
Wie is Kevin Tiell en waarom fotografeert hij flip-
perkasten?

Kevin is opgegroeid in Toledo, Ohio in de VS. Kevin 
werd al vroeg geconfronteerd met verhalen over zijn 
grootvader die veel speelde op de vroege Bally flipper-
kasten. Deze kasten speelden op een “nickel” en als je 
het goed deed kon je credits winnen of je laten uitbeta-
len door de barman. Kevins vader heeft, zo wordt ver-
teld, er een klein vermogen mee verloren.

Kevin heeft economie gestudeerd aan de universiteit 
van Ohio, maar kon geen bevrediging vinden in het 
rekenen in dollars en decimalen. Hij kon wel geïnspi-
reerd worden door mooie plaatjes. Hij verhuisde naar 
San Francisco waar hij voor een verzekeringsbedrijf 
werkte en in de avond een cursus fotografie deed. Na 
dit een jaar of twee te hebben gedaan werd hij free-
lance fotograaf voor commerciële fotografen.
Ondertussen ging hij wat spitten in de geschiedenis van 
zijn grootvader met flipperkasten. Hoe kon je gokken 
met zo’n kast? Want zo vaak als hij zelf op de middel-
bare school en daarna geflipperd had, hij had nooit een 
machine gezien waar je mee kon gokken.........

De flipperfoto’s van Kevin Tiell

Kevin: “Bij het onderzoek via het internet zag ik foto’s 
die de schoonheid van het spel weergaven. Ik vond 
ook foto’s van kasten waar mijn grootvader op had 
gespeeld en bedacht me toen hoe “cool” het zou zijn 
om mijn beide interesses (flipperen en fotografie) te 
combineren. De belichting van een metalen bolvorm 
vormde een interessante technische uitdaging en ik 
begon te experimenteren met uiteenlopende fotoap-
paratuur zoals filters, belichting, camera’s, enzovoort.
Eerst probeerde ik foto’s te maken door het speelveld-
glas, maar dat leverde niet op wat ik zocht. Ik regelde 
bij een locale flipperkastenhandelaar dat ik een kast 
kon fotograferen zonder glas: De Sopranos. Het resul-
teerde in een aantal plaatjes waar ik tevreden mee was 
en waar ik thuis mee aan de slag kon in Photoshop.”

Van het begin af wist Kevin dat de camera (duidelijk 
zichtbaar in de weerspiegeling van de bal) niet thuis-
hoorde in de foto en verwijderde die in de nabewer-
king. Hoewel hij Photoshop cursussen had gedaan, 
heeft hij toch vooral zichzelf geleerd hoe je Photoshop 
goed kunt gebruiken bij flipperfoto’s.

In de Spinner nummer 3, jaargang 18 stond een artikel van Aeneas Verhé met tips voor betere 
flipperfoto’s. Aeneas’ tips variëren van nadenken voordat je begint tot het poetsen van de kast 
en het gebruik van een statief. Kevin Tiell maakt al geruime tijd professionele flipperfoto’s. Een 
goede reden om Kevin te vragen over het hoe en waarom van zijn foto’s. 
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