
werkelijk bewoog toen ik de foto nam, de “Lumen Oce-
ana” en de “Gorgar”. Bij deze foto’s bewogen de bal 
en de camera met elkaar verbonden via een met de 
hand gemaakte baan, net zoals ze vroeger bewegende 
auto’s  fotografeerden. Door deze baan te gebruiken 
slaagde ik er in om een samengestelde bewegingson-
scherpte te krijgen.”

Opmerking Aeneas: Het gaat hierbij om een draaien-
de flipperbal die aan de camera vast hangt. Dat is een 
mooie truc.. leuk dat hij dat vertelt!

Richard Baan heeft de volgende vraag voor Kevin:
De meeste foto’s zijn gemaakt van EM flippers. Er 
zijn ook foto’s van andere kasten (Funhouse en 
Fire) met mooie effecten. Fire heeft de vlammen-
de lichteffecten en bij Funhouse is het speelgoed 
te zien. Veel moderne kasten hebben deze “speel-
tjes”. Hoe denk jij over deze modernere kasten 
met lichteffecten en speeltjes als deel van jouw 
fotografie?

Kevin: “De foto van de “Fire” was de vierde flipperfoto 
die ik maakte. Ik was toen op vakantie bij mijn ouders 
in Ohio. Dat was kort nadat ik naar San Francisco was 
verhuisd en daar de Sopranos had gefotografeerd. 
Ik fotografeerde de Fire bij de moeder van een middel-
bare school vriendin van me. De kast, die vrijwel nieuw 
was, stond bij hen in de kelder. Ik had geen foto-uit-
rusting bij me behalve mijn 4MP Canon Digital Elph 
camera. Dat was toen één van de beste “point and 
shoot” camera’s op de markt en de macro optie die er 
op zat werkte perfect voor het soort foto’s dat ik wilde 
maken. In de kelder zaten geen ramen. Ik deed het licht 
uit en gebruikte alleen het licht dat van het speelveld 
kwam. Ik probeerde om het vuur heel dicht onder de 

bal te krijgen, met het heldere witte licht in de vorm 
van een kruis in de rechter bovenhoek van het beeld. 
Hierin zit de metafoor voor Katholicisme. Ook nu nog, 
is dit één van mijn favoriete flipperfoto’s omdat hij veel 
meer laat zien dan een flipperkast. Ik heb gemengde 
gevoelens over de moderne flipperkasten. Ze worden 
vermarkt met logo’s, ontwerpen en figuren van zaken 
waar copyrights op zitten. Ik heb wel geprobeerd daar 
foto’s van te maken maar de advocaten van de rech-
tenhouders gaven mij geen toestemming mijn foto’s te 
publiceren. Daarom blijf ik uit de buurt van de moder-
ne kasten. Er zijn een paar moderne kasten die ik wel 
graag zou willen fotograferen zoals “The Simpsons” en 
“Family Guy”. Zij hebben features die nieuw zijn voor 
flipperkasten en de figuren zij hedendaagse iconen. Op 
een dag zal ik de angst voor een proces aan de kant 
zetten en maak ik wat foto’s voor op mijn eigen muren.

Dit jaar was echt leuk! Ik heb een foto gemaakt die 
over speelgoed en flipperen gaat. De foto “Rudy” is 
de amalgamatie van mij passies voor het fotograferen 
van speelgoed en flipperkasten. Ik kon van kennissen 
een “Funhouse” flipper lenen. Omdat zij dachten dat 
ik betere foto’s zou maken als ik met de kast leefde, 
werd hij bij mij thuis gezet. En dat klopte. Ik heb er 50 
uur over gedaan om deze foto te maken. Ik wist vanaf 
het begin van dit project dat deze afbeelding speciaal 
moest worden. Ik wilde ‘m zo BIG maken dat hiermee 
bezoekers van de 13e editie van het jaarlijkse California 
Extreme Classic Arcade en de Pinball Expo begroet zou-
den kunnen worden. Ik nam deze specifieke afbeelding 
in 8 onderdelen zodat de resolutie hoog genoeg zou 
zijn om de afbeelding te printen op 154 cm breed en 
167 cm hoog. De uiteindelijke file had liefst 87 lagen!

Het is een hommage aan Rudy, die leeft als één van de 
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