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Jaargang 1, nummer 1. Ha, denkt u een nieuw tijdschrift! Ja en nee.  

 

 Ja, omdat NVBGnieuws een vernieuwd en modern orgaan is van de 

Nederlandse Vereniging voor Beeld en Geluid, waarmee we de leden 

en belangstellenden doeltreffend van informatie kunnen voorzien.  

 Nee, omdat het een voortzetting is van de NVBG Nieuwsbrief, die 36 

jaar lang, vier maal per jaar, het daglicht zag. De laatste 24 jaar werd 

de redactie verzorgd door Jan Hageman en Mark van der Kloet. We 

zijn beiden veel dank verschuldigd voor het vele werk dat zij verricht 

hebben. 

 

Er zijn veel reacties binnengekomen op de proefversie die 26 oktober 

2015 is verzonden. Veel aanmoedigingen om er mee door te gaan, maar 

ook andere reacties. Arthur Palache zal er in zijn column nader op 

ingaan. 

 

Arthur Palache is hoofdredacteur, dat wil niet zeggen dat alleen hij iedere 

uitgave vol schrijft. Ik verwacht dat velen NVBGnieuws zullen gebruiken 

om hun ervaringen en kennis op het gebied van Beeld en Geluid te delen 

met de overige leden. 

 

Binnenkort zult u ook kennismaken met de “NVBG Nieuwsflits”. Dit is een 

kort e-mailbericht over één specifiek en actueel  onderwerp. 

 

 

Ik wens alle leden en sympathisanten van de NVBG een voorspoedig 

2016 toe. 

 

Ed Diersmann, 

Voorzitter NVBG  

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Beeld en Geluid nodigt 

u, conform artikel 15, lid 3 van de statuten, uit tot het bijwonen van de 

jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) op zaterdag 13 februari 

2016, Aanvang: 13:00 uur. De vergadering wordt gehouden in  

Dorpshuis de Vierstee, Nachtegaallaan 3, 3738 EB Maartensdijk  

 

De agenda en overige stukken voor deze vergadering zullen uiterlijk 

29 januari gepubliceerd worden op het alleen voor leden toegankelijke 

deel van de website van de NVBG. 

 

Op de komende ALV zijn Piet Huijgens en Henk Dijkstra statutair 

aftredend. Henk heeft zich herkiesbaar gesteld als penningmeester. Piet 

ziet helaas af van een tweede termijn. Kandidaten voor een 

bestuursfunctie kunnen zich schriftelijk melden tot aan de start van de 

vergadering bij het secretariaat secretaris@nvbg.nl. 

Het bestuur doet een dringend beroep op de leden om de vacature die 

ontstaat door het vertrek van Piet, op te vullen. 

 

Op 9 april vindt in Barneveld de jaarlijkse Nationale AV-wedstrijd plaats. 

Tot en met 22 februar i is het mogel i jk  om ser ies in te zenden.  

Zie http://nvbg.nl/festival/. 

De organisatie van de Nationale AV-wedstrijd verwacht, evenals vorige 

jaren, weer veel inzendingen. 

Voorafgaande aan de wedstrijdmiddag zal in de ochtend een aantal 

workshops over Beeld en/of Geluid worden gegeven. 

Locatie: Veluwehal, Nieuwe Markt 63, 3771 CB Barneveld 

 

Aanvang: 09:30 uur (workshops) 

  13:10 uur (Nationale AV-wedstrijd) 

mailto:secretaris@nvbg.nl
http://nvbg.nl/festival/
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Voilà, een gloednieuwe nieuwsbrief die in het vervolg gemiddeld eens per 

maand uw inbox zal bereiken. 
 

Na uitgave van de proefversie hebben we heel veel reacties gekregen. Er 

zijn veel lovende woorden bij, maar ook reacties van teleurgestelde leden 

die het verlies van de papieren versie betreuren. Anderen geven kritiek 

op de leesbaarheid en dat is terecht. De blauwe achtergrond-kleur is wel 

mooi, maar beïnvloedt de leesbaarheid in negatieve zin. Dat moet dus 

anders. 
 

Ook is er behoefte aan een duidelijk voorblad. Dus niet meteen met de 

deur in huis vallen, maar met een frontpagina die we qua uiterlijk nauw 

laten aangesluiten bij het uiterlijk van de website, het uiterlijk van nieuws 

per E-mail en natuurlijk ook de inhoud van het blad. 

 

Er zijn leesbaarheidsproeven genomen en daaruit is, tot onze eigen 

verbazing, gebleken dat lettertypen die heel geschikt zijn voor papier, 

absoluut ongeschikt zijn voor het beeldscherm. Om de leesbaarheid nog 

verder te verhogen zijn de lijnafstand en spatiëring aangepast.  

 

Tot zo ver het uiterlijk. Belangrijk, maar het gaat natuurlijk om de inhoud. 

In deze aflevering vindt u verslagen van regiobijeenkomsten. Het bestuur 

van de NVBG vindt het belangrijk om te laten zien wat zich binnen de 

regio’s afspeelt. We proberen dat zo aantrekkelijk mogelijk te brengen 

door de tekst compact te houden en, waar mogelijk, te larderen met 

foto’s. Dit is dus meteen een oproep om vooral foto’s bij dit soort artikelen 

te voegen. Verder in deze aflevering een artikel van de hand van André 

Hartensveld over muziek bij AV-series en een en ander over het 

kenniscentrum. Natuurlijk ontbreken de fastivalaankondigingen niet, met 

deze keer aandacht voor een geheel nieuw festival, het voorjaarsfestival 

in Oosterhout bij Nijmegen. 

Arthur Palache 

Schrijfservice 

Schrijven is en blijft lastig en de een kan dat beter dan de ander. Maar 

ook mensen die er niet zo bedreven in zijn hebben soms  een geweldig 

idee, een boeiende ervaring  of de behoefte om  ‘ergens iets van te 

vinden’. 

Om deze mensen tegemoet te komen is er een drietal mogelijkheden:  

1. Je schrijft je artikel in je eigen woorden en de redactie redigeert het 

tot een prettig leesbaar stuk. Taalfouten worden er vanzelfsprekend 

op discrete wijze uitgehaald. 

2. Je levert een stel steekwoorden aan en geeft een idee over de 

strekking van het artikel. De redactie schrijft het verhaal.  

3. Je geeft aan waar het artikel over moet gaan en er volgt een 

interview. 

 

In alle gevallen geldt dat er eerst overleg is met de auteur, voor het 

definitieve artikel gepubliceerd wordt. 

 

De redactie vindt het belangrijk om veel korte artikelen te publiceren, 

liefst met (veel) foto ’s ter illustratie of ter toelichting. 

 

Soms kan een klein artikel aanleiding zijn om een groter, uitgebreider 

artikel te maken. Ook in die gevallen kan redactionele hulp geboden 

worden. 
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Muziek en rechten van gebruik  

 

Muziek onder je AV monteren vind ik één van de leukste onderdelen in 

het proces van de montage. Ik besteed altijd vrij veel tijd aan het zoeken 

naar de muziek die de sfeer van de audiovisual goed weergeeft of juist 

versterkt. Dat moment dat ik voor het eerst de AV bekijk met een 

soundtrack eronder is een van de leukste momenten tijdens het maken 

van mijn AV’s. Het geeft de beelden vaak zoveel meer overtuigingskracht.  

 

NVBG lidmaatschap 

Als de totale productie mijn zin is, wil ik deze dan ook laten zien aan een 

zo groot mogelijk publiek. Dat kan met mijn NVBG lidmaatschap en de 

daarbij behorende licentie voor het gebruik van commerciële muziek voor 

niet commerciële publiekelijke vertoningen. Zoals presentaties bij clubs, 

of zoals zo velen van ons dat doen op festivals in binnen en buitenland.  

 

AV en internet 

Vaak wordt de NVBG benaderd met de vraag “Kan ik met mijn NVBG 

lidmaatschap mijn omgezette exe (naar avi bestand) op bijvoorbeeld 

YouTube plaatsen, met een koppeling naar mijn website? ”. Het zal 

duidelijk zijn dat dit niet met de NVBG licentie mogelijk is. Dit valt onder 

het z.g.n. publicatierecht, hetgeen betekent dat er voor betaald moet 

worden en omdat het een hobby is doen we dat liever niet.  

 

Rechtenvrije muziek  

Met rechtenvrije muziek kan dat namelijk wel. YouTube en nog vele 

anderen bieden dat dan ook aan. Vaak is het niet onze eerste keus om 

van deze vrije muziek gebruik te maken, maar voor een muzikale 

omlijsting van een korte trailer van een AV kan dat natuurlijk wel. Op de 

hierna genoemde YouTube website kan er per genre uit een 1000 tal 

muziekjes gekozen worden. Als je het horen wil is het even downloaden 

en luisteren. Staat het je aan, dan exporteren naar de soundmap van je 

serie en met de beelden afmonteren. 

 

YouTube lanceert rechtenvrije muziekbibliotheek  

Omdat muziek onder video's op YouTube vaak niet rechtenvrij is, stelt de 

videodienst een eigen muziekbibliotheek ter beschikking voor uploaders.  

Dat meldt Venturebeat. De YouTube Audio Library heeft op dit moment 

1000 instrumentele nummers die geheel rechtenvrij zijn. Dat aanbod 

hoopt het bedrijf te vergroten. De muziek mag ook buiten YouTube 

worden gebruikt. Nummers zijn te downloaden als 320 Kbps MP3 -

bestanden. Gebruikers kunnen door het aanbod surfen door middel van 

keuzes als stemming, genre, instrument of duur.  

 

Met de dienst wil YouTube zijn gebruikers een dienst verlenen. Vaak is 

het bedrijf gedwongen om video's offline te halen wegens klachten van 

rechthebbenden van bepaalde muziek. Ook betaalt YouTube royalties aan 

sommige maatschappijen. Deze dienst zou die kosten omlaag kunnen 

brengen. (Bron: NU.nl/Dennis Mons) 

 

 

Hier vind je de audiobibliotheek: 

https://www.youtube.com/audiolibrary/music 

 

 

 

https://www.youtube.com/audiolibrary/music
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Zie en hoor je op YouTube bijvoorbeeld een passend en met rechtenvrije 

muziek gemaakt filmpje, dan is dat eenvoudig te rippen met de YouTube 

MP3-converter. Als dat niet lukt dan kan het ook opgenomen worden met 

Audacity. Met dit gratis te downloaden programma kan muziek 

opgenomen en bewerkt worden.  Ook is het mogelijk om opgenomen 

WAF-bestanden  om te zetten naar een MP3-bestand met de zo 

genoemde ‘lamesleutel’, ook te downloden van http://audacityteam.org 

 

 

 

 

Veel succes bij het gebruik van deze rechtenvrije muziek 

 

André Hartensveld 

 

https://www.youtube.com/audiolibrary/music 

http://audacityteam.org/
https://www.youtube.com/audiolibrary/music
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Verslag bijeenkomst AV-groep afdeling Arnhem 8 december 2015. 

 

 

Op uitnodiging, zijn enkele leden 

van de AV-groep Fotogram uit 

Gramsbergen aanwezig met een 

aantal AV-producties. 

 

 

De avond begon met een serie van Rolf de Ruiter KLEUR met muziek van 

Ennio Moriconi. De insteek was een serie maken van schilderijen, die 

volgens de maker (maar dat is heel subjectief) lelijk waren. Door kleurige 

gedeelten uit de schilderijen te fotograferen ontstonden er abstracte 

foto’s. Dit alles gevat in een kader en op subtiele wijze geprogrammeerd 

op de  goed gekozen muziek ontstond een boeiend geheel. Het enige 

punt, vond men, dat er een abrupt einde was aan de serie. Dikwijls zie je 

bij series dat de makers vaak moeite hebben met een goede afsluiting 

van een serie.  

 

De volgende serie was van Bé Snijders VULKANISCH IJSLAND met 

muziek van Howard en Zimmerman “Black Night”. Spectaculaire foto ’s en 

video beelden trokken aan ons oog voorbij. Goed gefotografeerd, mooie 

natuurlijke kleuren. De video geïntegreerd als kleine beelden met kader in 

de foto’s vond men wat ondergeschikt  aan het geheel mede doordat ook 

de foto scherp was, zodat het kijken wat onrustig was. Misschien beter 

om de foto onscherp te maken, zodat je meer gefocust wordt op de video. 

Maar zoals de maker aangaf, het is mijn beleving, en dat dient 

gerespecteerd te worden. 

 

Pier Westerveld was geïnspireerd door de GRACHTENGORDEL 

ZWOLLE. Op de muziek van Glenn Miller maakten we een tocht langs de 

grachten, zowel overdag als in de avond. De serie is meer gemaakt voor 

een andere doelgroep dan voor AV mensen. Positief bedoeld vond men 

de serie Ansichtkaartachtige beelden gefotografeerd in een bijzondere 

sfeer. Goede overgangen, vooral de overgang van dag naar nacht.  

De architect Santiago Calatrava heeft in Valencia een complex van 

moderne gebouwen ontworpen die voor Arend Veldkamp de aanleiding 

was om er een serie van te maken CINDAD VALENCIA. Heel mooie 

architectuurfotografie. De drie muziekstukken zijn door knippen en 

plakken tot een harmonisch geheel gemaakt dat goed bij de serie paste. 

Precies goed van lengte en de overvloeiers perfect geprogrammeerd. 

Door de vele lijnstructuren in de gebouwen bestaat de kans dat de 

beelden tijdens het overvloeien elkaar “op 

vreten” maar tegelijk op een ander moment 

ontstaan er weer interessante combinaties. Een 

plezierige serie om naar te kijken. 

 

Ger opende na de pauze met de serie 3915. Het 

was een documentaire over een particulier 

museum in East Kirkby Engeland waar een 

tentoonstelling is ingericht over de vliegeniers uit 

de WOII die bombardementen boven Duitsland 

moesten uitvoeren. Ger had alleen live geluiden van vertrekkende en 

overvliegende vliegtuigen, wat een bijzondere sfeer gaf aan deze 

indringende serie. Het is pas de vierde serie van Ger en de algemene 

conclusie was dat Ger met sprongen vooruit gegaan is. Een stimulans om 

verder te gaan. O, ja Ger, waar komt de titel 3915 vandaan want dat 

konden we even niet plaatsen. 

Ger: Ik ben 76 en dus voor de oorlog geboren 1939, deze vliegeniers 

hebben er voor gezorgd dat ik nu in vrijheid 2015 kan leven. Dus (19)39 

en (20)15 geeft 3915. 

 

Dirk de Broekert vertoonde ons de serie WILDERNISROUTE IN 

ZWEDEN, een 500 km lange rondweg. Een serie beoordelen is over het 

algemeen subjectief, wat de een goed vindt is bij een ander een 
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discussiepunt. De maker beleeft echter zijn/haar serie op een andere 

manier dan de kijker. Die is er niet geweest en moet het hebben van de 

getoonde beelden met ondersteunende muziek. Zo ook bij deze serie. 

Dirk gaf aan dat de commentaren voor hem niet zo nodig zijn, hij beleeft 

de serie op zijn manier, en dat mag. Het neemt echter niet weg dat als je 

een serie aan het publiek toont er door de kijkers toch een mening 

gevormd wordt. De beelden en de muziek vormden een goede 

samenhang. De foto van de vogel in de lucht met beweging waren een 

discussie punt. 

 

Als laatste nog een serie van een van 

onze gasten Arend Veldkamp, HARZER 

SCHMALSPURBAHN met muziek van 

Schiller. 

 

Deze serie gaf een goed gedocumenteerd verhaal over de 

smalspoorbanen in de Harz, met goede tekst. De fotografie en de 

videobeelden waren van heel goede kwaliteit. Het enige wat men 

opmerkte was het spel met kaders om de foto ’s, maar ook dit blijft 

subjectief. 

 

Conclusie: een zeer geslaagde avond met een diversiteit aan series.  

 

Jan Tuinman 

Verslag bijeenkomst AV-groep Arnhem 

 

Het is aangenaam warm, met vrolijk door elkaar kakelende mensen die 

vrijwel allemaal terug zijn van vakantie. Cuno Wegman schept daar met 

een brede grijns orde in en vertelt dat we alvast 12 maart 2016 moeten 

reserveren voor een bijzonder evenement. Er is namelijk een ei gelegd 

waar een festival uit moet komen, samen met onze zustervereniging 

Nijmegen en grensoverschrijdende Duitse belangstelling met als doel om 

zo de creatieve power van onze regio te etaleren vanuit een prachtige 

zaal in Oosterhout. 

Dat valt in goede aarde en via deze intro komt hij op het huidige 

programma. Echter niet, nadat hij de taken met losse hand verdeelt: 

Anneke Zonneveld: discussieleidster, Piet Luitwieler: in en tussen de 

electronica en Frans Warmerdam achter de knoppen. 

 

Het programma begint met Mandala zonder en met stem. 

 

Het woord Mandela betekent ‘wiel’ of ‘cirkel’. Daar kun je alle kanten mee 

op en Piet heeft uit het massale aanbod van gekleurde cirkels een keus 

gemaakt met originele muziek. Omdat men de mening opschort tot na de 

tweede serie mèt stem, wordt deze hierna getoond. Beelden hetzelfde 

maar dan met een tekst – ingesproken door Dini Luitwieler – betrekking 

hebbend op het getoonde beeld en andere muziek. Dan komen de tongen 

los. Het beoordelings-cijfer varieert tussen de twee en acht en blijft 

steken rondom de zes.  

De tekst komt wat belerend over en wat te nadrukkelijk. Muziek van de 

tweede serie is beter, maar probleem blijft dat een aantal beelden “elkaar 

opeet”  Waardering voor de keuze van het idee en zeker een serie 

waarover je kunt discussiëren. De verbetertips vliegen in het rond. Piet 

slaat deze direct in zijn geheugen op!  
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Klaas Hamburg noemt zijn serie 

“Kelse Hof”   Een afgeschreven en 

verouderd bejaardencentrum wordt 

gesloopt. Klaas woont daar vlakbij 

en mag – soms dagelijks – die sloop 

volgen. Mooie beelden die laten zien 

hoe machtige machines (soms met 

geluid) het gebouw opeten en in de 

vorm van een enorme puinberg weer 

uitspuwen. Goede kijk op details. 

Serie kan iets korter, beelden harder en daardoor intenser. Alleen de 

gekozen muziek van Dvorak (New World) past niet zo bij dit trieste 

afbraakgeweld. De tips uit de zaal vooral ook over de muziek, worden 

dankbaar door Klaas aanvaardt vanwege het positieve karakter van de 

aanbevelingen. 

 

Juist over muziek en vooral hoe je daar aan kunt komen was te horen in 

het programmapunt “Spotify”. 

Piet Luitwieler geeft een kleine 

workshop en laat in de praktijk zien 

hoe je kunt beschikken over alle 

mogelijke genres en vooral 

instrumentale versies. En hoewel 

iedereen wel zijn eigen 

muziekbronnen kent wordt dit als 

een welkome aanvulling ervaren. 

 

Met het punt “Focusstacking” wordt de avond besloten met een 

fantastische mooie, korte serie over insecten in macro. Hierbij wordt met 

een speciaal programma steeds de dieptescherpte iets naar achteren 

gelegd en dan gecombineerd tot één beeld. En dan ontstaat een plaatje 

dat zelfs bij F22 niet haalbaar is. Grandioos. 

 

En dat woord slaat dan tevens op de hele avond. 

Ton Hensen 

AV Studiedag 2016: Kom uit je comfort zone!  

 

Evenals in voorgaande jaren was ook dit jaar de Rabozaal van 

De Boodschap in Rijen op de studiedag goed gevuld met AV makers en 

AV liefhebbers. 160 belangstellenden woonden de dag bij. Vanuit uit 

België, Nederland en Duitsland werden in totaal 37 series voor de 

studiedag ingezonden. Daarvan konden er 24 in het programma worden 

opgenomen. Bij de selectie hebben verschillende criteria een rol 

gespeeld, met als uiteindelijk doel een boeiend programma samen te 

stellen dat voor de toeschouwers zowel inspirerend als leerzaam kan zijn.  

 

Het gastheerschap werd 's ochtend vervuld door Geert de Kock en 's 

middags door Cees de Rooij, beide van AV groep 1592. Het officiële 

welkomstwoord kwam van Wally van den Boom, voorzitter van Fotobond 

afdeling Brabant-West. De studiedag is een activiteit van deze afdeling. 

De organisatie is in handen van AV groep 1592. Dat deze dag nog altijd 

gratis kan worden aangeboden is te danken aan de sponsoren die op 

verschillende manieren een bijdrage leveren. AV Stumpfl Nederland zorgt 

voor scherm en beamer. De provincie Noord-Brabant (Kunstbalie) 

verleent een financiële bijdrage. En Sowisan verzorgt de 

audioapparatuur. Andrew Plevier, die samen met Roel van Breugel achter 

de knoppen zat, had bovendien nog voor een verrassing gezorgd dit jaar: 

alle inzenders van een AV-serie kregen een leuk boekje met korte 

verhalen rondom luidspreker-

apparatuur en een cd met 

mooie piano/harpmuziek. 

 

De gepresenteerde series zijn, 

afwisselend, van commentaar 

voorzien door Henk-Jan de 
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Weert en Chris Stenger. Zij hebben alle series eerst thuis bekeken en 

daarna samen de aantekeningen besproken die ze bij de series hadden 

gemaakt. Hun reacties bleken aardig overeen te komen. Aan het begin 

van de studiedag haalden ze daaruit een aantal aandachtspunten. Het 

algemene niveau van de ingezonden series was behoorlijk tot goed. De 

lengte van een serie blijkt vaak een aandachtspunt. Zelfs een heel korte 

serie kan te lang zijn. Een enkele serie had naar hun oordeel wel 40 

procent ingekort kunnen worden. Hoe mooi de foto's ook zijn, als er geen 

progressie in de beelden zit, of een ander element dat verrast, dan 

verslapt de aandacht bij de kijker na één à anderhalve minuut. Wat 

beeldtrucages betreft: technisch gezien is er steeds meer mogelijk. 

Allerlei effecten zijn met een druk op de knop aan te brengen. Het is dan 

soms verleidelijk om ze ook te gebruiken. Waar het om gaat is de vraag: 

staat het effect ten dienste van wat de maker wil overbrengen? Alleen 

dan moet zo’n effect worden ingezet. Omgekeerd geldt: gebruik de 

technische mogelijkheden juist wél als dat de kwaliteit van de foto ’s kan 

verbeteren. Werk bijvoorbeeld slecht belichte delen bij en verwijder 

storende beeldelementen. Veel titels zijn in het Engels. Dat kan 

functioneel zijn, maar met een goede Nederlandse titel is meestal niets 

mis. Een mooi slotadvies van de ‘recensenten’ aan alle AV makers: 

probeer uit je comfortzone te komen. Doe niet altijd het voor de hand 

liggende of dat waar je toch al goed in bent, maar probeer ook eens iets 

anders. Dat houdt het spannend en het leidt vaak tot inspirerende, 

vernieuwende producties. In de bespreking van de afzonderlijke series 

kwamen de genoemde aandachtspunten herhaaldelijk terug. 

 

Ook het publiek kon reageren op de series. Daarbij kwamen soms wél 

flinke verschillen in waardering naar voren. In de pauzes leidde dat tot 

geanimeerde discussies over de series en over het geleverde 

commentaar. En ook dat is een functie van deze dag: met in elkaar in 

gesprek gaan over datgene wat maakt dat een serie ‘overkomt’.  

Maria Beesems. 
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We hebben voor de zomervakantie nog twee belangrijke festivals te gaan:  

Als eerste is daar een geheel nieuw festival, georganiseerd door de 

Drenste AV-groep, in samenwerking met AV-groep Nijmegen en AV-Kreis 

Essen. Het vindt plaats in theaterzaal De Klif, Pijlpuntstraat 1 in 

Oosterhout (nijmegen) op zaterdag 12 maart 2016, van 10:30—16:45 uur. 

  

Inzenden voor dit festival is mogelijk tot uiterlijk 19 februari.  

Nadere informatie vindt u op de website: www.av-voorjaarsfestival.nl 

Als tweede is er het door de NVBG georganiseerde Nationaal AV-

Festival. Dit voor de 51e keer gehouden festival vindt plaats in de 

Veluwehal te Barneveld op zaterdag 9 april. NVBG-leden mogen gratis 

deelnemen en hebben gratis toegang, niet-leden betalen € 15,= voor 

deelname en € 5,= voor enkele entree. Inzenden voor dit festival is 

mogelijk tot 22 februari 2016. Nadere informatie vindt u op de website: 

www.nvbg.nl 

In groten getale zijn leden van Dia– en Fotoclub ‘s-Gravenzande op 

12 november afgekomen op de eerste speciale AV-avond van het 

seizoen.  

Een goede toevoeging aan het programma is geweest aan de AV -maker, 

Jan van der Schans, podium te bieden voor uitleg over de wijze waarop 

hij zijn series vervaardigt. In vlotte stijl stipt hij een aantal zaken aan die 

voor hem van belang zijn bij de vervaardiging. Hij beveelt o.a. aan:  

 kies een thema dat is te behappen 

 schrijf de teksten uit die óf worden geprojecteerd óf worden 

ingesproken 

 zorg voor perfecte geluidsopname van muziek en tekst 

 derde beelden verrijken de presentatie 

 

Hij geeft uitleg over de wijze waarop hij omgaat met geluid. Het protocol 

dat hij volgt, is bij hem voor geïnteresseerden beschikbaar.  

(jan.vanderschans@ziggo.nl).  

 

De coördinator van de avond, Johan Rimmelzwaan, biedt een programma 

aan met maar liefst 11 series. Of het maken van AV-producties ook leeft 

onder de leden van onze vereniging! De afgelopen tijd hebben zich twee 

nieuwe leden aangemeld met belangstelling voor series. Het zijn Nico 

Bulder en John Plomp. Zij worden van harte welkom geheten. Buiten het 

officiële programma om wordt hen vanzelfsprekend vanavond 

gelegenheid geboden hun werk te vertonen. Daarover later meer.  

 

In volgorde van vertoning volgt hieronder een samenvatting van  alle 

series met daarin verwerkt de opmerkingen uit de zaal. 

1. Santorini is een van de vele Griekse ei landen. Voor de goede 

fotografie en de rustige muziek bestaat alom waardering. Ook de 

goede montage van deze serie van Jan van der Schans valt op. Een 

mooi resultaat waarvan het geluid perfect is. 
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beelden en de muziek heel goed op elkaar af. De geluidskwaliteit 

kan beter. Een serie die indruk maakt. 

 

5. Seizoenen is de t itel van de maker Theo Luiten. Je hoeft n iet 

altijd verre oorden te bereizen om een aantrekkelijke serie te maken. 

Gewoon de eigen tuin door de seizoenen heen. Toch wordt 

opgemerkt dat derde beelden worden gemist die rust geven aan de 

vertoning. Wat langere statijden worden wenselijk geacht. Overigens 

een goed thema met aantrekkelijke beelden. 

 

6. Silent Morning. Een ser ie in de st i j l  d ie we van André Hartens-

veld gewend zijn. De beelden 

zijn op heel aparte wijze 

vervreemd en wel op zodanige 

wijze dat – zoals een van de 

aanwezigen opmerkt – de serie 

ontroert. De muziek van de 

hand van Aaron Copland is 

uitermate passend voor dit 

sfeerbeeld. Het hoge peil van de montage wordt alom geprezen.  

  

7. Met de co-producties Zomer en Den Haag 2.0 presenteren de twee 

nieuwe leden, Nico Bulder en Theo Plomp zich. Vooropgesteld dat 

de fotografie van de twee getoonde series van uitzonderlijke 

kwaliteit is, rijst de vraag of hier wel sprake is van een AV-serie. De 

willekeurige volgorde van de – het zij nogmaals gezegd – vele, 

uitermate fraaie beelden, leidt tot de uitspraak dat er eigenlijk geen 

sprake is van een AV-serie maar van een prettige manier om naar 

foto’s te kijken. Als het waren een  fotoalbum. Met toepassing van 

wat in de aanloop van de avond Jan van der Schans over het maken 

van AV-series is verwoord, kunnen beide series uitgroeien tot 

producten met allure. 

 

8. Budapest van de hand van Gaston Corbeau is het resu l taat van 

vier reizende AV-ers. Een aansprekende serie met zeer verzorgd 

2. Budapest is het doel geweest van een aantal leden voor een 

fotoreis.  De beelden die  

Johan Rimmelzwaan laat 

zien mogen er zijn. 

Commentaar uit de zaal 

betreft de niet functionele  

wisseling van afwisselend 

zwarte en witte letters in de 

geprojecteerde tekst. Niet 

iedereen is gecharmeerd van 

de gebruikte Mexicaanse muziek bij dit thema. De overvloeiers 

geven rust aan het beeld. Met wat aanpassingen kan de serie 

uitgroeien tot een mooie productie. 

 

3. Museum More in de Over ij sselse plaats Gorsel is in beeld 

gebracht door Gaston 

Corbeau. Zoals we zijn 

gewend van de maker is de 

hele serie een voorbeeld van 

grote zorgvuldigheid. De tekst 

met uitleg over het museum 

mag voor de leesbaarheid iets 

langer in beeld staan. Een 

opvallend beeld is het beeldhouwwerk met een uitgestrekt arm en 

daarnaast een toeschouwer die toevallig op identieke wijze haar arm 

houdt. Een fraai staaltje van beeldherhaling. 

 

4. Militaire Canadese 

Begraafplaats in Holten. 

Door de serie met stilte te laten 

beginnen wordt meteen de toon 

gezet. Voor iedereen wordt 

duidelijk dat voor onze vrijheid 

vele anderen hun leven hebben 

gelaten. Jan Schokker stemt de 
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fotowerk en prachtig 

afgemonteerd. Een lust voor 

het oog. Niet iedereen is 

echter gecharmeerd van de 

gekozen muziek. Iets dat snel 

kan worden veranderd als de 

maker dat tenminste nodig 

oordeelt. 

 

9. Sail Amsterdam. Het l i jk t  erop dat het n iet meevalt van d it  

onderwerp iets spannends te maken. Jan der Schans heeft zich er 

toch aan gewaagd. Veel identieke soorten beelden komen voorbij 

echter zonder een echte verhaallijn. De muziek van Vangelis is 

doodgespeeld en had beter kunnen worden vermeden. De wat harde 

beelden zijn op zichzelf goed verzorgd. Wat Sail Amsterdam is, komt 

duidelijk over. 

 

10. Kerepesi is een begraafplaats in 

Budapest. Johan Rinmmel-zwaan legt 

de veelheid van grafmonumenten vast: 

van larmoyante beelden tot een enkel 

stuk moderne grafkunst. Boeiend om 

naar te kijken. De keuze van de muziek 

geeft aanleiding tot discussie. Ierse 

muziek bij een Hongaars gegeven? De 

overvloeiingen zijn rustig zoals behoort 

bij een dergelijk thema. Zij dragen bij 

aan het kijkgenot. 

 

 

11. De sodafabriek in Schiedam is een prachtige locat ie voor de 

beoefening van urbex-fotografie. Oude vervallen gebouwen oefenen 

een haast onweerstaanbare aantrekkings-kracht uit op fotografen. 

Zo ook op (andermaal) Johan Rimmel-zwaan. Het is een remake 

van de serie die hij in 2014 heeft gemaakt maar deze keer met o.a. 

meer passende muziek. Van de accenten in de muziek wordt goed 

gebruik gemaakt bij het vervloeien van de beelden. Een van de 

betere series van de coördinator van de avond.  

 

Het is laat, behoorlijk laat als de projector wordt gedoofd. Niet 

verwonderlijk met dit grote aantal series. Onmiskenbaar is de invloed van 

de projectgroep AV die van tijd tot tijd bijeenkomt in het atelier van Theo 

Luiten. Proeven van vaardigheid worden er gedemonstreerd en onderling 

becommentarieerd alvorens tot een vertoning op een van de clubavonden 

wordt besloten. Het leren van elkaar neemt tijdens deze seances een 

belangrijke plaats in. Het gevolg is bovendien dat het geen enkele moeite 

kost het programma van AV-avonden te vullen. Vormt dit gegeven 

aanleiding te overwegen bij de programmering van het clubprogramma 

het aantal van drie AV-avonden uit te breiden met minstens nog één of 

zelfs twee? 

 

Jan Bonsing 

 

 

 

 

 

Museum 

Budapest 

Gaston Corbeau 
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Even voorstellen……. 

In een onbewaakt ogenblik heb ik, Ton de Bruijn, ja gezegd op de vraag 

of ik op regelmatige basis auteur wilde zijn voor de nieuwe (digitale) 

nieuwsrubriek van de NVBG. Ik ben in Utrecht geboren op 4 juli 1943.  De 

belangstelling voor de fotografie dateert van mijn tiende verjaardag en is 

vooral ingegeven door mijn fascinatie voor techniek en chemie. Op mijn 

twaalfde gaf ik in een verduisterd natuurkundelokaal op de middelbare 

school al demonstraties hoe afdrukken en vergroten in zijn werk ging. 

Vanaf mijn 15e heb ik al mijn vrije uren gestoken in het assisteren in een 

grotere fotowinkel in Utrecht. Behalve dat ik mij daar verder kon 

verdiepen in de fotografie betekende dit ook een aardig zakcentje dat ik 

kon besteden aan - u raadt het al - de fotografie. De eigenaar was al snel 

overtuigd van mijn grote en serieuze belangstelling voor de fotografie en 

heeft dat op alle mogelijke manieren gestimuleerd. Nieuwe apparatuur 

mocht ik mee naar huis nemen en uitproberen. Behalve dat hiermee mijn 

eigen nieuwsgierigheid werd bevredigd, wierp dit ook zijn vruchten af bij 

het adviseren van klanten.  

 

De fascinatie voor techniek en chemie werd, na de middelbare school, 

vertaald in een opleiding voor chemisch-technoloog aan de HTS te 

Amsterdam. Gedurende mijn hele studietijd heb ik bij eerdergenoemde 

fotowinkel gewerkt. Studenten en docenten wisten mij al snel te vinden bij 

het adviseren op fotografisch terrein en ik kon, dankzij de connecties met 

de fotowinkel, ook nog een klein handeltje er op nahouden. Het nauwe 

contact met de fotografie is gedurende mijn werkzame leven altijd 

gebleven. Eerst in de voedingsmiddelenindustrie, later in de medische 

research. Vanaf 1970 heb ik als hoofd van een researchlaboratorium 

gewerkt aan de medische faculteit in Rotterdam (nu Erasmus Medisch 

Centrum) en heb een lange lijst publicaties op  mijn naam. Na mijn vroege 

pensionering heb ik van de gelegenheid gebruik gemaakt die mij bij een 

middelgroot fotolaboratorium werd geboden om daar op parttime basis te 

komen werken. Daar ben ik geconfronteerd met de eerste ontwikkelingen 

binnen de digitale fotografie en beeldverwerking. Ook die materie 

fascineerde mij en heb mij er behoorlijk in kunnen verdiepen en mede 

helpen richting te geven. Bezoek aan grote vakbeurzen (Londen) en 

bezoeken aan de Kodak fabriek in Luton waren de kersen op de taart. In 

die tijd ben ik gevraagd om de beginselen van de digitale fotografie 

samen te vatten in een cursus bij een plaatselijke culturele vereniging. De 

belangstelling bleek erg groot en de cursisten wilden graag nog een 

vervolg in de vorm van een cursus fotografie. Dit heb ik jarenlang kunnen 

voortzetten, ook voor verenigingen buiten de regio. Een grote bibliotheek 

in de buurt vroeg of ik ook avondvullende lezingen zou kunnen verzorgen 

over digitale fotografie. Uiteindelijk heb ik in vrijwel alle bibliotheken in 

Zuid Holland mijn lezingen gehouden. Vanaf mijn pensionering ben ik als 

gastdocent medische fysica verbonden aan het Erasmus Medisch 

Centrum en aan de Hogeschool Rotterdam. 

 

Mijn vrouw en ik hebben al snel onze fotografische bezigheden 

gescheiden. Zij maakte foto ’s die ze eerst altijd zelf afwerkte in onze 

gedeelde zwart-wit doka. Nu zit ze achter de computer en is fanatiek met 

Photoshop aan de gang. Zelf maakte ik voornamelijk dia ’s die ik gebruikte 

om reisbelevenissen om te zetten in “praatjes met plaatjes”. Dat vroeg al 

gauw om meer kwaliteit en ben overgeschakeld van kleinbeeld naar 

middenformaat. Dus moesten hiervoor goede professionele projectoren 

aangeschaft met de benodigde software. In rap tempo is dit nu verleden 

tijd geworden en doen we alles digitaal. Om meer en beter inhoud te 

geven aan mijn audiovisuele presentaties, ben ik in mei 2005 bij de 

oprichting van PixAna betrokken en maak sindsdien deel uit van het 

coördinerend team. Door de directe connecties met de NVBG, waar ik al 

een aantal jaren lid van ben, is nu de cirkel rond. Ik zal mij met plezier 

gaan wijden aan het schrijven (en vertalen) van interessante 

onderwerpen voor de nieuwsbrief nieuwe stijl. In de tussentijd ga ik mij 

ook als redacteur bezighouden met het “Kenniscentrum”. Ik houd mij bij 

dit alles graag aanbevolen voor suggesties in welke vorm dan ook van 

lezers. 

Ton de Bruijn 
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vergrote opname ziet er echter uit zoals in de figuur linksonder is 

weergegeven. Behalve buiging (diffractie) treedt hier ook interferentie op. 

Op dit laatste fenomeen gaan we hier niet in. Op een normale 

fotografische opname zal dit interferentiepatroon (de concentrische 

cirkels) niet zichtbaar worden en wordt het geheel een onscherpe vlek die 

we de verstrooiingscirkel noemen. Een verstrooiingscirkel van 0 mm is 

volkomen scherp ( in de praktijk een utopie) en bij een opname op 

kleinbeeldformaat is, zoals ooit afgesproken, alles scherp met een 

verstrooiingscirkel waarvan de diameter kleiner is dan 0,3 mm. Als 

rasechte (amateur)fotografen weten u en ik dat we het bereik van de 

scherpte kunnen vergroten door gebruik van een kleiner diafragma. 

Dezelfde lens zal bij een groter diafragma een geringere scherptediepte 

laten zien dan bij een kleiner diafragma. Toch kunnen we door steeds 

kleiner te diafragmeren de scherptediepte niet blijvend vergroten. Op een 

gegeven moment zien we de scherpte en scherptediepte teruglopen bij 

nog kleinere diafragmawaarden, alle tabellen over hyperfocale afstand 

(daarover een andere keer) van lenzen ten spijt. We lopen hier tegen de 

grenzen van de eergenoemde eigenschap van licht aan: buiging of 

diffractie. 

Als licht door een opening valt buigt het af en deze buiging zal sterker 

zijn naarmate deze opening kleiner is (zie de afbeelding hoeronder).  

Er ontstaat nu zelfs een verstrooiingscirkel op dat punt waarop is 

scherpgesteld. Een duur macro-objectief lijkt nu ineens waardeloos. Hoe 

goed het objectief ook is, we komen niet onder dit verschijnsel uit en 

moeten hiermee rekening houden. Van niet al te dure objectieven is 

N AT U U R W E T T E N  H I N D E R E N  D E  

F O T O G R A A F  
Bij het fotograferen, hetzij op film of digitaal, is een juiste belichting van 

belang voor optimale beelden. Die juiste belichting wordt op een aantal 

manieren verkregen. Behalve het kiezen van een passende gevoeligheid 

(ISO-waarde) spelen sluitertijd en diafragma daarbij een beslissende rol. 

Naast deze rol bij de belichting kunnen we sluitertijd en/of diafragma 

aanpassen aan wat wij als fotograaf willen bereiken. We kunnen kiezen 

voor bewuste over- of onderbelichting, scherpte of onscherpte. Op die 

manier kunnen we met heel veel combinaties van sluitertijd en diafragma 

aan de gang. De ervaren fotograaf weet hiermee goed om te gaan en is 

ook op de hoogte van de uitwerking van de grootte van het diafragma op 

de scherptediepte (of is het dieptescherpte?).  Als ik Wikipedia mag 

citeren, dan zegt deze over dit begrip het volgende: met scherptediepte 

wordt de afstand bedoeld tussen de dichtstbijzijnde en verste punten die 

scherp worden afgebeeld. Deze afstand wordt beïnvloed door de kwaliteit 

van de lens, het lichtgevoelige materiaal en de gebruikte diafragma

opening.  

 

Ik zal het begrip “scherp” eerst eens wat 

aanscherpen. Scherpte is relatief; het gebied 

tussen scherp en onscherp is in feite een 

geleidelijke overgang. Dit heeft te maken met 

de z.g. verstrooiingscirkel die een puntvormig 

voorwerp op het lichtgevoelig materiaal geeft. 

Een mooi voorbeeld hiervan is het fotograferen 

van een enkele ster op zeer grote afstand. In 

theorie stelt die ster een puntvormige lichtbron 

voor en zou als een enkel  lichtpunt moeten worden afgebeeld. Een sterk 
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bekend dat deze bij volle diafragmaopening een minder scherp beeld 

geven. Bij het sluiten van een paar stops is de kwaliteit van het beeld 

ineens stukken beter. Behalve de scherpte worden hierbij nog een paar 

ander nadelige effecten onderdrukt zoals vignettering (lichtafval naar de 

hoeken) en onscherpte aan de beeldranden. Het nadelige effect van 

buiging zal pas bij heel kleine diafragmaopeningen een merkbare rol 

gaan spelen. Een kwaliteitsobjectief geeft echter bij volle opening al wel 

een uitstekende scherpte zonder te hoeven  diafragmeren. 

 

Bij digitale fotografie zijn er echter nog meer zaken van invloed op de 

scherpte, n.l. de grootte en resolutie van de sensor. Hoe groter het 

sensorformaat hoe kleiner je kunt diafragmeren voordat de diffractie roet 

in het eten gooit. Voor een full-frame (24x36mm) camera ligt die grens bij 

ongeveer f22, bij een APS-C (22,5x15mm) bij f16 uitgaande van een 

scherpe afdruk op ongeveer 20x30cm. De brandpuntsafstand van het 

gebruikte objectief blijkt daarbij nauwelijks een rol van betekenis voor het 

buigingseffect. De resolutie van de sensor, of beter gezegd, de 

afmetingen van de afzonderlijke pixels spelen wel een grote rol. Hoe 

kleiner deze zijn hoe sneller je last hebt van het verschijnsel. De komst 

van steeds kleinere beeldchips met steeds hogere resolutie zal het 

probleem van diffractie alleen nog maar verergeren.  

 

Een paar vuistregels tot besluit: bij de veelgebruikte APS-C sensor met 

een resolutie tot ca. 10Mb het liefst niet kleiner diafragmeren dan f9 - f11. 

Eenzelfde sensor met een resolutie tussen 12 en 18Mb niet kleiner dan f8 

– f6,3. Kleinere openingen geven door diffractie geen winst in scherpte!  

Er valt over diffractie nog veel meer te vertellen en met zekere regelmaat 

wordt er over dit onderwerp gepubliceerd in de bekende fotobladen. In 

het blad Focus is in 2013 door Ger Meester een lezenswaardig artikel  

over diffractie gepubliceerd. Het lijkt mij dat af en toe onze kennis weer 

wat opgefrist moet worden, anders zijn wij geneigd het  weer te vergeten. 

Frappez toujours, zullen we maar zeggen. Het fenomeen diffractie, of 

althans de uitwerking hiervan hangt nauw samen met een ander begrip 

uit de fotografie: de hyperfocale afstand. Maar daarover een volgend 

keer.           Ton de Bruijn 


