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OOg vOOr detail, vakmanschap, creativiteit en een eigen stijl: het zijn slechts een paar 
van de kwaliteiten waarOver een gOede bruidsfOtOgraaf beschikt. in deze special vind

je een helebOel bruidsfOtOgrafen van dit kaliber. en daarOm zijn ze genOmineerd 
vOOr een bruidsfOtO award!

Wat Wordt de mooiste 
bruidsfoto van 2014?

10 jaar Bruidsfoto Award!

DE FOTOGRAAF ROOD.indd   1 30-12-13   12:11

professionele bruidsfotografen slagen er 
keer op keer in om het verhaal, de emoties 
en de unieke details van een bruiloft vast 
te leggen. hun mooiste foto’s verdienen 
het om gezien te worden door meer mensen 
dan alleen het bruidspaar en hun directe 
familie. Om die reden organiseert bruid & 
bruidegom magazine elk jaar de bruidsfoto 
award (bfa). en 2014 is een bijzonder jaar 
voor de bfa, omdat de fotowedstrijd haar 
tienjarig jubileum viert! 

73 prachtige foto’s
voor de jubileumeditie werden ruim 2400 
foto’s ingezonden in tien categorieën:
klaar voor de huwelijksdag, bruid, bruid & 
bruidegom, bruidskinderen, de ceremonie, 
groepsportret, de vier seizoenen, sfeer & 

welke fotografen dit jaar een bruidsfoto 
award in de wacht slepen? en wie de camera 
heeft gewonnen? in de augustus-editie 
van bruid & bruidegom magazine zijn alle 
winnaars te zien. 

Blader snel verder om de foto’s te 
bekijken en vergeet niet te stemmen! 

De BruiDsfoto awarD 2014 worDt meDe mogelijk gemaakt Door: 

n  wiesje hallewas |  
weDDing & planning
‘the best things in life aren’t things’. met 
dit motto geeft wedding- en eventplanner 
wiesje aan dat belevingen een fantastische 
herinnering zijn. de fotograaf legt deze 
herinnering vast op beeld. wiesje is met 
haar team sinds 2006 actief met wedding 
& planning dat exclusieve bruiloften en 
evenementen organiseert.
weddingenplanning.nl

n  anouschka rokeBranD | 
anouschka rokeBranD photography
fotografe anouschka rokebrand maakte 
in 2010 bewust de keuze om zich volledig
te specialiseren in de bruidsfotografie. 
zij wordt hierin bijgestaan door haar man 
en second shooter raymond. ze is onder 
meer aangesloten bij de international 
society of professional wedding 
photographers (ispwp.com).
anouschkarokebrand.com

n roBert govers | 
roBert govers fotograaf
vanaf 2007 specialiseerde deze fotograaf 
zich in luxe huwelijks-, portret- en glamour-
fotografie. in de afgelopen jaren won robert 
met zijn fotografie diverse fotowedstrijden. 
Ook wordt hij regelmatig gevraagd om zitting 
te nemen in jury’s en om seminars te geven 
in binnen- en buitenland. 
robertgovers.nl

n jan stolz | jon priDe photography
het motto van jan stolz, aka jon pride, 
luidt: ‘nobody ever took a picture to forget 
that moment!’ jan werkt vanuit frankfurt 
en fotografeert bruiloften en andere eve-
nementen in duitsland en het buitenland. 
hij is aangesloten bij het internationale 
fotografencollectief fearless photographers 
en won in totaal zeven fearless awards.
jonpride.com

n anDy mason | 
De neDerlanDse fotovakschool
andy is ruim 25 jaar actief als freelance 
fotograaf en gespecialiseerd in bedrijfs- 
en architectuurfotografie. daarnaast is 
hij vestigingsleider en hoofddocent bij de 
nederlandse fotovakschool in venlo. andy 
deelt graag zijn fotografische vakkennis en 
hecht grote waarde aan het stimuleren 
van talenten.
fotovakschool.nl

n susan lippe-BernarD | 
BruiD & BruiDegom magazine
susan is international hoofdredacteur van 
bruid & bruidegom magazine en tevens 
voorzitter van de bruidsfoto award-vakjury. 
door haar jarenlange ervaring in de 
bruiloftsbranche en samenwerking met 
internationale bruidsfotografen, weet 
susan als geen ander aan welke criteria 
een winnende foto moet voldoen. 
bruidenbruidegom.nl

de bruidsfoto 
aWard-vakjury

Even voorstellen: 

meer dan 2400 fOtO’s werden dit jaar ingestuurd vOOr de bruidsfOtO award. een 
Onafhankelijke vakjury heeft iedere fOtO bekeken en beOOrdeeld Op Onder meer Originaliteit, 

spanning, creativiteit en emOtie. dit zijn de zes juryleden van de bfa 2014:

wiesje hallewas
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anOuschka rOkebrand rObert gOvers jan stOlz  susan lippe-bernard andy masOn 
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emotie, bruidstaart & feest en bruiloft 
in beeld. de zeskoppige, onafhankelijke 
vakjury nomineerde in iedere categorie 
zeven prachtige foto’s. daarnaast is er in 
2014, ter ere van het jubileum, een speciale 
buitencategorie voor de steeds populairder 
wordende loveshoot. in deze categorie zijn 
drie foto’s genomineerd. in deze special zie 
je alle nominaties én vertellen een aantal 
bruidsfotografen het verhaal achter hun 
genomineerde foto. 

stem en win ook een prijs!
in iedere categorie kunnen de genomineerde 
fotografen twee prijzen winnen: een publieks- 
en een vakprijs. de vakprijs wordt bepaald 
door vakfotografen, maar voor de publieks-
prijs hebben de genomineerde fotografen 
jouw hulp nodig. blader eerst deze special 
door, bekijk de foto’s, kies je favorieten en 
ga vervolgens naar www.bruidsfotoaward.nl 
om je stem uit te brengen. de foto met 
de meeste publieksstemmen wordt uit-
eindelijk ook nog eens bekroond tot 
Overall winnaar van de bfa 2014. en er 
is meer! want door je stem uit te brengen, 
maak jij ook kans op een prijs: een geweldige 
canon eOs 650d-camera. wil jij weten 
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Ktf fotografie Mark daams fotografie sjurlie fotografie

bruid

bruid & bruidegom

Jennifer Hejna Photography Mon et Mine rinke Heederik fotografie

robert land fotografie totaalfotoGrafiE

bruidskinderen

trouwen met amy fotografie+ Gerhard nel fotografie

klaar voor de huWelijksdag 
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oh beautiful world riCon fotografie stefan Kemper fotografie
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de Ceremonie

Eppel fotografie imagine fotografie luther fotografie

Peter van der lingen fine art weddings rob ter Bekke fotografie roos Photo art

groepsportret

aV fotoreportages Benjamin van Essen Photography Corina Bouweriks fotografie Gerhard nel fotografie

liefdesmomenten studio damon susansusan bruidsfotografie

de vier seizoenen

Chiel van diest fotografie Gerhard nel fotografie Kim fotografeert

Mark daams fotografie Peter van der lingen fine art weddings

sfeer & emotie

alexandra Vonk Photography Eppel fotografie Huib Vintges photography liefdesmomenten

isi weddings isi weddings

photofemmes
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klaar voor de huWelijksdag
genomineerd in de categorie

Jo
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A ls fotograaf laat ik me helemaal meeslepen tijdens een trouwdag. 

er is niets mooiers dan het vastleggen van de verliefde blikken, de 

emoties van trotse ouders en de bruidegom als hij zijn bruid voor het eerst 

ziet. bij lilian en hugo was ik al om zeven uur ’s ochtends aanwezig. toen 

lilian in de make-up werd gezet, ben ik even naar buiten gelopen om 

het eens vanaf de andere kant te bekijken. daar zat ze dan: een zachte 

glimlach, genietend, gelukzalig, hoopvol en in afwachting van wat ging 

komen. deze ene blik zegt zoveel meer dan woorden. daarom is dit één 

van mijn favoriete foto’s.

Jola Mulder Fotografie  |  Leutinkweg 26  |  7522 PL Enschede
Mob: 06 – 10 00 40 35  |  info@jolamulder.nl  |  www.jolamulder.nl

Jola Mulder Fotografie
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bruidstaart & feest

loveshoot

dufrasnes fotografie Eppel fotografie Jasper lensselink Photography Jonneke Vos fotografie

Kristiaan sauter | Cinestudio Collective nicole Bosch | Photographer studio damon

bruiloft in beeld

annelien nijland fotografie aV fotoreportages Eppel fotografie Gerhard nel fotografie

Mon et Mine simone-Michelle fotografie weddingreport.nl

Gerhard nel fotografie Mon et Mine Yes i do
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bruid
genomineerd in de categorie

Wat een eer! Opnieuw genomineerd voor de Bruidsfoto Award! 

Mijn uitdaging tijdens iedere bruiloft is de emotie, vreugde en liefde 

vastleggen in een creatief jasje, voor altijd en eeuwig. Belangrijk hierbij is 

de ‘klik’ met de fotograaf, zodat je jezelf kunt zijn en straalt in al je geluk. Ik 

streef naar vernieuwing en beelden die niet standaard zijn. De geselecteerde 

foto is met een draadloos flitssysteem gemaakt en dan kun je, zoals je aan 

deze foto ziet, weer eens echt iets anders creëren. Na iedere bruiloft neem ik 

weer een stukje geluk mee naar huis; wat heb ik toch een prachtig beroep!

Artografy  |  Emmalaan 22  |  5342 GR Oss
Mob: 06 – 48 42 86 72  |  info@artografy.nl  |  www.artografy.nl

Artografy
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klaar voor de huWelijksdag
genomineerd in de categorie

Susan Noëlle Fotografie  |  Mob: 06 – 38 39 84 48
info@susannoelle.nl  |  www.susannoelle.nl

Dit was één van mijn meest bijzondere bruiloften van 2013. Dit bruids-

paar had een heel eigen stijl en dat zag je overal in terug. Een rock-’n-

rollwedding! Bruid Maud deed zelf haar make-up. Ik nam dit shot door het 

raam heen. Je ziet haar focus en precisie, maar door de reflectie in het raam 

krijgt dit beeld ook iets dromerigs. Deze foto staat heel goed symbool voor 

mijn werk als bruidsfotograaf. Zo onopvallend mogelijk te werk gaan, zodat 

het bruidspaar en hun gasten lekker zichzelf kunnen zijn, maar stiekem toch 

heel dichtbij om geen moment te missen.

Susan Noëlle Fotografie
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bruid
genomineerd in de categorie
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Van tevoren gaven Anne & Ramon aan dat ze wat andere foto’s wilden 

dan de standaard geposeerde foto’s. Op de grote dag zelf verliep alles 

heel relaxed. Deze foto was zo gemaakt. We kwamen binnen in De Spiegel-

zaal van Grand Café 1741. Ik keek rond, zag de mooie zetel en plaatste ’m 

bij het raam. Bruid Anne ging zitten, et voilà. Soms komt alles bij elkaar: een 

mooie ruimte, goed licht, een prachtige bruid, de juiste sfeer. De rest van de 

fotoshoot was ook top. En met al die spiegels hebben we heerlijk kunnen 

experimenteren.

FloorFoto  |  Vosmaerstraat 99  |  2032 LC Haarlem
Mob: 06 – 18 11 39 65  |  info@floorfoto.com  |  www.floorfoto.com

FloorFoto
bruid

genomineerd in de categorie
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 Vivian Drenth

W ow! drie nominaties voor de bruidsfoto award 2014! de nominatie in 

de categorie bruid is één van mijn favoriete beelden uit mijn bruids-

fotografie van 2013. het moment dat ik op de locatie aankwam, zag ik de 

boom met tegenlicht en plaatste ik in gedachte de bruid in dynamisch 

silhouet erbij. zo ontstond dit creatieve beeld. in elke reportage ben ik 

bewust en onbewust op zoek naar mooie composities, originele poses en 

fotografie die iets vertelt. dat geldt ook voor de twee andere genomineerde 

foto’s; in de categorieën groepsportret en bruiloft in beeld.

you and your wedding day are beautiful and av fotoreportages will capture it!

AV Fotoreportages  |  Molenlaan 13B  |  1422 XN Uithoorn
Tel: 0297 – 52 26 66  |  info@avfotoreportages.nl  |  www.avfotoreportages.nl

AV Fotoreportages
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bruid & bruidegom
genomineerd in de categorie

ROBERT LAND
PHOTOGRAPHY

R
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and

Voor mij is het allerbelangrijkste dat deze unieke dag wordt vastgelegd zoals 

hij is: de emoties van de mensen waar je het meeste om geeft voelbaar 

in beeld gebracht. Daarnaast vind ik het erg belangrijk dat de reportage zo 

ontspannen mogelijk verloopt. Ik probeer jullie zo min mogelijk te laten poseren. 

Jullie geluk komt uit jullie zelf en dat zal zeker in de foto’s naar voren komen. 

Ik heb deze foto ingezonden, omdat hij alles heeft waar ik als fotograaf voor sta: 

pure emotie, ongeposeerd en authentiek. In de prachtig versierde tent tussen 

alle mensen had dit bruidspaar even hun eigen moment. De liefde en intimiteit 

die zich lieten vangen in dit beeld: dit is pure liefde. 

Robert Land Fotografie  |  Mob: 06 – 55 68 86 71
robert@robertland.nl  |  www.robertland.nl

Robert Land Fotografie
bruid & bruidegom

genomineerd in de categorie
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Op dé dag van je leven ben je ineens fotomodel. Elk bruidspaar wil 

mooie, spontane foto’s, maar niet iedereen voelt zich tijdens de 

fotoshoot op zijn gemak. Daarom ben ik altijd alert op momenten dat het 

bruidspaar mij even vergeet en opgaat in elkaar. Dan zijn ze zichzelf en 

op hun mooist. Dit was zo’n moment. We hadden net een serie portret-

ten geschoten in het bos en ik pakte mijn camera in om naar de volgende 

locatie te gaan. In mijn ooghoek zag ik dat het bruidspaar een onderonsje 

had en ontzettend moest lachen. Snel greep ik mijn camera en legde het 

moment vast. Een schitterende foto, want dit is écht. En daar hou ik van! 

Rinke Heederik Fotografie  |  Amnestylaan 40  |  3765 EX Soest 
Tel: 035 – 785 00 02  |  Mob: 06 – 44 15 15 43  |  info@rinkeheederik.nl
www.rinkeheederik.nl

Rinke Heederik Fotografie

stem
op deze foto

www.Bruidsfotoaward.nl

162

stem
op deze foto

www.Bruidsfotoaward.nl

“

”

“

”



165

bruidskinderen
genomineerd in de categorie
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‘daddy, catch me!’ 

een kind heeft een onbeschrijfelijk vertrouwen in zijn ouders. ze springen. en 

worden gevangen. altijd weer, totdat ze groter worden en steeds meer op eigen 

benen leren staan. de onbeschrijfelijke liefde die je als ouder voor je kind voelt, 

gaat tot de maan en weer terug. die onvoorwaardelijke liefde is magie. ikzelf 

wordt erdoor aangetrokken zoals een bij door honing. kleine isa hier op de foto 

rent ondeugend rond tussen de daggasten. ze voelt de opwinding van de dag en 

dat maakt alle ondeugendheid in haar los. als pappa haar grijpt en vervolgens in 

de lucht gooit, gilt ze het uit van plezier. en pappa? die zal haar altijd vangen.

Jitzke Grijpstra Fotografie  |  Mob: 06 – 51 96 15 08  |  info@jitzkegrijpstra.com  
www.jitzkegrijpstra.com  |  www.jitzkegrijpstra.com/blog
www.twitter.com/jitzkegrijpstra

Jitzke Grijpstra Fotografie
bruidskinderen
genomineerd in de categorie
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Fotografie+  |  Schaarhuispad 3  |  5231 PP Den Bosch
Mob: 06 – 14 59 51 79  |  manola@fotografieplus.nl  |  www.fotografieplus.nl 

Fotografie+
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B ruid dagmar over de reportage: “door te kiezen voor manola, kies je 

niet voor een ‘gewone’ fotograaf. na het zien van de foto’s begrijp 

je precies wat bedoeld wordt met ‘documentaire bruidsfotografie’. Onge-

dwongen foto’s die elk hun eigen verhaal vertellen en waarin je, naarmate 

je er langer naar kijkt, meer en meer details ontdekt! bij het terugkijken 

van de foto’s valt bovendien iedere keer weer op hoe ‘eigen’ iedereen is 

vastgelegd. zelfs onzichtbare verbintenissen weet manola op een plaatje 

te vangen: heel bijzonder als je nagaat dat ze de gasten nooit eerder 

ontmoet heeft! we zijn echt ontzettend blij met de foto’s!”
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bruidskinderen
genomineerd in de categorie
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I k vind het altijd heerlijk om de gezichten van kinderen te zien wanneer 

de bruidstaart wordt aangesneden. het meisje was heel vlijtig aan het 

helpen met het uitdelen van de stukken taart en toen opeens stak haar 

broertje zijn tong uit, zo van: ‘hebbe-hebbe, dat stuk!’ nu herken ik mij daar 

persoonlijk heel erg in. ik ben namelijk een enorme zoetekauw en na zo’n 

lange dag foto’s maken, word ik altijd helemaal blij van een stukje bruids-

taart. de spontaniteit van het moment en de enorme gekke bek, maakte 

dat ik deze foto heb ingestuurd. ik moet iedere keer lachen als ik hem zie.

Sjurlie Fotografie  |  Eduard Wintgensstraat 22  |  6446 SN Brunssum 
Mob: 06 – 25 00 10 09  |  info@sjurlie.nl  |  www.sjurlie.nl 

Sjurlie Fotografie
bruidskinderen
genomineerd in de categorie
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 en Benaissa El Yamani Ktf fotografie wordt gerund door kars tuinder en benaissa el yamani. 

wij houden ervan om creatieve, ontspannen fotoreportages te maken 

en komen altijd met z’n tweeën naar een bruidsreportage. we gebruiken 

unieke flitsers en kunnen zo onze foto’s mooi uitlichten. de ceremonie 

fotograferen we van twee kanten. Onze genomineerde foto ontstond door 

heel veel lol te maken met de bruidsmeisjes en het bruidspaar in hun 

volkswagen-busje. zo legden wij deze leuke gezichtsuitdrukkingen van de 

bruidsmeisjes vast. dit past goed bij onze filosofie: een bruidsreportage 

moet op een ontspannen manier gemaakt worden. wij houden van

fotografie en de leuke momenten die we alle dagen weer meemaken.

KTF Fotografie  |  Eeldersingel 24  | KTF Studio  |  Eeldersingel 16  |  Groningen
Tel: 050 – 311 80 05  |  info@ktf.nl  |  www.ktf.nl  |  www.facebook.com/www.ktf.nl

KTF Fotografie
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de Ceremonie
genomineerd in de categorie
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D eze twee fantastische mannen hadden een onvergetelijke bruiloft 

met veel hartverwarmende momenten waar menig traantje viel. ik 

gaf ze een glas water, ze moesten even bijkomen na een emotioneel liedje. 

vervolgens ging ik op de grond zitten, naast een bloemstuk. mijn gevoel zei 

me dat er iets stond te gebeuren, want een lach en een traan liggen in zo’n 

situatie dicht bij elkaar. als fotograaf moet je weten wanneer de spontane 

momenten gebeuren. dit bereik ik door mij goed in te leven in het bruids-

paar en te weten wat voor hen belangrijk is. zo krijg ik pure beelden, foto’s 

met een verhaal, waar het bruidspaar met veel plezier op terug kan kijken.

ROOS Photo Art  |  Brederode 78  |  2261 HJ Leidschendam
Mob: 06 – 24 44 60 77  |  wim@roosphotoart.nl  |  www.wimroos.nl

ROOS Photo Art
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de Ceremonie
genomineerd in de categorie
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V oor de vierde keer genomineerd! Ongelofelijk! ik ben vooral happy met 

deze nominatie, omdat de foto veel zegt over mij als bruidsfotograaf. 

ik ben altijd op zoek naar ongewone beelden en voor deze foto moest ik een 

risico nemen. normaal gesproken blijf je beneden om de emotie van het 

bruidspaar te kunnen zien. ik zag dat hier meer mogelijk was. ik klom naar 

het orgel voor een mooi bovenaanzicht. het beeld werd nog interessanter 

door alleen de handen van de dominee erop te zetten. zo ontstond ‘de zege 

van boven’. als je een veilige bruidsfotograaf zoekt, ben je bij mij dus aan 

het verkeerde adres. wil je iets anders? kom dan naar luther fotografie!

Luther Fotografie  |  Maanlander 14D  |  3824 MP Amersfoort
Mob: 06 – 24 83 07 59  |  info@lutherfotografie.nl  |  www.lutherfotografie.nl

Luther Fotografie
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groepsportret
genomineerd in de categorie

G
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 Nel

D e vriendengroep van cor geniet iedere donderdag van een goed glas 

whisky en een stevige sigaar. dus mocht zo’n moment op zijn bruiloft 

met elise niet ontbreken. en dit unieke laantje leende zich perfect voor een 

mooie groepsfoto. de groep was erg vertrouwd met elkaar en het kostte weinig 

moeite om hen ontspannen te laten genieten van een goede sigaar. terwijl de 

heerlijke geur en prachtige kringelende rook zich een weg zochten in de lucht 

rond buitenplaats amerongen, wist ik deze unieke sfeer vast te leggen. 

Op onze blog (www.kiekieblog.eu) lees je de verhalen achter de andere vier 

foto’s die ook genomineerd zijn.

Gerhard Nel Fotografie  |  Zilvermeeuwlaan 88  |  2496 NW Den Haag
Tel: 015 – 215 73 74  |  Mob: 06 – 51 91 48 24  |  info@kiekiebox.eu
www.kiekieblog.eu  |  www.kiekiebox.eu

Gerhard Nel Fotografie
groepsportret
genomineerd in de categorie

B
en

ja

min van Essen

P ersoneel en gasten waren getuigen van dit bizarre moment waarop 

we het hele interieur veranderden om deze foto te creëren. Omdat 

het buiten erg warm was, besloten we om de groepportretten in de lobby 

van het hotel te maken. dit zijn de leukste momenten; waar je in moeilijke 

situaties toch het mooiste eruit weet te halen.

Benjamin van Essen Photography  |  Kolfschotenstraat 52  |  1104 PA Amsterdam
Mob: 06 – 49 74 92 02  |  bvessen55@gmail.com  |  www.benjaminvanessen.com
www.facebook.com/BenjaminvanEssenfotografie

Benjamin van Essen Photography
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de vier seizoenen
genomineerd in de categorie

In
dr

a 

Sim
ons

V oor deze foto stond ik al even te wachten op het dek, in de hoop dat 

de bruid naar buiten zou komen. ik zag het beeld al helemaal voor 

me: mooie bruid tegen die dreigende hollandse lucht en de stevige wind 

die voor extra pit zorgt. Omdat ik vrijwel niet regisseer wat er op de foto 

komt, maar vooral registrerend te werk ga, juich ik van binnen als precies 

dat gebeurt waar ik op anticipeer en alles samenvalt: het weer, het licht 

en de compositie die ik voor ogen heb. precies zo gebeurde het ook bij mijn 

andere genomineerde foto in de categorie ’de ceremonie’. bijzonder licht, 

mooi bruidspaar op de juiste plek in de kerk, en alles klopt.

iSi weddings  |  Lonnekerspoorlaan 98  |  7523 JG Enschede
Mob: 06 – 48 46 00 31  |  info@isiweddings.nl  |  www.isiweddings.nl

iSi weddings
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G
ra

ce
 T

an &
 Niels Woesthuis

W ij vinden het leuk om een groepsfoto te maken die in één beeld de 

sfeer van de bruiloft, het moment en de locatie vast weet te leggen. 

deze foto hebben we gemaakt tijdens een bruiloft op een van de mooiste 

plekken die je je maar kunt bedenken: een superluxe hotel op bali. de 

bruidsmeisjes en -jonkers vervulden tijdens de bruiloft een belangrijke 

rol. een hechte vriendengroep die het bruidspaar de gehele dag terzijde 

stond. samen met het prachtige licht in de namiddag, de gekleurde jurken 

en de kalme zee hebben we dit in een sereen beeld vastgelegd. grappig 

detail is dat het bruidsmeisje naast de bruid haar boeket vergeten was. 

zij heeft op de foto het boeket van de bruid vast.

Liefdesmomenten  |  Goudsesingel 130, unit 3.72  |  3011 KD Rotterdam
Mob: 06 – 81 39 81 95  |  info@liefdesmomenten.nl  
www.liefdesmomenten.nl  |  www.facebook.com/liefdesmomenten

Liefdesmomenten
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de vier seizoenen
genomineerd in de categorie

M
ar

k 

Daams

V oor mij is deze foto de beeltenis van een ideale zomerbruiloft. een 

mooie omgeving, relaxed eten met goede vrienden en familie, 

lekker genieten van de avondzon: beter kan het haast niet. deze foto 

is genomen net voordat de zon achter de bomen verdween. ik heb heel 

bewust gekozen om de fraaie gele avondzon nog net in beeld te laten zien. 

de tafel met bruidsgasten is prominent in beeld, maar neemt toch maar 

een klein deel van de foto in beslag. ik wilde vooral ook de heel mooie 

omgeving laten zien. de zon, de tafel met gasten, en de omgeving samen 

vertellen echt het verhaal van deze trouwdag. dat was mijn doel.

Mark Daams Fotografie  |  Eindhoven  |  Tel: 040 – 234 18 41
mark@markdaams.nl  |  www.markdaams.nl

Mark Daams Fotografie
de vier seizoenen

genomineerd in de categorie
K

im
 R

oufs

B ruidsfotografie is voor mij actie-reactie: creatief inspelen op wat er 

om je heen gebeurt. yvonne en marcel zijn in januari getrouwd, een 

echt winterbruidspaar. tussen het klaarmaken en de ceremonie zijn we 

roermond in gegaan om foto’ s te maken. het was ijskoud en er lag hier 

en daar nog wat sneeuw. ik wilde de winterse sfeer in deze serie vangen 

door te spelen met de elementen van het seizoen: gebruikmaken van wind 

en sneeuw, koele tinten in de nabewerking en frisse composities. ik houd 

van interactie met mijn bruidspaar. door wederzijdse inbreng ontstond dit 

ongedwongen en winterse beeld. 

Kim fotografeert  |  Heerbaan 48  |  6097 AZ Heel
Mob: 06 – 42 21 70 71  |  info@kimfotografeert.nl  |  www.kimfotografeert.nl

Kim fotografeert
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sfeer & emotie
genomineerd in de categorie

A
le

xa
ndra Vonk

S tijlvol en puur, met een echt verhaal: zo leg ik ‘mijn’ bruiloften vast. 

door mijn lens zoek ik steeds naar bijzondere details en momenten 

waarmee ik bruidsparen een blijvende herinnering mag geven. ik kijk ook 

naar de emoties van de gasten. zo ook op deze bruiloft. vanuit een hoekje 

van de kerk zag ik dit intieme moment tussen opa en oma. ze houden 

elkaars handen zo liefdevol vast, misschien terugdenkend aan hun eigen 

trouwdag en dankbaar dat ze dit mee mogen maken. het moment 

ontroerde mij, omdat ik zelf niet het geluk had dat mijn opa’s en oma’s 

aanwezig konden zijn op mijn eigen bruiloft. dat maakt een moment als 

dit voor mij extra speciaal.

Alexandra Vonk Photography  |  Mob: 06 – 19 60 66 54
info@alexandravonk.com  |  www.alexandravonk.com

Alexandra Vonk Photography
de vier seizoenen

genomineerd in de categorie
H

an
n

ek
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F
ra

ns
se

n-Moorren & Kim Krijnen

D eze foto is een ultiem voorbeeld van onze samenwerking: terwijl 

de één geconcentreerd fotografeert, ziet dat tweede paar ogen een 

woeste plas met reflectie en bandensporen. Onze bruid hoefde alleen te 

gaan staan naast dit natuurlijke venster om deze plaat te schieten. zo 

heeft de regen voorafgaand aan hun (overigens stralende) bruiloftsdag 

toch iets heel erg moois opgeleverd. wij geloven in het 1 + 1 = 3 principe: 

onze stijlen (modisch en documentair) liggen in elkaars verlengde. samen 

maken we beauty’s van beeldverslagen en we kijken uit naar het vastleg-

gen van bruiloften in álle seizoenen van het komende jaar.

photofemmes  |  Hanneke mob: 06 – 24 83 28 43  
Kim mob: 06 – 20 44 52 02  |  info@photo-femmes.com
www.photo-femmes.com  |  facebook.com/wijzijnphotofemmes

photofemmes
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bruidstaart & feest
genomineerd in de categorie

A
nn

em
arie Dufrasnes

I k hou van frisse, liefdevolle foto’s, die ik maak op locatie. het verhaal 

vastleggen, met belangrijke momenten en fijne details. dit is zo’n 

moment! zo eentje waar ik nooit genoeg van kan krijgen. in mijn linker-

ooghoek zag ik dat er iets stond te gebeuren: kids en taart. maar dat 

deze kleine de taart even wilde voorproeven, had ik niet voorzien. als auto-

matisch drukte mijn vinger op de knop van de camera. gelukkig, want mijn 

hoofd dacht alleen maar: ohhhh. het moment en de gebeurtenis op deze 

foto zijn zo uniek, daarom heb ik deze foto ingezonden. en zeg nu zelf: 

alleen een kind kan onschuldig van de bruidstaart snoepen. mooi toch!

Dufrasnes Fotografie  |  D. Scheylaan 30  |  1823 AB Alkmaar
Mob: 06 – 21 59 21 05  |  annemarie@dufrasnesfotografie.nl
www.dufrasnesfotografie.nl

Dufrasnes Fotografie
sfeer & emotie

genomineerd in de categorie
H

ui
b 

Vintges

Juist op het moment dat ik deze foto maak, komen de emoties naar 

buiten bij bruidegom mike en zijn oom guisseppe. helaas zijn mikes 

beide ouders overleden en hij moet hen dus missen op deze voor hem zo 

heugelijke en gelukkige huwelijksdag. na de huwelijksvoltrekking staan 

mike en guisseppe samen dan ook even stil bij de gebeurtenissen van 

de afgelopen jaren. ze beseffen dat dit huwelijk voor hen allebei een zeer 

emotioneel en beladen moment is. ik vind de emotie op deze foto enorm 

sprekend en krijg er kippenvel van als ik ernaar kijk. daarom heb ik hem 

ingezonden.

Huib Vintges photography  |  Maastricht  |  Mob: 06 – 27 00 86 86
info@huibvintges.com  |  www.huibvintges.com

Huib Vintges photography
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bruidstaart & feest
genomineerd in de categorie

Ja
sp

er
 Lensselink

B ij château neercanne vierden jack en véronique hun feest in de 

mergelgrot tegenover het kasteel. na een uitgebreid diner in de 

superromantische grot, verliet het bruidspaar even de setting om zich 

om te kleden. de gasten werden via een gangenstelsel naar de feestgrot 

geleid. iedereen was onwijs onder de indruk van de locatie en ging natuur-

lijk helemaal los toen het bruidspaar zich in ‘shine bright’ outfit meldde 

voor de openingsdans. met het licht dat op het bruidspaar viel, de blik van 

beiden en het verhoogde standpunt, was deze foto naast de rest van de 

foto’s een heerlijk aandenken aan de avond.

Jasper Lensselink Photography / Het Fotohokje  |  Van IJsendijkstraat 144 HJ
1442 CS Purmerend  |  Mob: 06 – 43 02 27 77  |  info@jasperlensselink.com              
www.hetFOTOHOKJE.nl  |  www.jasperlensselink.com

Jasper Lensselink Photography
bruidstaart & feest

genomineerd in de categorie
R

al
f C

zo
gallik

D e foto die ik heb gekozen, is de openingsdans in de Orangerie in de 

voormalige st. josephkerk te den bosch. de dag waarop deze foto is 

genomen, is de trouwdag van fransje en christiaan. ik heb hier heel leuke 

herinneringen aan; zeker als ik deze fantastische foto terugzie. de foto 

is genomen in zeer moeilijke omstandigheden en daarom ben ik er extra 

trots op dat deze foto is genomineerd. iedereen hartelijk dank voor alle 

steun en liefde die ik heb mogen ontvangen.

Eppel Fotografie  |  Isidoorstraat 5  |  6012 RE Haler
Mob: 06 – 34 21 66 66  |  ralf@eppel.nl  |  www.eppel.nl

Eppel Fotografie
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bruidstaart & feest
genomineerd in de categorie

M
ar

c 

Vervoort

I k zoek vooral naar de kleine momenten die jullie trouwdag uniek 

maken. maar ook de sleutelmomenten mag je als fotograaf zeker niet 

missen: de openingsdans is er zo een. toen nathalie & dennis begonnen 

te dansen, kreeg ik het even warm. de dj zorgde voor zoveel mist dat ik het 

bruidspaar haast moest gaan zoeken. maar toen de rook was verdwenen, 

had ik gelukkig nog alle tijd om hun sleutelmoment in unieke beelden 

vast te leggen. kleur, licht en compositie zijn héél belangrijk, maar wat me 

vooral aanspreekt in de genomineerde foto, zijn de gelukzalige glimlachen 

van de bruid en hun gasten. deze foto doet hen dit belangrijke moment 

keer op keer herbeleven.

Kristiaan Sauter | Cinestudio Collective  |  Antoine Coppenslaan 5 
2300 Turnhout (België)  |  info@cinestudio.be  |  www.cinestudio.be

Kristiaan Sauter | Cinestudio Collective

bruidstaart & feest
genomineerd in de categorie

Jo
nn

ek
e Vos

T ijdens bruidsreportages zie ik veel leuke en soms ook bijzondere 

tradities voorbijkomen. de ‘jazz hands’ in mijn genomineerde foto 

kon ik vastleggen tijdens een belangrijke gebeurtenis op de bruiloft van 

allison & Oliver in pittsburgh usa, de eerste dans tussen vader & dochter. 

als fotograaf ben ik al zes jaar alleen, en twee jaar samen met mijn 

partner onder ons gezamenlijk bedrijf world white weddings, actief in 

binnen- en buitenland. ik heb in die tijd een geheel eigen stijl ontwikkeld 

waarbij liefde, spontaniteit, emoties en een ongedwongen sfeer centraal 

staan. in 2013 ontving ik de bruidsfoto award in de categorie de kus.

een prestatie waar ik heel trots op ben. 

Jonneke Vos Fotografie  |  Windtunnelkade 8  |  1059 BZ Amsterdam
Mob: 06 – 50 23 33 03  |  info@jonnekevos.com  |  www.jonnekevos.com

Jonneke Vos Fotografie
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bruidstaart & feest
genomineerd in de categorie

D
am

on Pijlm
an

D e foto is gemaakt tijdens de openingsdans van niels albert en 

chantal, een geweldig bruidspaar uit belgië. na een prachtige 

huwelijksdag met een hoop gasten, was dit hun speciale momentje 

samen. Op de achtergrond was er vuurwerk. ze dansten prachtig close. 

het leek bijna of ze niet meer door hadden dat wij er allen waren. ik vind 

hun handen zo mooi; hoe ze elkaar helemaal ‘grijpen’ en hoe mooi het 

licht valt op haar rug en net een beetje in zijn gezicht.

Studio Damon  |  Schoolstraat 82  |  2242 KG Wassenaar
Tel: 070 – 517 08 81  |  damon@studiodamon.com 
www.studiodamon.com  |  www.facebook.com/damonphotographer

Studio Damon
bruidstaart & feest

genomineerd in de categorie
N

ic
ol

e B
osch

‘Y ou’re mine. let’s party!’ 

elke bruiloft kent het jawoord. de kus. de ringen.  

maar… een bruiloft bestaat uit zoveel meer! 

de spanning. de blijdschap. de ontlading. 

ze zitten in een gebaar. een blik. een lach. 

die momenten vang ik. die zijn uniek.

ik wacht op het onverwachte.

gouden momenten herbeleven. 

met beelden die spreken.

Nicole Bosch  |  Photographer  |  Zuiderkerkstraat 18  |  8011 HG Zwolle
Mob: 06 – 15 10 24 52  |  info@nicolebosch.com  |  www.nicolebosch.com

Nicole Bosch | Photographer
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