
Kevin: “Ik wist dat Stern nog de enige flipperfabrikant 
was en dat ik alleen via de handelaar misschien maar 
3 –4 machines per jaar zou kunnen fotograferen. Dus 
ging ik op zoek naar lokale verzamelaars. Zo leerde ik 
Michael Schiess kennen (de eigenaar van de Lucky JuJu, 
en later ook het Pacific Pinball Museum, www.pacific-
pinball.com) en stelde hem voor samen een project te 
doen. Zij hebben veel kasten, vooral uit de 60er en 70er 
jaren.”

De serie foto’s die hij zo gemaakt heeft bestaat tot nu toe 
uit 35 foto’s en Kevin hoopt deze verzameling volgend 
jaar uit te breiden naar 50. Dan heeft hij genoeg mate-
riaal om een uitgever te benaderen en er een boek over 
te publiceren.
Kevin werkt nu voor een groot bedrijf voor woning-
inrichting waar hij vooral commerciële foto’s retou-
cheert. Zo nu en dan krijgt hij de kans om voor zichzelf 
te werken en daarvoor heeft hij goede relaties ontwik-
keld met speelgoedfabrikanten en veel flipperamateurs 
die hem flipperkasten laten fotograferen. De laatste tijd 
heeft hij gewerkt met Adobe’ AfterEffects program-
ma om  “motion graphics” te maken en op die manier 
meer leven in speelgoed te krijgen.

Kevin: “Toen ik begon met fotograferen wilde ik duide-
lijk krijgen waarom we de ene foto beter vinden dan de 
andere. Waarom krijgen we bij een foto kippenvel en 
raken we opgewonden of geïnspireerd? Ik weet niet of 
ik die vraag beantwoord heb maar ik werk voortdurend 
verder vanuit die gedachte aan nieuwe projecten. Ik ver-
wachtte dat ik steeds beter zou worden met Photoshop 
en fotograferen en dat mijn projecten steeds minder tijd 
zouden gaan kosten. Maar dat had ik helemaal mis! Mijn 
projecten vragen meer tijd dan ooit! Dat komt omdat ik 
het steeds anders wil doen, beter en complexer.”

Naar aanleiding van de opmerking van Jonathan 
Joosten dat de meeste ballen in de foto’s zijn 
gemonteerd zegt Kevin: “Zoals gezegd, Photoshop 
ik de camera uit de weerspiegeling op de ballen in mijn 
foto’s. Soms is dat heel moeilijk. Bij de “Hollister” foto 
heb ik twee maanden over het gehele proces gedaan. 
Dit betreft het eerste idee, de vele alternatieven in com-
positie, belichting en nabewerking. Het  idee om de 
bal in de foto te monteren is interessant. Maar ten-
zij ik de hele foto zou construeren als een 3D beeld, 
zou het te ingewikkeld zijn om het speelveld om de 
bal heen te monteren. Er zijn twee foto’s waar de bal 
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