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omslag:  Panorama Den Haag

inleiding:  Nieuw perspectief

luchtfotografie: Hoogheemraadschap
   van Delfland

fotografie:  CPO/Dialogue
   stichting Levi Lassen
   Goethe-Institut Niederlande

film:   online jaarverslag NOvA

portret:  Bernard Wientjes
   Karla Peijs
   Mieke Pennock advies
   NSOB

vrij werk:  Crisis !

archief:  IRT affaire - het Koningskoppel 

Inhoud voorjaar 2013

Panorama Den Haag, 52.5.3,18 N 4.19.34,68 O  22 maart 2013 10:30 UTC 
kijk voor het volledige beeld van 290 graden op:  www.gerhardvanroon.nl/panorama.jpg 
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2013 begon wat koud maar wel met nieuwe en interessante 
opdrachtgevers.

Voor de combinatie CPO/Dialogue BV  fotografeerde ik de huisstijl 
van de Beroepsopleiding Advocatuur.  De website hiervoor zal 
binnenkort online gaan. 

Voor Mieke Pennock Advies maakte ik een portret voor haar 
website. Voor stichting Levi Lassen maak ik foto’s van hun nieuwe 
kantoor voor website en corporate brochure. 

Voor bestaande klanten als de Advocatenorde maakte ik korte 
filmpjes die in het digitale jaarverslag over 2012 werden 
gepubliceerd. De filmpjes zijn te zien op mijn website.

Nieuw perspectief
Voor het Hoogheemraadschap van Delfland maakte ik luchtfoto’s 
van de glastuinbouw bij  Honselersdijk.
En voor de NSOB maakte ik portretten van stafleden en docenten. 

Een compleet en bijgewerkt  overzicht van opdrachtgevers staat op 
www.gerhardvanroon.nl/home/klanten.html

Ik liet deze maand twee nieuwe brochures drukken, één met 
portretten en één over luchtfotografie. De flyers worden per post 
verstuurd.  Nieuwsgierig maar nog niets ontvangen ?
Stuur  dan een email. 

met vriendelijke groet,  Gerhard van Roon

1.300 voet boven Nijmegen,CPL Marguerite Moquette (rechts, buiten 
beeld) neemt tijdens het fotograferen de besturing van de PH-SVI van 
mij over. Kijk voor meer informatie over het maken van luchtfoto’s op :
www.gerhardvanroon.nl/home/luchtfotografie.html

inleiding:  Nieuw perspectief

foto: Claudia Curio
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Voor het Hoogheemraadschap van Delfland maakte ik luchtfoto’s van de glastuinbouw in het Westland. Ten noordwesten van het aquaduct 
dat de Gaag over het tracé van de A4 laat stromen is duidelijk te zien waar tot in de jaren ‘90 de snelweg en het asfalt ophielden. 
Kijk voor meer informatie over luchtfotografie op: www.gerhardvanroon.nl/home/luchtfotografie.html

luchtfotografie: Hoogheemraadschap
   van Delfland

http://www.gerhardvanroon.nl
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Voor de combinatie CPO/Dialogue BV fotografeerde ik de huisstijl voor de website van de nieuwe Beroepsopleiding Advocatuur. De 
opdracht was om de sfeer van het cognitieve deel van de opleiding op Woudschoten in Zeist te laten zien zonder de deelnemers al te 
veel herkenbaar in beeld te brengen. Daardoor kan de fotografie over een langere periode gebruikt worden.

fotografie:  CPO/Dialogue
   

http://www.gerhardvanroon.nl
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Links: de nieuwe bestuurskamer van stichting Levi 
Lassen in het Foundation House in Den Haag - foto 
voor website en corporate brochure.

Boven: Rotterdamse Museumnacht in het Goethe-
Institut Rotterdam - performance van Nina Boas 
(boven) en Olaf van Muiden.

fotografie:  stichting Levi Lassen
   Goethe-Institut Niederlande

http://www.gerhardvanroon.nl
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Voor het jaarverslag van de Nederlandse Orde van Advocaten maakte ik een aantal filmpjes. Het jaarverslag over 2012 werd net als het 
afgelopen jaar online uitgebracht als website, zie: www.jaarverslagadvocatenorde.nl 
De films zijn los te zien op : www.gerhardvanroon.nl/film

film:   online jaarverslag NOvA

http://www.gerhardvanroon.nl
http://www.jaarverslagadvocatenorde.nl/
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Mieke Pennock,  Pennock Advies.Karla Peijs, oud-minister en voormalig CvK van Zeeland.

Bernard Wientjes, voorzitter van VNO- NCW en tevens 
vicevoorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER).

portret:  Bernard Wientjes
   Karla Peijs
   Mieke Pennock advies

http://www.gerhardvanroon.nl
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Voor de NSOB maakte ik de afgelopen tijd portretten van de docenten en stafleden.

portret:  NSOB

http://www.gerhardvanroon.nl
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Voor mijn serie Crisis ! fotografeer ik zakenwijken. Straatbeelden in zwart/wit met architectuuropnames in kleur die ik verwerk tot collages. 
Foto boven: Noordruimte in Brussel, en het Wijnhavenkwartier in Den Haag.
Meer foto’s op : http://www.gerhardvanroon.nl/vrijwerk.html

vrij werk:  Crisis !

http://www.gerhardvanroon.nl
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Ter gelegenheid van de start van het hoorspel de Spin  plaatste NRC HANDELSBLAD op 29 maart 2013 een foto van mij uit 1996 waarin 
twee hoofdrolspelers uit de IRT affaire, ex-CID-chefs Langendoen en van Vondel -alias het Koningskoppel - door de rechtbank van Den 
Haag worden gehoord wegens verdenking van meineed.Om represailles uit het criminele milieu te voorkomen zijn ze onherkenbaar 
door het dragen van een motorhelm. Rechts hun raadsman, mr. Spong.

archief:  IRT affaire - het Koningskoppel 
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