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Inhoud voorjaar 2015

De Koninklijke Roeiers Vereniging Eendracht (KRVE) bestaat dit jaar 120 jaar. Ter gelegenheid daarvan maakte ik over dit dynamische 
bedrijf een fotoreportage die gepubliceerd werd in een éénmalig magazine.  Bekijk de fotoserie die ik maakte verderop in deze nieuwsbrief 
of op mijn website via: www.gerhardvanroon.nl/home/opdrachten.html

omslag:  120 jaar KRVE

inleiding:  Bovenaanzicht

fotografie:  120 jaar KRVE

film:   Documentaire kernwaarden  
   Trailer Rotterdam UPPS

portret:  Conny Jansen
   Licent Academie
  
luchtfotografie: Fly over Holland
   Waterschap Delfland
   NRC Handelsblad
   VINEX wijk Pijnacker
   Modelcity Rotterdam

fotografie:  Jaarverslag Volkskracht

classic:  Oxfordstreet London

http://www.gerhardvanroon.nl
http://www.gerhardvanroon.nl/home/opdrachten/opdrachtgever-krve.html
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Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van 2015. Deze bevat een overzicht van recente opdrachten en projecten op het gebied van fotografie, film, 
portret en luchtfotografie. Zo maakte ik een aantal reportages voor de Koninklijke Roeiers Vereniging Eéndracht en de stichting Volkskracht. 
Voor het Goethe-Institut Nederland maakte ik een korte filmtrailer over Rotterdam voor het project ‘Urban Places, Public Spaces’. De film zal 
worden gebruikt voor een videoconferentie later deze maand en op een aantal Duitse televisiezenders te zien zijn. Ook maakte ik een korte 
documentaire over de kernwaarden van de advocatuur bedoeld voor gebruik bij de Beroepsopleiding Advocatuur.
Verder vindt u een aantal in opdracht gemaakte portretten en een overzicht van recent gemaakte luchtfotografie. Als klassieke uitsmijter een 
foto uit 1999 die nog steeds als postcard te koop is via Art Unlimited.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben stuur  dan een email.  Onderaan elke pagina staat een link die verwijst naar mijn website voor meer 
informatie.  Een compleet en bijgewerkt  overzicht van opdrachtgevers is te vinden op: www.gerhardvanroon.nl/home/klanten.html

Veel kijkplezier !   Gerhard van Roon.

Bovenaanzicht.

‘Man must rise above the Earth—to the top of the atmosphere and beyond
for only thus will he fully understand the world in which he lives.’
                     Socrates

inleiding:  Bovenaanzicht

http://www.gerhardvanroon.nl
mailto:mail@gerhardvanroon.nl
http://www.gerhardvanroon.nl/home/klanten.html
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Voor de Koninklijke Roeiers Vereniging Eendracht maakte ik een aantal reportages en fotografeerde ik het bedrijf ter gelegenheid 
van hun 120 jarig jubileum. Rotterdam is één van de vier grootste havens ter wereld en daarmee goed voor ruim 400 miljoen ton aan 
goederenoverslag. De schepen die nodig zijn om deze hoeveelheid goederen te laden en lossen moeten allemaal een plek krijgen om aan 
te meren. Dat kan aan de kades, palen, steigers en boeien. Roeiers zetten de trossen die hiervoor nodig zijn over van de binnenkomende 
zeeschepen naar een sleepboot, kade of boei. Het bedrijf dat als een coöperatie gerund wordt heeft naast een eigen werf waar de benodigde 
schepen naar eigen ontwerp gebouwd worden ook een interne opleiding voor aspirant werknemers. 
Bekijk de fotoserie die ik maakte op: www.gerhardvanroon.nl/home/opdrachten.html

fotografie:  120 jaar KRVE

Een moderne KRVE-tender in de Europahaven nabij de Maasvlakte.

http://www.gerhardvanroon.nl
http://www.gerhardvanroon.nl/grenze.html
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fotografie:  120 jaar KRVE

Het ‘op de boeien’ van de Waalhaven afmeren van de 160 meter lange bulkcarrier  ‘Esmeralda’. 

http://www.gerhardvanroon.nl
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fotografie:  120 jaar KRVE

Koffiepauze op de eigen scheepswerf van de KRVE.

http://www.gerhardvanroon.nl
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fotografie:  120 jaar KRVE

In de Centrale Post van de KRVE komen alle verzoeken om assistentie binnen.

http://www.gerhardvanroon.nl
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Voor de Beroepsopleiding Advocaten maakte ik een korte documentaire over de rol van de advocatuur in de samenleving. De film belicht 
aan de hand van de vijf kernwaarden de essentie van het beroep advocaat. De film is gemaakt voor stagiaires in de advocatuur en hun 
patroons. Ik schreef in opdracht van CPO/Dialogue het script en deed de opnames, de montage en de overige productie. De teksten van 
Lars Kuipers werden ingesproken door Robert Sanders.  Bekijk de film op: www.gerhardvanroon.nl/film

film:   Documentaire kernwaarden  

http://www.gerhardvanroon.nl
http://www.gerhardvanroon.nl/film/opdrachten-film/film15.html
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Voor de video-conferentie ronde ‘Urban Places - Public Spaces’ van het Goethe-Institut maakte ik een korte trailer over Rotterdam. Met 
een combinatie van luchtopnames en straatscenes wordt een beeld van het hedendaagse urbane Rotterdam geschetst. De film zal worden 
gebruikt door enkele Duitse TV-zenders. Bekijk de film op:  www.gerhardvanroon.nl/film

Urban Places
Public Spaces
Rotterdam

film:   Trailer Rotterdam UPPS

http://www.gerhardvanroon.nl
http://www.gerhardvanroon.nl/film/opdrachten-film/film16.html
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Choreografe Conny Janssen. Meer portretten op: www.gerhardvanroon.nl/portret

portret:  Conny Janssen

http://www.gerhardvanroon.nl
http://www.gerhardvanroon.nl/portret
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portret:  Licent Academie
  

Consultants en medewerkers van het bedrijf Licent Academy. 
www.gerhardvanroon.nl/portret

http://www.gerhardvanroon.nl
http://www.gerhardvanroon.nl/portret
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luchtfotografie: Fly over Holland

Voor de website van het nieuwe bedrijf FlyOverHolland leverde ik een aantal luchtfoto’s. Het bedrijf biedt rondvluchten aan die online of 
telefonisch kunnen worden geboekt. Klanten hebben de keuze uit een aantal routes en thema’s zoals de havens, de kust of het centrum van 
Rotterdam. De vluchten worden CO2 neutraal uitgevoerd vanaf Rotterdam The Hague Airport. 
Meer informatie op :  www.flyoverholland.com

http://www.gerhardvanroon.nl
http://www.gerhardvanroon.nl/home/luchtfotografie.html
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VINEX wijk bij Pijnacker-Nootdorp. Kijk voor meer luchtfoto’s op: www.gerhardvanroon.nl/home/luchtfotografie.html

  
luchtfotografie: VINEX wijk Pijnacker

http://www.gerhardvanroon.nl
http://www.gerhardvanroon.nl/home/luchtfotografie.html
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luchtfotografie: Waterschap Delfland

De Bergboezem waterberging van het Hoogheemraadschap Delfland bij Berkel-Rodenrijs. De berging reguleert o.a. het grondwaterpeil 
voor nieuwe woonwijken in de omgeving. Kijk voor meer luchtfoto’s op: www.gerhardvanroon.nl/home/luchtfotografie.html

http://www.gerhardvanroon.nl
http://www.gerhardvanroon.nl/home/luchtfotografie.html
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luchtfotografie: Modelcity Rotterdam

Voor een publicatie over Rotterdam vanuit het oogpunt van grotestedenproblematiek maakte ik enkele luchtfoto’s van de havenstad.
Kijk voor meer luchtfoto’s op: www.gerhardvanroon.nl/home/luchtfotografie.html

http://www.gerhardvanroon.nl
http://www.gerhardvanroon.nl/home/luchtfotografie.html
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luchtfotografie: NRC Handelsblad

Publicatie van een luchtfoto van het Haringvliet in NRC Handelsblad. Het artikel gaat in op de door mij gefotografeerde 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. 

http://www.gerhardvanroon.nl
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fotografie:  Jaarverslag Volkskracht

Voor de stichting Volkskracht fotografeerde ik 
het jaarverslag waarin werd teruggekeken op 
een aantal van de met subsidie van Volkskracht 
gerealiseerde projecten op het gebied van 
cultuur, welzijn en sport.

Projecten die ik fotografeerde zijn o.a.: 
studenten van stichting BONT die koken 
met verstandelijk gehandicapte jongeren, 
Hospice ‘De Vier Vogels’ waar terminaal zieken 
tijdens hun laatste weken verzorgd worden, 
‘House of Hope’ een huiskamerproject in het 
allerarmste gedeelte van Rotterdam en een 
opvangproject van Humanitas voor slachtoffers 
van mensenhandel.Koken met studenten van stichting BONT

http://www.gerhardvanroon.nl
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Huize ‘De Vier Vogels’

  

fotografie:  Jaarverslag Volkskracht

http://www.gerhardvanroon.nl
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fotografie:  Jaarverslag Volkskracht

In de Rotterdamse Tarwewijk kunnen bewoners met 
problemen terecht bij het ‘House of Hope’.

http://www.gerhardvanroon.nl
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fotografie:  Jaarverslag Volkskracht

Op een geheime locatie vangt Humanitas slachtoffers 
van prostitutie en mensenhandel op. Vrijwilligers geven 
hen Nederlandse les.

http://www.gerhardvanroon.nl
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Voor mijn fotoboek ‘Hyde Park People’ verbleef ik eind jaren negentig regelmatig in Londen. Om niet steeds in het park te zijn ging ik soms 
ook willekeurig door de interessante stad Londen lopen om te fotograferen.  Mijn favoriete straat is Oxfordstreet waar door de exacte 
oost-west ligging je vaak heel mooi en krachtig tegenlicht hebt. Heel opvallend zijn ook de vele daklozen in de verder erg chique wijken 
rond Bondstreet.   zie: www.Artunlimited.com

  

classic:  Oxfordstreet London

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

