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EDITORS

Wat is het meest memorabele
moment?
De eerste shoot (Beach Breeze)! Dit 
was voor ons alle drie compleet nieuw 
terrein dus erg leuk om te doen, hier 
hebben we ook voor het eerst gewerkt 
met een reflectiescherm.

Waar heb je het meeste van geleerd?
Het belang van licht bij het maken van 
scherpe foto’s. De Urban Safari shoot 
vond ‘s avonds plaats, wat zorgde voor 
zacht licht: mooi voor de foto, maar 
moeilijk fotograferen.

Wat vond jij de mooiste outfit van je 
eigen shoot?
De jumpsuit met bloemenprint. Deze 
paste goed bij de sieraden en omgeving.

En van de andere shoots?
De see-through top met de roze kanten 
top van de Tropical Paradise shoot.

Wat aan de hele opdracht kostte je het 
meeste moeite?
Een locatie vinden! Mijn eerste idee 
was een dromerige, romantische shoot 
bij een kasteel achtige locatie. Dit was 
helaas niet mogelijk tegen lage kosten 
dus moest het plan worden omgegooid.

Favoriete foto van het hele
magazine?
Van mijn eigen foto’s vind ik de close-
up van Mara met de ring en armbanden 
prominent in beeld het mooist, maar 
ook de cover is goed gelukt en ben ik 
over het algemeen heel trots op wat we 
samen hebben neergezet!

Wat is het meest memorabele
moment?
Alle ongemakkelijke posities die 
mensen in moeten nemen om de 
perfecte foto te maken. Liggend op de 
grond of balancerend op een railing, 
allemaal mooi.

Waar heb je het meeste van geleerd?
Hoe een reflectiescherm nou eigenlijk 
werkt en welke kant je in vredesnaam 
op moet draaien.

Wat vond jij de mooiste outfit van je 
eigen shoot?
Het beige linnen pak met het bloemen-
print bloesje! Deze pakte mooier uit 
dan verwacht en was over het algemeen 
heel fris.

En van de andere shoots?
Moeilijk kiezen, maar uiteindelijk moet 
ik toch kiezen voor de roze broek en 
witte top bij Natascha. Prachtig.

Wat aan de hele opdracht kostte je het 
meeste moeite?
De foto’s uitzoeken. Uit 500 foto’s de 
juiste 8 kiezen is echt onmogelijk. 

Favoriete foto van het hele
magazine?
De Gucci advertentie met de sjaal op 
de achterkant! Ik had zelf deze foto 
gemaakt maar hij paste niet in de serie. 
Maar als advertentie is het perfect!

Wat is het meest memorabele
moment?
De hitte die we moesten doorstaan in 
de plantenkas, het was wel 30 graden 
die dag! Het zweet brak ons uit.

Waar heb je het meeste van geleerd?
Dat je echt op alles tegelijk moet letten. 
Ik kwam er dus achter dat ik meer 
op het model heb gefocust als op de 
kleding.

Wat vond jij de mooiste outfit van je 
eigen shoot?
De gele jurk op de cover!

En van de andere shoots?
De eerste outfit van de Urban Safari 
shoot, het topje met de tijger er op en 
de grijze kokerrok.

Wat aan de hele opdracht kostte je het 
meeste moeite?
Het selecteren van de beste foto’s. Bij 
mijn shoot waren veruit de meeste 
foto’s genomen.

Favoriete foto van het hele
magazine?
Moeilijk kiezen, maar ik denk dat 
ik de eerste foto van mijn serie het 
mooist vind. Het lijkt echt een tropisch 
paradijs. 



It’s a concrete jungle out there, so stay ahead of the pack.

Alle hoofden laten draaien is niet makkelijk in onze drukke steden.
Met deze stoere maar toch sexy stijl gebaseerd op elementen

uit de jungle gaat dat zeker lukken.

URBANSafari

styling Laura Voskamp fotografie Laura
Voskamp model Mara Polak
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Crop top met tijger
Urban Outfitters,
grijze kokerrok H&M
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Top met bloemenprint H&M,
pantalon Glamerous Tall,
gouden armband by Laura
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Spijkerjas New Look,
armbandjes by Laura,
ring by Laura
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Armbandjes Pandora,
ring Pandora
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Bloemenprint jumpsuit 
H&M, zwarte top H&M
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Armband by Laura,
shirt met rozen opdruk
Moschino
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Ketting by Laura, spijkerjas 
met bloem opdruk Moschino, 
lang zwart shirt H&M
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Armband by Laura,
shirt met rozen opdruk
Moschino, korte
spijkerbroek H&M, zwarte 
suede sandaal met hak H&M



Breeze
BEACH

styling Dale Schnieders fotografie Dale
Schnieders model Koen Buning

Met een combinatie van soepele stoffen zoals linnen,
lichte kleuren en flitsende accessoires ben je gekleed voor elke situatie.

Smart casual mannenmode was nog nooit zo luchtig.
Van je bureaustoel naar een strandstoel zonder om te kleden.

Let’s go to the beach!
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Zonnebril Jack & Jones, 
gouden horloge Komono, 
geknoopte armband Jack
& Jones, wit overhemd
Jack & Jones, donkergrijze 
pantalon Jack & Jones, witte 
tennisschoenen Lacoste
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Zonnebril Ray Ban,
gouden horloge Komono, 
geknoopte armband Jack
& Jones, wit overhemd
Jack & Jones
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Zonnebril Jack & Jones, 
gouden horloge Komono, 
geknoopte armband Jack
& Jones, polo met patroon 
Jack & Jones, donkergrijze 
pantalon Jack & Jones, witte 
tennisschoenen Lacoste
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Zonnebril Ray Ban, horloge 
Festina, linnen blazer 
Jack & Jones, bloemenprint 
overhemd H&M, linnen
pantalon Jack & Jones
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Zonnebril Ray Ban,
wit overhemd 
Jack & Jones
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Zonnebril Jack & Jones, 
linnen blazer Jack & Jones, 
T-shirt met patroon Jack & 
Jones



TROPICAL
Paradise

styling Evita Zethof fotografie Evita
Zethof model Natascha den Bak

Voel je vrij zonder make-up, puur natuur.
Met lichte kleuren, pasteltinten en minimale accessoires

breng je de ‘natural look’ weer helemaal terug.

Laat je natuurlijke schoonheid stralen!
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Wit off shoulder jurkje
Urban Outfitters,
sleehak H&M
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Pastel roze pantalon
Bershka, bandeau top
Urban Outfitters
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Roze body Bershka,
ketting Chopard



Gouden ring H&M,
ketting met strass
stenen H&M
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Bandeau top Urban
Outfitters, choker
Topshop, pastel roze
pantalon Bershka
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Gebreide top Urban
Outfitters, ketting met
strass stenen H&M,
witte shorts H&M
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Ketting Topshop,
jumpsuit met 
bloemenprint H&M
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See-through top ZARA,
roze body Bershka
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BEHIND THE SCENES

SPECIAL THANKS

What happens on set
stays on set.

S H O O T  0 1

URBAN SAFARI
Locatie  Vondelstraat te Amsterdam
 Met dank aan Bea & Herman Verwoolde voor het uitlenen
 van jullie prachtige woning als privé paskamer.
Model  Erg leuk om met je samen te werken Mara Polak. Het is niet zo 
 professioneel als voor de Cosmopolitan, maar wel gezellig!

BEACH BREEZE
Locatie  Het strand te Zandvoort & Bloemendaal
Model  Koen Buning, erg leuk dat we elkaar konden helpen na elkaar zo   
 lang niet gezien te hebben, de Jack & Jones sponsoring was erg tof.

TROPICAL PARADISE
Locatie  Rozen & Radijs te Burgerveen
Model  Bedankt Natascha den Bak & Mix Models voor de leuke
 samenwerking, hopelijk heb je mooi materiaal voor je portfolio.
 Veel succes met je modellen carrière!
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OP DE COVER

FOTOGRAFIE STYLING
NABEWERKING ART 
DIRECTION LAURA VOSKAMP 
DALE SCHNIEDERS EVITA 
ZETHOF MODEL NATASCHA
DEN BAK KLEDING (GELE
JURKJE) H&M SIERADEN
(KETTING) H&M




