisstijlkleuren.
Het logo kan perfect over een afbeelding geplaatst worden, omdat alle
beelddelen zich binnen het rond vlak
bevinden, dit heeft geen/weinig invloed
op het embleem.

7

LOGO RICHTLIJNEN

UITREKKEN

KLEUREN WIJZIGEN

LOGO ROTEREN

Het embleem mag niet uitgerekt worden en moet altijd zijn 1:1 verhouding
behouden.

De kleuren in het embleem mogen
niet gewijzigd worden (met uitzondering voor uitmatchen, deze kleuren
zijn vooraf bepaald en dezelfde richtlijnen dienen voor dit embleem gevolgd
te worden).

Het embleem mag in geen enkel geval
geroteerd worden.

ELEMENTEN
WIJZIGEN
Het embleem mag niet afwijken van
het finale ontwerp, alle elementen
maken deel uit van onze nieuwe identiteit. D.w.z. dat je geen elementen
mag wijzigen/verwijderen.

8

KLEURSPECIFICATIES
Pantone 99-8 C

Pantone P 105-16 C

CMYK 10 80 34 8
RGB 58 48 124
HEX #3A307C

CMYK 100 68 0 39
HEX #2A3867
RGB 42 56 103

Pantone 93-8 C

Pantone P 108-7 C

CMYK 75 100 0 0
RGB 97 44 125
HEX #612C7D

CMYK 83 43 0 41
HEX #2C557E
RGB 44 85 126

Pantone 1-1 C

Pantone 1-1 C

CMYK 0 0 0 0
RGB 255 255 255
HEX #FFFFFF

CMYK 0 0 0 0
HEX #FFFFFF
RGB 255 255 255

Pantone 2-7 C

Pantone 2-7 C

CMYK 0 0 85 23
RGB 211 192 0
HEX #D3C000

CMYK 0 0 85 23
RGB 211 192 0
HEX #D3C000

9

TYPOGRAFIE
Oswald Bold Italic

Oswald Demi-Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Oswald Bold Italic wordt gebruikt als display-tekst
voor grote titels om de aandacht te trekken van de kijker in zowel grafische als digitale toepassingen. Een
goed voorbeeld hiervan zijn de social media posts
die u terug kunt vinden in het design charter. Deze
font moet steeds in kapitalen gebruikt worden.

Oswald Demi Bold wordt gebruikt als display-font
voor details die de aandacht moeten trekken. Deze
worden dan ook in een relatief groot corps geplaatst
t.o.v. de bodytekst

Oswald Regular Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Aileron Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789
Aileron Regular wordt gebruikt voor body-tekst voor
zowel grafische als digitale toepassingen.

Oswald Regular Italic wordt gebruikt voor tussentitels
in zowel grafische als digitale toepassingen.

10

HUISSTIJL RICHTLIJNEN
PATROON
Voor grafische en digitale toepassingen kunnen er
strepen gebruikt worden als huisstijlelementen
Deze elementen zijn een abstracte uitwerking van
een berenklauw die de kracht van de club symboliseert en verwijst naar het oude Beerschot.

GRID
Deze elementen zijn zeer dynamisch en zijn verwerkt
in een grid. Dit grid werd uitgewerkt in verschillende
verhoudingen (4:5, 5:4, ...)

GRID (HOEK)
De bedoeling van dit grid is om de strepen op een
consistente manier te weergeven op een voorafbepaalde hoek van 45°.

GRID (MAX. AANTAL ELEMENTEN)
Het maximum aantal elementen bevindt zich tussen
4 à 8. Het is niet de bedoeling dat de strepen in de
grafische/digitale toepassingen overheersen
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HUISSTIJL RICHTLIJNEN
VERLOOP
Het verloop kan op 2 verschillende manieren worden
getrokken: langs binnen of langs buiten.
Het eerste voorbeeld bevat een streep dat langs binnen getrokken is en vervaagt langs beide zijden.
Het tweede voorbeeld bevat enkel strepen die van
het beeld aflopen en waar slechts langs 1 zijde de
vervaging zichtbaar is.
Dit geeft heel wat mogelijkheden binnen het designproces.

BALANS
Het is een uitdaging om de juiste balans te zoeken
tussen de elementen en het beeld. Hiervoor wordt
best een grafisch vormgever gecontacteerd.
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DESIGN CHARTER (SOCIAL MEDIA)

SOCIAL MEDIA POSTS
Communicatie via sociale media is belangrijk voor clubs zoals
Beerschot-Wilrijk. De huisstijl kan hier perfect doorgetrokken worden door gebruik te maken van het grid op deze wijze. Het strepen
patroon is erg dynamisch en er kunnen vaste stramienen bepaald
worden voor verschillende soorten posts.
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DESIGN CHARTER (SOCIAL MEDIA)

SOCIAL MEDIA POSTS
Er kan diepte in de gebruikte beelden gebracht worden door met
lagen te spelen, zodat de strepen interactie lijken aan te gaan met
de spelers, dit zorgt voor extra dynamiek in het beeld.
Bij posts waar het embleem nog niet getoond wordt (bv. bij een
doelpunt) dient het logo in de rechteronderhoek gepositioneerd te
worden in een driehoek met een hoek van 45° die dwars door het
embleem heen loopt.
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DESIGN CHARTER (UITRUSTINGEN)

UITRUSTINGEN
Beerschot-Wilrijk zal vanaf heden thuis in
een paars-gele uitrusting spelen.
Voor uitmatchen wordt er geopteerd voor
een blauw-gele uitrusting met het bijhorende blauw-gele embleem.
In beide shirts zitten de strepen opnieuw
verwerkt langs voor- én achterzijde, op
deze manier worden zowel de identiteit van
KFCO Wilrijk als die van Beerschot verwerkt
in de uitrustingen.
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