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Fotograferen is een kunst en schrijven is een vak
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40 jaar fotografie ter land , zee en lucht
E.J. Bruinekool Fotografie & Tekst

Veertig jaar geleden startte ik als fotograaf bij de Koninklijke
Nederlandse Luchtmacht. Een uitdaging die wel leuk leek. Ik
werd direct opgenomen in een team van fotografen die mij alles
wat nodig was bijbrachten, al snel werden het goede vrienden.
Helaas zijn beide vrienden veel te vroeg overleden. Aan hun heb
ik te danken dat ik de afgelopen veertig jaar succesvol mijn
boterham heb kunnen verdienen in dit vak. "Lees het goed,
fotografie is echt een vak." Lovend zijn ook de woorden die zij op
mijn LinkedIn pagina schreven, hun feetback mis ik nu helaas.
Jan Bouw
Als oud hoofd fotodienst vliegbasis Leeuwarden heb ik Evert
Bruinekool als medewerker gehad en heb hem leren kennen als
een zeer gedreven fotograaf die alle kennis van ons als een
spons heeft opgezogen, en zich steeds verder heeft ontwikkeld
zeker in de digitale fotografie. Hij was altijd inzetbaar, zocht voor
iedere moeilijke opdracht een oplossing en kwam altijd met de
gewenste resultaten terug. Zijn huidige werk kennende weet ik
dat hij altijd voor het hoogst haalbare resultaat zal gaan.
Herman van den Akker
Ik heb Evert Bruinekool leren kennen toen hij als collega leerling
fotograaf bij ons kwam werken op de vliegbasis Leeuwarden. En
zich zien ontwikkelen tot een gedreven fotograaf. Dit was terug
te zien in de opleiding fotovakschool die hij via de luchtmacht
volgde en in het werk wat hij maakte. Experimenteren, leren en
zeker in voor een geintje, dit heeft hij vier jaar lang gedaan.
Portretten en kleurenprinten had hij onder mijn leiding snel onder
controle. Mede hierdoor is hij een kundig vakman geworden die
voor elk probleem een oplossing weet te vinden. Dit is in zijn
huidige werk terug te zien. De jaren daarna toen ik hoofd van de
fotodienst werd hebben wij altijd contact gehouden en kennis
uitgewisseld. Het was een fijne collega en een goede vriend.

1958
Geboren te Utrecht
19721977
Techniek opleidingen
19781982
Fotograaf bij de Luchtmacht.
Fotografie van en vanuit
vliegtuigen, bedrijfsfotografie, incl.
alle dokawerk, etc. Fotovakschool
opleiding
19821983
Fotograaf in een fotowinkel:
Verkoop foto en filmapparatuur en
bruidsreportages,
bedrijfsreportages,
portretfotografie
19831986
Fotograaf voor een persbureau.
Veel opdrachten voor de krant
(Gooi en Eemlander) en
bedrijven. Marketing opleiding

Dit is een magazine van weinig woorden.

1986
Start eigen bedrijf E.J. Bruinekool
Het gaat immers over fotografie. De start bij de Luchtmacht was Fotografie en Tekst, eerst alleen
warm, een klein hokje met een roterende glanspers. Door een
persfotografie.
warme plaat werden de foto's gedroogd, die plaat werd met
spiritus schoongemaakt. Een heel warm klusje en ik vroeg mij af 1990
waar ik aan begonnen was.
Uitbreiding naar alle vormen van
fotografie, het volledig benutten van
Al snel begon ik na de luchtmacht reportages te maken, vooral mijn vakdiploma's voor reportage en
trouwen. Dat heb ik enkele jaren fulltime gedaan, elke dag een studiowerk
feestje. Vervolgens werd het een persfotobureau, daar bouwde ik
de verdere kennis op voor mijn huidige bedrijf. E.J. Bruinekool
1990
Fotografie & Tekst. In 1986 was de kersverse start en bracht ik al Uitbreiding met tekst naast de
het geleerde in de praktijk onder mijn eigen naam. Daarvan ziet u fotografie.
hier in het magazine een aantal resultaten. Veel kijkplezier.
2005 tot heden
Fotograferen en schrijven voor
maritieme en technische bladen en
bedrijven. Zie de laatse pagina voor
alle diensten. Daarnaast regelmatig
bijscholingscursussen in de
journalistiek en fotografie.
2013 Specialist for the European
Maritime Certification Institute (EMCI
Register / maritime specialist)
2014 december
Eind 2017 meer dan 600.000 foto's
en 12.000 artikelen gemaakt.

Wat kan dit ervaren bedrijf voor u betekenen:
Wij denken met u mee over onderwerpen die
u naar buiten wilt brengen. Wij adviseren u
wat de beste methode is om de media te
benutten. Voor de verspreiding van uw
berichtgeving gebruiken wij, indien u dat
wenst, niet alleen uw maar ook ons netwerk.
Vanzelfsprekend is er sprake van
geheimhouding totdat u toestemming geeft het
nieuws naar buiten te brengen. Die
geheimhouding geldt ook als u gebruik wilt
maken van onze diensten voor
werkzaamheden die uitsluitend voor uw
interne organisatie bestemd zijn. Bij alles wat
wij doen, staat uw belang voorop.
Dankzij 40 jaar ervaring met de nationale en
internationale media kunnen wij inschatten
welke berichtgeving zij interessant vinden voor
publicatie. Wij weten hoe uw
naamsbekendheid kan groeien en hoe uw

uiteindelijk, met aan zekerheid grenzende
waarschijnlijkheid, zullen leiden tot een
toenemende vraag naar uw
producten,diensten en naamsbekendheid.
Wij zorgen voor goede teksten, mooie foto's
en als u daar prijs op stelt ook voor korte
eenvoudige videoclips om uw berichten naar
buiten te brengen. Hierdoor ontstaat een
perfecte combinatie van beelden en berichten
die u kunt gebruiken voor uw persbericht,
website, blog, social media, nieuwsbrief,
bedrijfs dan wel personeelsbulletin en uw e
book. En indien wij uw bedrijfsmagazine
verzorgen, wij kunnen als u wilt ook de
layout voor onze rekening nemen.
Wilt u weten wat wij voor u kunnen
betekenen? Bel of mail ons. Wij komen graag
bij u langs om kennis te maken en te
bespreken wat de mogelijkheden zijn.

E.J. Bruinekool Fotografie en Tekst, Berlagelaan 62, 1222 JZ Hilversum, Nederland, Telefoon: 035 6850950,
Mobiel: 06 22 945 743, Email: info@ejbruinekoolfotografie.com, Kamer van Koophandel: 32047693
Niets uit deze uitgave mag worden gebruikt zonder toestemming. Van toepassing zijn de leveringsvoorwaarden,te downloaden
op http://www.ejbruinekoolfotografie.com/voorwaarden.htm

www.hetfotoarchief.nl
In de loop der jaren is een archief van ruim 600.000 foto’s opgebouwd. Het bevat onder meer één
van de grootste maritieme archieven, ook op het gebied van Varend Erfgoed is het archief groot.
Een deel van het archief bestaat nog uit negatieven.
In ons archief vindt u ook beelden van vele andere onderwerpen zoals techniek, bouw, chemie,
hout, industrie, verkeer, dagelijks leven. Ook treft u beeldmateriaal aan gemaakt in ruim zestig
verschillende landen.

Publicaties vanaf 1986

Onderstaand een opsomming van wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van fotografie
en tekst.
Wij zijn gevestigd in Hilversum en werken in Nederland en ver daar buiten. Wat uw wensen ook
zijn, wij regelen het voor u!
Bedrijfsfotografie  Foto’s van uw bedrijf, medewerkers of producten voor uw nieuwsbrief,
brochure, persbericht, website, etc. Hierbij kunt u onder meer denken aan een portret van een
medewerker of een foto in combinatie met tekst over uw medewerker en zijn/haar werk.
Journalistiek  Artikelen en fotografie voor kranten, magazines, vakbladen en internet.
Productfotografie  Het onder de aandacht brengen van een nieuw bedrijf, product of dienst.
Vaak kan op locatie worden gefotografeerd. Wij beschikken over een mobiele studio.
Persberichten  U heeft nieuws: een prima middel om dat wereldkundig te maken, is een
persbericht. Foto en tekst vullen elkaar aan. Wij hebben de beschikking over een groot aantal e
mail adressen van kranten, tijdschriften en websites in binnen en buitenland en natuurlijk
kunnen wij ook verspreiding via social media verzorgen.
Teksten  Teksten voor uw nieuwsbrief, brochure, website, persbericht, tijdschrift, kranten,
magazines en vakbladen of voor een blog op uw website en in social media.
Reportages  Receptie, jubileum, congres, bruiloft, begrafenis. Maar ook theater, toneel,
concerten, etc. Uw herinnering wordt op bijzondere wijze vastgelegd in foto, tekst en/of een
korte videoclip. Een prachtig album behoort tot de mogelijkheden. En wat denkt u van een
persoonlijk herinneringsboek met verhalen en foto’s?
Fotografie  Uw huis in de verkoop? Interieurfoto’s nodig? Foto’s van schilderijen, (kunst)
collectie of sieraden, bijvoorbeeld voor de verzekering. Familiefoto’s of portretten maar ook van
uw dieren. Ook in het donker kunnen vaak nog de mooiste foto’s worden gemaakt, zonder
verlichting of flits. Informeer of uw idee uitvoerbaar is.
Training  Dankzij onze jarenlange ervaring in de media en met fotografie kunnen wij trainingen
verzorgen in verschillende aspecten van de fotografie, zoals compositie, kleur, benadering
onderwerp, gebruik drukwerk en persberichten. Na onze instructie kunt ook u de mooiste foto’s
maken.
Videoclip  Eenvoudige videoclips. Bewegend beeld is een welkome afwisseling op fotografie en
tekst. U kunt veel kwijt in slechts enkele minuten. Een videoclip wordt vaak gebruikt op social
media en websites.
Retoucheren, digitaliseren, bewerken  Heeft u oude foto’s die door de tand des tijds zijn
aangetast? Met behulp van retouche, reproductie en digitaliseren kunnen deze weer
(grotendeels) worden hersteld. Montage of iemand of iets van een foto weghalen behoort ook tot
de mogelijkheden. Laat uw oude werk digitaliseren.
Het Fotoarchief  Wij hebben ruim 500.000 foto’s in ons stockarchief en beheren één van de
grootste maritieme archieven, ook op het gebied van Varend Erfgoed. Een breed scala aan
onderwerpen is beschikbaar: bouw, hout, metaal, techniek, mensen, dieren, buitenland enz.

