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Voor het advies- en coachingsbureau Dialogue fotografeerde ik een nieuwe corporate huisstijl.
zie pagina 3 en  www.gerhardvanroon.nl/corporate

omslag:  corporate huisstijl Dialogue

inleiding:  1994 - 2014

fotografie:  corporate huisstijl Dialogue

portret:  Prinses Margriet

luchtfotografie: Hoogheemraadschap Delfland
   campagne Nederlandse Bank

fotografie:  DDR 1948-1989

film:   Rijksacademie voor Financiën

publicaties: Kloosterkerknieuws 
   brochure luchtfotografie
   Lawyers Tour

fotografie:  Prinsjesfestival 2014

fotografie:  campagne SRA

classic:  Transsylvanië 1992

http://www.gerhardvanroon.nl
http://www.gerhardvanroon.nl/corporate.html
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Voor u ligt mijn tweede nieuwsbrief van het jaar waarin ik vier dat ik twintig jaar geleden begon als freelance fotograaf. Deze editie bevat een 
overzicht van recente publicaties , opdrachten en projecten zoals portretten, reportages, corporate huisstijlfotografie, film en luchtfotografie.  De 
uitsmijter is een archieffoto uit 1992. Mocht u vragen of opmerkingen hebben stuur  dan een email. 
Onderaan elke pagina staat een link die naar mijn website verwijst naar meer informatie.  
Een compleet en bijgewerkt  overzicht van opdrachtgevers is te vinden op: www.gerhardvanroon.nl/home/klanten.html 

Veel kijkplezier !   Gerhard van Roon.

1994-2014: True Altitude.

inleiding:  1994 - 2014

You’ll be bothered from time to time by storms, fog, snow. 
When you are, think of those who went through it before 
you, and say to yourself, ‘What they could do, I can do.’

Antoine de Saint Exupéry, ‘Wind, Sand, and Stars,’ (1939)

http://www.gerhardvanroon.nl
mailto:mail@gerhardvanroon.nl
http://www.gerhardvanroon.nl/home/klanten.html
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Voor het advies- en coachingsbureau 
Dialogue fotografeerde ik een nieuwe 
corporate huisstijl. 

www.gerhardvanroon.nl/corporate

fotografie:  corporate huisstijl Dialogue

http://www.gerhardvanroon.nl
http://www.gerhardvanroon.nl/corporate.html


w w w. g e r h a rd va n ro o n . n l

Gerhard van Roon
nieuwsbrief 2014#2

H.K.H. Prinses Margriet der Nederlanden, mei 2014.
Meer portretten op: www.gerhardvanroon.nl/portret

portret:  Prinses Margriet

http://www.gerhardvanroon.nl
http://www.gerhardvanroon.nl/portret
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Voor het boek De schatten van Delfland maakte ik in de zomer een luchtfoto van de grachten in het oude centrum van Delft. Op duizend 
voet vliegend en kijkend door een 200 mm telelens is het alsof je Madurodam bezoekt.
Kijk voor meer luchtfoto’s op: www.gerhardvanroon.nl/home/luchtfotografie.html

luchtfotografie: Hoogheemraadschap Delfland

http://www.gerhardvanroon.nl
http://www.gerhardvanroon.nl/home/luchtfotografie.html
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Rond het Haringvliet liggen grasgorzen. Het zijn buitendijkse gebieden die te nat zijn voor de akkerbouw en daarom als weidegrond 
worden gebruikt. Staatsbosbeheer beheert een groot deel van de grasgorzen vlak onder het eiland Tiengemeten. De gebieden hebben 
een belangrijke functie voor de opvang van ganzen en als broedgebied voor weidevogels. Met stuwtjes wordt de waterstand voor deze 
vogels hoog gehouden. De grasgorzen zijn betrekkelijk smal en om de rust voor de vogels te waarborgen niet toegankelijk voor het 
publiek.  www.gerhardvanroon.nl/luchtfotografie

luchtfotografie: Grasgorzen Haringvliet  

http://www.gerhardvanroon.nl
http://www.gerhardvanroon.nl/home/luchtfotografie.html
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Eén van mijn luchtfoto’s werd door het ontwerpbureau Total Identity gebruikt voor het boek De Nederlandse bank 1814-2014, 200 kleurrijke 
verhalen waarbij met een campagne het nieuwe logo van DNB werd gepresenteerd.
Kijk voor meer informatie over luchtfotografie op: www.gerhardvanroon.nl/home/luchtfotografie.html

luchtfotografie:  campagne Nederlandse Bank

http://www.gerhardvanroon.nl
http://www.gerhardvanroon.nl/home/luchtfotografie.html
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November dit jaar zal het 25 jaar geleden zijn dat de Duits-Duitse grens met de val van de Berlijnse muur verdween. In het dorpje Elend 
gelegen in de Harz  in de deelstaat Sachsen-Anhalt  is hier en daar nog iets van het verdwenen tijdvak te zien. Hier liep de 1.400 KM lange 
grens tussen de toenmalige BRD en de DDR (1949-1990). Bekijk mijn fotoserie op: www.gerhardvanroon.nl/grenze.html

fotografie:  DDR 1948-1989

http://www.gerhardvanroon.nl
http://www.gerhardvanroon.nl/grenze.html
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film:   Rijksacademie voor Financiën

Voor de Rijksacademie voor Financiën maakte ik een commercial voor de studiegids van de postdoctorale opleiding. Met ‘time-lapse’ 
fotografie werkte ik de metafoor van het opleidingsinstituut als baken in een veranderende wereld uit. Het script kwam tot stand in 
overleg met Eveline de Heijer en Huug Schipper van Studio Tint, ik regisseerde, deed het camerawerk en monteerde de film. De voice-over 
werd ingesproken door Hans Brom. Bekijk de commercial op: www.gerhardvanroon.nl/film

http://www.gerhardvanroon.nl
http://gerhardvanroon.nl/film
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Voor de Beroepsopleiding Advocaten produceer ik samen met 
Marc Brak de ‘advocatentalkshow’ Lawyers Tour. Met drie camera’s 
en 200 man publiek maken we een programma van 45 minuten.
Een korte compilatie staat op: www.gerhardvanroon.nl/film

Na de zomer kwam mijn nieuwe brochure Luchtfotografie uit.
zie ook: www.gerhardvanroon.nl/luchtfotografie

Voor de stichting Kloosterkerk ontwierp ik met de werkgroep 
communicatie de nieuwsbrief die maandelijks aan de 
circa 800 leden wordt gestuurd. Ook maak ik hiervoor de 
fotografie. Zie ook: www.kloosterkerk.nl

publicaties: Kloosterkerknieuws 
   brochure luchtfotografie
   Lawyers Tour

http://www.gerhardvanroon.nl
http://gerhardvanroon.nl/film
http://http://www.gerhardvanroon.nl/home/luchtfotografie.html
http://www.kloosterkerk.nl/
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Het Prinsjesfestival is een jaarlijks terugkerend festival dat plaatsvindt 
in de dagen voorafgaand aan Prinsjesdag. Voor iedereen die zich 
betrokken voelt bij democratie, politiek en beleid. Met feest maar ook 
met veel ruimte voor inhoud. Het festival wordt volledig georganiseerd 
door vrijwilligers uit de journalistiek, marketing en communicatie.

Behalve betrokken als fotograaf ben ik ook voorzitter van de werkgroep 
Prinsjesfotoprijs en als curator organisator van de expositie rond deze 
nieuwe prijs voor parlementaire fotografie.  www.prinsjesfestival.nl

fotografie:  Prinsjesfestival 2014

http://www.gerhardvanroon.nl
http://prinsjesfestival.nl/


w w w. g e r h a rd va n ro o n . n l

Gerhard van Roon
nieuwsbrief 2014#2

SRA is een organisatie van 370 aangesloten zelfstandige accountantskantoren met in totaal meer dan 20.000 werknemers. Behalve advies 
en belangenbehartiging biedt de koepelorganisatie ook permanente opleiding aan haar leden. Voor de educatieve afdeling van SRA 
maakte ik een aantal illustratieve fotoseries op locatie die de sfeer van het werken in deze bedrijfstak weergeeft. De foto’s worden gebruikt 
op de website en in print.  Behalve met de communicatieafdeling van SRA werkte ik samen met Petra Vermunt van het communicatiebureau 
Roque. Kijk voor meer informatie op: www.gerhardvanroon.nl/home/opdrachten/opdrachtgever-sra.html

fotografie:  campagne SRA

http://www.gerhardvanroon.nl
http://www.gerhardvanroon.nl/home/opdrachten/opdrachtgever-sra.html
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In de zomer van 1992 maakte ik een reis door de landen van het voormalige Oostblok. Via Tsjechië, Polen, Hongarije bereikten we tegen 
de grens van Oekraïne het gebied Transsylvanië dat na WOII als compensatie aan Roemenië werd overgedragen. In het gebied woont 
nog steeds een grote Hongaarse minderheid die zich nooit helemaal geassimileerd heeft. Via een op reis ontmoete Hongaar werd ik 
uitgenodigd een bruiloft van zijn familie te fotograferen; je bent tenslotte fotograaf of niet. Door een uitgestrekt landschap liep het 
bruidspaar naar het huis van de ouders van de bruid. De mannen achterin droegen ieder een fles Palinka die halverwege al op was. Uit 
de begroeting maakte ik op dat warme en koude kant elkaar nog niet vaak hadden gezien. Het maakte het feest ‘s avonds niet minder 
liederlijk. Dit beeld is nog steeds als postcard verkrijgbaar via Art Unlimited. zie: www.Artunlimited.com

classic:  Transsylvanië 1992

http://www.gerhardvanroon.nl
http://www.artunlimited.com/catalog/catalogList.do?method=index&indexArtist=003513&indexWord=Roon%2C+van%2C+Gerhard

