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De klas van 2019, ja dat zijn wij! Je weet wel; DIE! 
Wij begonnen met een groep van 10 studenten; daar bleven er uiteindelijk 5 van over en daar 
kwam in de laatste periode onze benjamin Ruben bij. Fotogra!e is een voortdurend leerproces
en komt met vallen en opstaan, maar juist de dalen hebben ons uiteindelijk allemaal 
bemoedigd; we werden er sterker van! 

Het leuke van fotogra!e is de ontdekking dat je allemaal met een totaal ander perspectief naar 
de wereld kijkt. Zo ook in onze groep. We hebben ons eigen achterland en ons unieke 
referentiekader en komen als groep samen op een gebied waarbij juist die individualiteit en 
authenticiteit het verschil maakt. Soms was er een schuin oog, een kop in het zand of een 
tunnelvisie, maar meestal lachten we erom met een klassieke sneer, een cynische grap of een 
fenomenale anekdote. 

Individueel en als groep: steeds pakte eenieder de draad weer op om vervolgens verder 
opwaarts te ontwikkelen naar een hoger plan. En dat hoger plan hebben we zeker bereikt in de 
vorm van onze eindexpositie “UNLOCKED”!

Het afsluiten van de opleiding betekent ook het ontsluiten van de weg naar een fotogra!sche 
toekomst, professioneel of hobbymatig. We hebben het beste uit onszelf gehaald om de 
eindstreep met vlag (en hopelijk wimpel) te behalen. We studeren af, en gaan hoe dan ook 
verder. 

Dit alles was niet mogelijk geweest zonder de mensen die ons hierin gesteund en begeleid 
hebben. Onze vrienden en familie natuurlijk, maar ook iedereen die gaandeweg onderdeel van 
dit bijzondere proces is geweest. 

Onze grote dank gaat uit naar: De Nederlandse Academie Voor Beeldcreatie, Wim van der 
Niet, Matthijs Uivel en Margot Everts, Leon Schröder, Werner Rauwerdink, 
Michael van der Werf en Marjon Steenbergen. 

Speciale dank aan: "eun Creton (Werkplaats4) voor het beschikbaar stellen van de 
expositieruimte; Ron Droomers (Coloron) voor zijn kostbare tijd en persoonlijke aandacht;
Studio IJsselstein voor een leerzame dag in de studio; Asja Warmerdam voor de visagie; en 
onze “oefenmodellen” Mario van Harn, Jos Corsten, Sjors van Leeuwen, Mandy en Larissa 
Kraakman, Kai Vennema en Wendy Leewens. 

Namens de Alumni

Jan, Roy, Ingeborg, Ruben, David en Marc
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Jan Kraakman

Ik ga het zijn van fotograaf er wel naast bij doen. Op dit moment haal ik mijn fotogra!sche energie uit straat-
fotogra!e. Beeldend het verhaal maken van wat er gebeurd in het dagelijks leven. Soms herkenbaar, soms 
vertederend, soms verrassend en soms overdenkend. Een foto dat een verhaal hee#, wat jij mag invullen, niet 
wetend of dat ook het verhaal is achter de foto.

Ik dank mijn medestudenten en docenten voor hun feedback waarvan ik weet dat deze mij beter hee# ge-
maakt als fotograaf.

Jan Kraakman, 57 jaar, gehuwd met Silvia, drie 
kinderen Larissa, Manon en Mandy. Werkzaam  
als brigade adjudant bij de Koninklijke Mare-
chaussee.

De basis voor fotogra!e heb ik gekregen van 
mijn vader en ik ben er trots op dat ik zijn oude, 
afgetrapte camera in mijn bezit heb.  Als hobby 
fotograaf heb ik veel mooie en bijzondere mo-
menten vastgelegd, beginnend met een simpe-
le camera en vanaf 2000 met een spiegelre$ex 
analoog en vanaf 2007 spiegelre$ex digitaal.

Het was een grote wens voor mij om een va-
kopleiding fotogra!e te volgen en die stap heb 
ik in 2018 gezet. Eerst de basisopleiding bij de 
Fotovakschool en vervolgens de 2 jarige deeltijd 
opleiding bij de Nederlandse Academie voor 
Beeldcreatie. 

Is het doel van mij dan ook om uiteindelijk het 
vak van fotogra!e in te gaan?  Nee, dat niet. 
Daar is mijn werk bij de Koninklijke Mare-
chaussee te leuk en inspirerend voor. 

“Amsterdam Street Portrets”
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Lopend langs de kust
Mooie golfende zandheuvels gevormd door de wind
Kijkend naar de zee
Zie je ineens een mondkapje

Stilte en toch druk
Grillig en toch rust
Lijnen en weer strak
Licht en ook weer donker
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Welke kant je ook bekijkt
Het is altijd goed
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De ene troostend 
De andere ontvangt
De ene bezorgd
De andere trots
Maar wat beide vaders bindt
Is de liefde voor hun kind
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Volle tas
Mooie jas
Spankelende lach
Dit wordt echt een mooie dag
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Hij kijkt mij aan,
Ik voel zijn blik
Voelt hij zich betrapt ?
Ik denk het niet
Het is namelijk een kind
Die geniet!
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Roy van Veen

In mijn vrije tijd ben ik veel in de natuur en het liefst in het buitenland om dieren te fotograferen. Een dier 
kan je niet instructie geven hoe die moet staan en dat maakt de interactie nou zo leuk. 

Tot vandaag de dag ben ik nog steeds erg leergierig en vind ik het leuk om nieuwe uitdagingen aan te gaan. 
Niets is te gek en het juiste moment zal altijd langskomen. 

Mijn motto is dan ook: Capture the moment!

Licht, Camera, Camou$age!

Mijn naam is Roy van Veen en ben geboren in 
1992; ik kom uit Utrecht en ik heb een enor-
me passie voor fotogra!e gekregen tijdens mijn 
werk binnen de Koninklijke Landmacht. Wat 
begon als een hobby is uitgegroeid tot meer 
dan een hobby en is voor mij het leukste vak 
wat er bestaat.

Het begon allemaal met een drone en hiermee 
maakte ik video’s en foto’s van collega’s tijdens 
hun werkzaamheden. Mijn collega’s werden 
zo enthousiast, dat ik mijzelf steeds meer ging 
uitdagen voor betere foto’s. Daarom ben ik in 
2019 begonnen op de Fotovakschool in Am-
sterdam met de opleiding fotogra!e. 

Van studio tot landschap; het is bij de Konink-
lijke Landmacht nooit hetzelfde met fotografe-
ren. Het is daarom voor mij ook een uitdaging 
om steeds die nieuwe mogelijkheden aan te 
gaan en daar mijn eigen draai in te vinden. 

“De verbindelaar”
Verschillende militaire functies binnen de communicatiewereld van de Koninklijke Landmacht.
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- Militair/stroomspecialist
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- Militair/satcom specialist CCT 120
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- Militair/medewerker local support and installation
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- Militair/satcom specialist CCT 200
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- Militair/netwerkbeheerder
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Ingeborg tel

Terugkijkend heb ik ervaren dat fotograferen een proces is waarbinnen een verbinding tot stand kan ko-
men. Beeldcommunicatie in beweging. Wat wil je communiceren en welke ruimte durf je daarin te nemen? 
Hoeveel laat je de toeschouwer? En vooral: hoe maak je die verbinding?

Voor mij persoonlijk daagt een goede foto uit om je eigen perceptie van de werkelijkheid te onderzoeken. 
Daartoe projecteert de beeldmaker een paradox die wij in onze geest proberen heel te maken. Als zodanig 
kan het vastgelegde beeld een sluier zijn, waarachter zich een intrinsieke hoedanigheid verbergt.

Fotogra!e gee# mij de kans om innerlijke beelden aan het licht te brengen en me van daaruit te verbinden. 
Het onzichtbare zichtbaar te maken. Kan het beeld de ander op dat niveau raken, dan doe ik er als maker 
niet meer toe. Evenmin mijn verhaal of bedoeling. Ik los op. Het beeld luistert. Het beeld spreekt.   

Voor mij gaat fotogra!e over verbin-
ding, en dat kan alle kanten opgaan. 
Het is niet altijd lineair, en ook het 
ontbreken van verbinding raakt iets in 
ons. Beeld is taal, en meer dan woor-
den, is het een totale uitdrukking van 
zichzelf.

Toen ik tweeëneenhalf jaar geleden 
met fotograferen begon was het voor-
al mijn innerlijke werkelijkheid, mijn 
binnenwereld die ik wilde projecteren. 
Hoe het licht valt in Noord Holland; de 
voeten van mijn moeder; Leonard Co-
hen; het Jezusbeeld voor de pastorie; 
Lia, alleen in de overblij%las… ”Iedere 
foto gaat over jou”, sprak docent Wer-
ner Rauwerdink van de NAVB. Dat 
kwam recht mijn hart binnen.

,-'&.'#./'*""0'/.'1.**"**'23'*456"+/7'54/'
)8/$")'/.'9%("'23*":;'/.'%/<='
W. Eugene Smith

“I’m not here”

Met dank aan: Lydia, Christel, Maya, Yara en "isbe
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"e Grass   
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"e Garage
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"e Stairs
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"e Road
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"e Sky
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Ruben van steijn
Tegenwoordig zien we overal foto’s voorbij 
komen. Van snelle kiekjes met de telefoon 
tot professionele fotoshoots. Zelf zet mij dit 
aan het denken. Wat is nou echt een goede 
foto?

Voor mij is een goede foto dat als ik er naar 
kijk, ik 10 seconden even vergeet waar ik 
ben. Dat het beeld me meeneemt en de bub-
bel waarin ik leef even doorgeprikt wordt. Er 
verschijnt een andere werkelijkheid.

Als ik deze ervaring naar mijzelf als foto-
graaf verplaats, ontstaat er een verstilling, 
een rust en een orde in mijn gedachten, mijn 
gevoelens en mijn perspectief.

Ik fotografeer graag met een drone. 
De bird’s eye view creëert overzicht. Hier-
door ontstaat er een ontsnapping aan de rea-
liteit; een beeld waar niet alleen ik maar ook 
een ander zich ‘veilig’ in kan verliezen.

De toekomst staat voor mij nog vol met vraagtekens. 
Ik ben nog jong en aan het ontdekken wie ik als fotograaf ben. En hoe ik hierin een functie voor anderen kan 
vervullen. Dit is een leerproces waarbij iedere foto een nieuwe stap is.

“From Above”



23



24



25



26



27



28

david beekhuis

Robuuste kwetsbaarheid
Kwetsbaar ben je, als je moed toont

De serie legt mannen vast die een sterk zel&ewustzijn uitstralen. We worden toegelaten in een wereld 
van stoerheid, zelfvertrouwen en oprechtheid die in balans is met het durven tonen van kwetsbaarheid. 
En daar is moed voor nodig.  

Mensen maken de stad. Zij bepalen het 
ritme, de vorm, de structuur, de kleur 
en de inhoud van de stad. Mensen ge-
bruiken en beleven de stad als indivi-
du of in groepsverband. Zij gaan op in 
de stad of voelen zich er eenzaam. Als 
amateurfotograaf heb ik de drang om 
de dynamiek van de stad vast te leggen. 
Daarbij gebruik ik patronen, lijnen en 
kleur en plaats ik de mens in zijn om-
geving. 

Ik hanteer daarbij een verhalende, ob-
serverende en een soms wat anonieme 
stijl. Ik hou van sfeer en kleur en een 
ander perspectief. En om het individu 
centraal te zetten maak ik ook portret-
ten op locatie of in de studio.

Ik fotografeer al meer dan 30 jaar en 
heb recentelijk de Fotovakschool door-
lopen aan de Nederlandse Academie 
voor Beeldcreatie Amsterdam. Het ma-
ken van foto’s is voor mij een continu 
leerproces en daarom vind ik het zo 
leuk!

LinkedIn: Beekgra!e023
Website : www.beekgra!e023.com
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Marc Anthony van Dalen

Haar rond de wereld
De serie gaat over kapsels geinspireerd op de verschillende continenten. Deze portretten zijn gemaakt met 
een team van haarstylisten, make-up artiesten, modellen en mijn lieve vriendin. Elk beeld is een wisselwer-
king tussen al deze artiesten. Dit maakt het vak ook zo leuk. 
Om deze beelden te kunnen maken hebben wij gebruik gemaakt van onze eigen studio. 

Op 15-jarige lee#ijd kreeg ik mijn eerste ca-
mera van mijn ouders. Een simpele Kyocera. 
Ook al was dit een simpele camera, de liefde 
voor fotogra!e en het maken van beelden was 
geboren. 

De camera belandde in de kast door de loop 
van het leven en de fotogra!e raakte op de 
achtergrond. Na lange tijd niet meer gefoto-
grafeerd te hebben, toch een nieuwe camera 
gekocht voor een vakantie naar Chicago. Het 
vlammetje was weer gaan branden. 

Omdat ik niet meer genoeg voldoening haal-
de uit mijn werk als accountmanager, ben ik 
begonen aan de fotovakschool Amsterdam. Ik 
heb mijn baan opgezegd en ben gaan werken 
in een fotostudio in Haarlem. Daarnaast ben 
ik een samenwerking aangegaan met Wouter 
van Gens en heb de liefde voor de studio foto-
gra!e ontwikkeld. 

Samen met mijn vriendin heb ik een bedrijf 
waarmee we in onze locatie-studio beelden 
creëren voor onder andere kappers.
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Zuid Amerika
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Noord Amerika
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Azië
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australië
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Europa
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Afrika
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Noord Amerika
Model: Je'rey Rademakers
Haar en make-up: Asja 
Warmerdam

Europa
Model: Susanne Gase
Haar: Jainab Lachman
Make-up: Asja Warmerdam

Zuid Amerika
Model: Daniële Ridderlemos
Haar: Danisha Alderlieste
Make-up: Asja Warmerdam

Afrika
Model: Yasmin Arabella
Haar en make-up: Danisha 
Alderlieste

Azië
Model: Shui Yi van de Laar
Haar: Danisha Alderlieste
Make-up: Asja Warmerdam

Australië
Model: Christiaan Post
Haar en make-up: Danisha 
Alderlieste

Fotogra!e: Marc Anthony van Dalen en Wendy Leewens
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Colofon:

Fotogra!e omslag en alumni: Marc van Dalen
Redactie: Ingeborg Tel en Marc van Dalen

Organisatie expositie: David Beekhuis, Ingeborg Tel, Jan Kraakman, 
Marc van Dalen, Roy van Veen en Ruben van Steijn

Dit magazine is mede mogelijkgemaakt door Cameraland en NAVB.

Expositieruimte beschikbaar gesteld door "eun Creton van Werkplaats4. 
"eun coacht managers en teams bij het beetpakken van complexe 
organisatievraagstukken. 
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Cameraland is een gespecialiseerde winkel voor creatieve beeldmakers. 
Je vindt bij ons alles op het gebied van fotografie, videografie 

en verrekijkers, maar wij staan vooral bekend om onze 
uitstekende service. Onze specialisten hebben een passie 

voor beeld en geluid en kunnen jou uitstekend adviseren hierover.
 

Kom gerust langs, wij helpen jou graag verder!Kom gerust langs, wij helpen jou graag verder!
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