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Bij een nabespreking van de eerste uitgave, waarbij de scherpe kantjes 

nog eens weggehaald zijn, zijn we (een klein comité van voorzitter, 

redacteur en kenniscentrumbeheerder), tot de conclusie gekomen dat 

deze nieuwsbrief de lezers aanspreekt. Er is een klein aantal berichten 

binnengekomen met complimenten en daar zijn we heel trots op. 

Daarnaast is er maar één bericht ontvangen van iemand die het toch 

lastig vond om de berichten te lezen.  “Ik moet steeds op ‘meer lezen’ 

klikken om het volledige artikel te lezen en dat vind ik niet gemakkelijk ”. 

Het is die lezer niet duidelijk dat de volledige uitgave ook gemakkelijk 

gedownload kan worden. Dan is het mogelijk om deze op de eigen 

computer op te slaan en later nog eens door te nemen. Die lezer is 

natuurlijk op weg geholpen. Verder zijn er geen klachten ontvangen en 

dat vertaal ik als positief en een aanmoediging om op dezelfde weg voort 

te gaan. 

 

Deze maand vindt u in deze uitgave een paar belangrijke zaken: 

 Allereerst een impressie van de Algemene Ledenvergadering, die op 

13 februari in Maartensdijk gehouden werd. 

 Er is een regioverslag vanuit Arnhem, compleet met een aantal foto ’s. 

Een voorbeeld van hoe het bestuur dit soort verslagen graag ziet.  

 Verder legt Ton de Bruijn, de beheerder van het kenniscentrum uit hoe 

de inhoud van dat digitale archief tot stand komt, voor wie het bestemd 

is en hoe het benaderbaar is. 

 Er is een aankondiging van een uitbreiding van het kenniscentrum met 

een artikel van Jan van der Schans over het schrijven van een 

scenario. 

 Tenslotte vindt u de eerste aflevering van een serie interviews met 

mensen waarvan de de redactie denkt dat ze iets te vertellen hebben. 

We beginnen die serie met Marcel Batist, een bevlogen fotograaf en 

AV-maker, die bij verschillende wedstrijden in de prijzen gevallen is.  

 

Jan van der Schans staat bekend als een gedegen AV-maker, waarbij de 

documentaire echt zijn genre is. Jan zoekt altijd interessante 

onderwerpen uit. Je krijgt informatie die niet zo voor de hand ligt, maar 

wel een belangrijke toevoeging is aan de beelden die hij presenteert.  

 

Hij zoekt tot op de bodem uit hoe een en ander in elkaar steekt en weet 

daar een prima verhaal over te schrijven. Dat verhaal wordt vervolgens in 

beeld gebracht (hij zegt van zichzelf dat hij niet zo ’n goede fotograaf is, 

maar als je zijn producties bekijkt dan valt dat goed mee). Na montage 

laat hij de tekst inspreken door een professioneel klinkende stem.  

 

Over het ontstaan van die documentaires en zijn werkwijze gaat Jan in 

een serie korte artikelen een boekje open doen. We zijn erg benieuwd 

naar zijn bijdragen, die we vanaf maart gaan publiceren.  

 

Ik wens u veel leesplezier. 

Arthur Palache 

 

Verschijningsschema van de nvbg-nieuwsbrief 2016 
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Impressie algemene ledenvergadering NVBG 

 

Het is 13 februari. Hoewel de zon enthousiast schijnt, is de temperatuur 

ernstig onder nul en moet er, voor de reis naar Maartensdijk kan worden 

ondernomen, behoorlijk gekrabt worden om de autoruiten ijsvrij te maken.  

 

Als ik bij het sportcentrum aankom is het er een drukte van belang. Maar 

niet met leden van de NVBG. Wel met heel veel sporters die ingespannen 

bezig zijn. En veel herrie maken. Ik ben veel te vroeg en heb dus tijd om 

een kop koffie te drinken en eens rustig om me heen te kijken. Het 

sportcentrum ziet er uit als in uit de jaren zeventig gebouwd. Met typisch 

voor die tijd gekleurde wanden en schrootjesplafonds. Dat maakt voor de 

bewoners van Maartensdijk kennelijk niets uit. Het centrum wordt druk 

bezocht en vooral ook druk gebruikt. 

 

In een klein zaaltje wordt de vergadering gehouden. Ik ga op tijd naar 

binnen en ben dan wat teleurgesteld. Met name in het aantal leden dat 

deze vergadering bezoekt. Het zijn er welgeteld elf.  

Ondanks de aankondigingen en de aparte nieuwsflits die op 29 januari is 

verschenen en nadrukkelijk de aandacht op deze vergadering vestigde, 

zijn er van de bijna 300 leden dus elf opgekomen… Het bestuur is 

natuurlijk wel voltallig aanwezig en zit, zoals dat hoort achter de 

bestuurstafel. 

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Beeld en Geluid.  

Van links naar rechts:  

 Jan Bras, secretaris 

 Gerrit van Harreveld, bestuurslid 

 Ed Diersmann, voorzitter 

 Henk Dijkstra, penningmeester 

 Piet Huijgens, bestuurslid 
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Voorzitter Ed Diersmann opent de vergadering precies op de 

aangekondigde tijd en zit de vergadering strak en gedegen voor. De 

agenda wordt in snel tempo afgewerkt en dankzij een paar korte 

discussies komt de totale vergadertijd toch nog op één uur. De discussies 

gaan over de voortgang van ‘geluid’ en de benadering van de bestanden 

van het geluidsarchief. Verder is er een rondvraag over het AV -reglement 

en een vraag naar een nieuwe ‘showcase’ (een cd met voorbeelden van 

audiovisuele presentaties ter promotie van onze hobby en van de NVBG). 

De vragen worden naar tevredenheid beantwoord.  

 

Net voor de sluiting besteedt de voorzitter nog aandacht aan het vertrek 

van bestuurslid Piet Huygens. Hij bedankt hem voor zijn bestuurlijke 

inspanningen en beloont dat met een kleine attentie en de belofte dat er 

tijdens ‘de nationale’ op 9 april in Barneveld nog zeker aandacht aan zal 

worden besteed. 

 

Aan de bar van het sportpaleis praten we in kleine groepjes nog wat na. 

Na een voorspoedige terugreis ben ik onverwacht vroeg (althans volgens 

mijn vrouw) weer terug en neem een stevige borrel. Enerzijds om de 

vreugde over het aantal bezoekers dat de moeite nam deze vergadering 

bij te wonen te vieren en anderzijds om de teleurstelling over het geringe 

aantal geïnteresseerden weg te nemen. 

Arthur Palache 

 

Piet Huijgens ontvangt een attentie voor zijn inzet in het bestuur.  
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Nederasselt draaiende te houden is veel geld nodig. Door interviews 

tussen de initiatiefnemer (vm. huisarts) van deze sponsorfilm en Marijke 

(beheerder opvanghuis) en enkele videoshots krijgen we een goed beeld 

wat het opvanghuis voor haar bewoners betekent.  

Kunstig vond ik de door Henk in photoshop geanimeerde verbouwing van 

de zolderverdieping die noodzakelijk is om nog meer bewoners op te 

kunnen huisvesten.  

En het mooie is dat deze sponsorfilm ‘gewerkt’ heeft, want de nodige 

sponsorgelden zijn binnengehaald. Dat deze hobby ook voor deze 

doeleinden gebruikt kan worden is fantastisch!  

 

Dan krijgen we oogsten, MAIS welteverstaan van Ton Hensen. Ton heeft 

de oogstwerkzaamheden van de lokale loonwerker gevolgd. Daarbij heeft 

hij ook mogen fotograferen vanaf de combine. Een informatief verhaal 

met goede tekst en uitleg. Wat misschien mist is een stukje video. Want 

de oogstwerkzaamheden en grote machines vragen om dynamiek. Ton 

gaat sparen voor een camera waarmee hij ook kan filmen. Volgend 

seizoen: nieuwe ronde, nieuwe kansen. 

 

Ad van Roosendaal en Anneke Zonneveld hebben de jaarlijks 

terugkerende MONTFERLAND NIGHTTRAIL 2015 weer vastgelegd en 

een dynamisch 

stukje van gemaakt. 

Het voordeel is 

geweest dat Ad en 

Anneke met z’n 

tweeen konden 

werken en 

bovendien een 

actiecamera met 

timelapse 

opgehangen 

hebben. Veel en 

afwisselend 

beeldmateriaal en 

NVBG Giesbeek (regio Arnhem) 12-01-2016 

 

Met een goed gevulde tafel 

lekkernijen en na de 

nieuwjaarswensen over en 

weer, stappen we het jaar 

2016 in. 

 

Met onze aanwijzingen en 

tips op de concept-versie van 

INTERGALACTIC heeft Jan 

Tuinman zijn show verder 

uitgewerkt. Geïnspireerd door de science fictionfilm Bladerunner kijken 

we hoe Jan zijn ruimteschepen en bemanningscapsules door onze 

melkwegstelsel laat reizen. Mooie 

beelden, goede maskers en 

lagenvolgorde, waardoor de 

ruimteschepen vrijelijk door het 

heelal vliegen. En juist op het 

moment dat we denken, ‘nu kennen 

we het wel’, komt de verrassende 

wending in het verhaal. De muziek 

van Kitaro en Vangalis past perfect 

bij de beelden. 

Jan vertelt ons dat hij het gevoel had dat het verhaal nog niet klopte. Na 

zijn ‘aha-erlibnis’, heeft hij op het allerlaatste moment nog een 

noodzakelijke aanpassing doorgevoerd. Al pratende daarover kwamen er 

nog meer suggesties vanuit de club. Een versie drie komt er vast wel.  

 

Cor van den Berg en Henk van der Vleuten hebben in co-productie de 

sponsorfilm HET TWEEDE HUIS gemaakt. Om dit ‘tweede huis’ in 
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NVBG Arnhem, verslag 9 februari 2016  

 

De avond van 9 februari 2016 is voor iedereen toegankelijk en dat is 

vanavond te zien. Partners, familie en vrienden zijn meegenomen om te 

zien wat wij, als NVBG Arnhem, in onze mars hebben. Vanavond laten we 

onze ‘gouwe ouwe’ zien … 

Ton Hensen is onze spreek-

stalmeester die de series aan elkaar 

praat. Hij dat doet dat met verve!  

 

KANAAL 69 van Cuno Wegman is 

gemaakt naar aanleiding van een 

clubthema van AV-Dialog. In iets 

meer dan een minuut zien we hoe 

Cuno het thema communicatie 

verbeeldt. Toepasselijke 

openingsserie. 

 

Daarna maken we een trektocht door 

de zuidelijke woesteinen van Libië, 

te weten JEBEL ACACUS. Cor en 

Thea van den Berg laten ons de 

schoonheid van deze woesteinen 

zien, voordat het daar mis ging. 

Mooie sfeerbeeld. 

 

Dan dichter bij huis. Jan Tuinman 

laat met PORTRAITS OF LIVING 

STATUES prachtige ‘koppen’ zien 

die hij haarscherp vastgelegd heeft 

tijdens het Living Statues-festival in 

Arnhem. In vierkant-formaat zien we 

sprekende portretten op het doek. 

 

 

een passende muziek maakt dit 

een leuke (youtube)filmpje om 

naar te kijken. 

 

Ook hebben Ad en Anneke de 

bouw van de UITKIJKTOREN 

HULZENBERG met meerdere 

camera’s vastgelegd. 

Gedurende pakweg drie weken 

zijn foto’s, video’s en time 

lapsen gemaakt. De vele shots 

zijn met een passende muziek 

en timelapsen aan elkaar 

gemonteerd tot een dynamisch 

geheel. Leuk om naar te kijken 

en zeker niet te lang. 

 

Het is een tijd geleden dat we 

wat van Theo van Liempt 

hebben gezien. Hij sluit deze 

avond af met (exacte titel weet ik niet) MOESTUINIEREN BOSCHHOEVE.  

 

In principe zijn Theo en Elly gestopt met het maken van presentaties over 

tuinen. Maar Theo heeft zich toch laten strikken voor het maken van deze 

tuinenserie. We zien een onderdeel van een groter geheel. Mooie 

fotografie en in harmonie aan elkaar geregen. Met de minimalistische 

muziek van Einaudi is deze serie een juweeltje om naar te kijken en bij 

weg te dromen. 

 

Na afloop worden de welbekende certificaten uitgereikt aan de auteurs. 

Ook zien we dat er goed gebruik gemaakt is van de hapjestafel. Een 

avond mooie series bekijken onder het genot van een hapje en een 

drankje. Wat wil men nog meer? 

 

Anneke Zonneveld 
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Heel anders is zijn serie NIKS. In 3.21 minuten zien we hoe Jan op 

humoristische wijze de clubuitdaging van 2015 uitwerkt. Lekker 

ongedwongen kijken en de beelden vliegen je bijna letterlijk om de oren.  

 

Dan een serieuzer onderwerp. Met DE GROENE TARA van Cuno en 

Gerda Wegman zien we een Tibetaans ritueel: het maken van een 

Mandela. Vol toewijding en met uiterste preciezie zien we hoe Tibetaanse 

monikken in Amersfoort het hele proces doorlopen. Goede uitleg in 

gesproken woord. 

 

Tenslotte gaan we met Frans Warmerdam naar PENGABENAN DI BALI 

om daar een crematieplechtigheid bij te wonen. Frans was in de 

uitzonderlijke positie om dit dagenlange durende ritueel fotografisch (met 

lifegeluiden) vast te leggen. En dat tot en met de asbezorging op zee. 

Bijzonder! 

 

De pauze is haast te kort voor ons allemaal om even na te praten over de 

series tot nog toe. Het geluidssignaal ‘dwingt’ ons om weer de stoelen op 

te zoeken. Ton leidt ons weer door het tweede deel van de avond.  

 

Een goede serie om ons er weer bij te trekken is ZIN IN ONZIN van Piet 

Luitwieler. We zien hoe Piet zijn fantasie heeft losgelaten tijdens een 

avondje achter de PC. Een vlotte en moderne serie is het gevolg, waar 

Armin van Buuren haast wel jaloers op moet zijn.  

 

Dan mag Ton zijn eigen serie EEN SIMPELE STEEN aankondigen. We 

zien, met historisch beeldmateriaal, hoe een kleimassa uiteindelijk als 

baksteen belandt op het tasveld. De saamhorigheid en het oude 

handwerk in dit productieproces is door Ton goed uitgewerkt.  

 

We gaan even naar de andere kant van de wereld (Nieuw Zeeland) om de 

KINGSTON FLYER van Henk van der Vleuten te zien. Met foto ’s, video’s 

en lifegeluiden zien we hoe deze stoomtrein door vrijwilligers ‘draaiende’ 

wordt gehouden. Boeiende weergave en goed uitgewerkt.  

 

We gaan weer naar dicht bij huis. Ad van Roosendaal en Anneke 

Zonneveld laten met VERRASSEND MONTFERLAND zien hoe mooi hun 

‘achtertuin’ is. Fraaie landschappen, wilde planten en dieren glijden over 

het doek. We moeten toch maar eens gaan kijken in (en rondom het bos 

van) Montferland…. 

 

Opbouw van het spanscherm 
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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 niet meer mogelijk, het kon tot 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 

Ger Vos geeft met zijn productie RONCHAMP: LA CHAPELLE, NOTRE 

DAME DU HAUT 

het spel van licht en muziek weer in en rondom een architectonisch 

ontworpen kerkje in Ronchamp (Frankrijk). Een mooie rustige serie op de 

tonen van Arvo Pärt. De gedachten dwalen weg … 

 

Chris Stenger sluit de avond af met zijn serie CHINA. Een land van 

superlatieven, modern, taditioneel. Helaas lijken de beeld - en 

geluidssporen verschoven ten opzichte van elkaar, want de synchroniteit 

is niet zoals het hoort. Toch doet dit weinig af aan de serie en zien we in 

pakweg 10 minuten welke tegenstellingen dit imense land allemaal kent.  

 

Dan zijn we door de series heen. Samenvattend kunnen we stellen dat 

we deze avond een prima mix en afwisseling van series hebben gezien 

van NVBG Arnhem. De gasten en eigen clubleden gaan met een voldaan 

gevoel naar huis. Ton en stuurgroepleden (Cuno, Piet en Anneke) 

bedankt! 

Er rest ons niets anders dan het boeltje weer in te pakken en huiswaarts 

te keren.  

Anneke Zonneveld 
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Kenniscentrum NVBG, wat is dat nu weer?  

In nieuwe opzet van de nieuwsbrief is ruimte gemaakt om een kenniscentrum op 

te zetten. Waar gaat het in dit geval om? De bedoelingen zijn tweeledig. 

Enerzijds komen er nieuwtjes aan de orde die gezien de inhoud bewaard zouden 

moeten worden om op een later tijdstip na te kunnen lezen. In principe zou dit 

van alles kunnen zijn, maar we beperken ons tot onderwerpen die voor de NVBG 

leden van waarde zijn. Daarnaast kunnen er speciaal voor het kenniscentrum 

geschreven artikeltjes worden geplaatst. Dit hoeven dus niet direct nieuwe zaken 

te zijn. Het stukje van André Hartensveld (Kleine krachtpatsers) is een voorbeeld 

van een nieuwtje dat tevens zijn plaats vindt in het kenniscentrum. Het artikeltje 

van mijn hand over diffractie is een voorbeeld van iets dat speciaal voor het 

kenniscentrum is gemaakt. Wij verwachten u hiermee van dienst te kunnen zijn 

en hopen dat het kenniscentrum zal uitgroeien tot een soort mini-encyclopedie. 

In de eerste editie van de in Nederland uitgegeven Encyclopedie voor Fotografie 

en Cinematografie (1958) was er over band-diaseries nog niets te vinden. De 

tweede editie uit 1971, inmiddels omgedoopt tot Foto en Filmencyclopedie, 

bevatte al een klein artikeltje over dit fenomeen. Pas in de 3e editie uit 1981 was 

er voor het eerst de term diaporama te lezen en ging men wat dieper op dit 

onderwerp in.   

                                                                                      

Zowel de nieuwtjes als nieuwe artikelen in het kenniscentrum worden in het 

algemene deel van de website vermeld in de vorm van een korte of langere 

beschrijving. De volledige artikelen In het kenniscentrum zijn alleen toegankelijk 

voor leden in het besloten deel. Alle artikelen zijn als PDF opgeslagen en kunnen 

gemakkelijk worden opgeroepen, gedownload en eventueel uitgeprint. Met het 

oog op dit laatste is de lay-out zodanig van opzet dat uitstekend leesbare 

afdrukken kunnen worden gemaakt. Alle artikelen zijn gerangschikt in een zestal 

onderwerpen: Beeld, Geluid, Projectie, AV-series maken, Software algemeen en 

een map Niet gerubriceerd. Binnen de drie onderwerpen beeld, geluid en 

projectie zijn aanvullende onderverdelingen gemaakt. Ik nodig u hierbij uit om 

daar eens doorheen te bladeren zodat u de weg binnen het kenniscentrum leert 

kennen.  

 

Van onze leden verwachten wij ook ideeën, kant en klare artikelen of iets 

daartussenin te ontvangen. Daarmee is de kans het grootst dat er “voor ieder wat 

wils” in het kenniscentrum is te vinden.  

Als we samen ons best doen gaat dit zo maar lukken. 

 

Ton de Bruijn, Redacteur Kenniscentrum  
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“Het maken van een scenario is het bedenken, schrijven en heel vaak 

herschrijven van uw idee. Er gaat een heel lang denkproces aan het 

maken van een scenario vooraf”. 

 

Zo begint het artikel van Jan van der Schans, waarin hij uitgebreid uitlegt 

wat er komt kijken bij het schrijven en gebruiken van een scenario.  

 

Dat hij die kunst goed onder de knie heeft is voortgekomen uit zijn 

filmverleden. Tegenwoordig is dat nog steeds te zien aan de gedegen 

manier waarop hij zijn documentaires maakt en er ook prijzen mee wint.  

 

Het zeer lezenwaardige artikel is getiteld ‘Het maken van een scenario ’ 

en te downloaden vanaf het kenniscentrum. 

Naast de schrijfservice, waarover in het proefnummer en ook in het eerste 

nummer van de nvbg-nieuwsbrief al gerept is, is er nog een hulpmidddel 

om het schrijven van leesbare artikelen wat gemakkelijker te maken.  

 

De schrijfwijzer geeft wat aanbevelingen om teksten leesbaar op het 

scherm te krijgen. Ze zijn niet belerend bedoeld, maar geven slechts tips 

om prettig leesbare teksten te krijgen. 

 

Iedere auteur die er belangstelling voor heeft kan de schrijfwijzer 

aanvragen bij de redactie. Op die manier kan de redactie ook digitaal 

kennismaken met de auteur en dat wordt erg op prijs gesteld.  

 

Stuur een berichtje naar: nvbgnieuws@nvbg.nl en u krijgt de schrijfwijzer 

meteen als pdf-bestand toegezonden. 
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Inspreektips 

Jan Bonsing, een gewaardeerd lid van DFG uit ‘s-Gravenzande, heeft zelf 

een prachtige stem en heeft ook al wat AV ’s ingesproken. Hij heeft een 

paar tips opgeschreven, waarvan sommige wellicht al wel bekend zijn, 

andere misschien wat minder. Maar hier staan ze in ieder geval compact 

bij elkaar. 

 

Aanwijzingen voor het inspreken van teksten 

 

RUST 

Luisteraars zitten niet te wachten op jouw kunst-en-vliegwerk, maar zijn 

uit op de ingesproken informatie. Spreek dus rustig en beheerst.  

 

 behandel leestekens als hulpjes bij het voorlezen 

 ga met je stemvolume en je toon niet wild op en neer  

 spreek op dezelfde manier als waarop je normaal ook spreekt; zet 

geen stemmetje op 

 probeer je ademhaling rustig te houden. Adem "vanuit je buik". Voel je 

na een tijdje lezen dat je schouders aanspannen en dat je borst 

gespannen staat, stop dan even, zucht een paar keer en probeer je 

adem dieper vanuit je lijf te halen.  N.B. wel bij het zuchten even de 

microfoon uitzetten  

 wees ontspannen, zorg dat je goed zit, laat je schouders hangen, zit 

rechtop evt. met een goede steun  

 voordat je begint te spreken eerst diep inademen anders haal je 

mogelijk niet het einde van de zin met dezelfde ademtocht  

 kin niet naar voren of naar de borst maar gewoon horizontaal houden  

 

 

 

 

DYNAMIEK EN UITSPRAAK  

 maak korte zinnen en schrijf de tekstdelen volledig uit en nummer ze  

 let op het consequente gebruik van de tijden ( o.t.t / v.t.t/o.v.t/v.v.t.). Bij 

gebruik van de tegenwoordige tijd komt het gesprokene actief over  

 teken in de tekst aan op welke plaatsen al dan niet accenten moeten 

komen te liggen (stem omhoog/omlaag of neutraal)  

 laat de tekst door iemand controleren en laat de sfeer van de serie in 

de tekst doorklinken Een citaat in een tekst (bijvoorbeeld van een 

gedicht) klinkt anders dan de tekst zelf  

 geef nadruk aan woorden of zinsdelen die het verdienen maar gebruik 

niet te veel accenten in één zin. Hooguit twee stuks   

 woorden die je niet nadruk moet geven (tenzij noodzakelijk voor een 

goed begrip) zijn: 

 aanwijzende woorden: datgene, dat, die  

 ontkennende woorden: nee, niet, geen 

 plaats- en tijdsbepalingen: donderdag, 2015 

 voegwoorden: maar, dus, en 

 voorzetsels: in, op, voor 

 telwoorden: 1e, 1000, allerlaatste 

 bijvoeglijke naamwoorden: grote, geweldige, mooie.  

Deze woorden doen hun werk zo ook wel, als je ze maar 

verstaanbaar brengt. 

 let erop dat je niet elke zin op dezelfde manier neerzet. Breng verschil 

aan in intonatie en dynamiek 

 tempowisseling:  

 neem korte pauzes bij komma's, punten enz. Een pauze in een 

tekst is al snel te kort. Neem je tijd, dan heeft de luisteraar ook de 

tijd om te verwerken wat je zegt 

 sub-informatie en bijzinnen: sneller en lager spreken  

 belangrijke informatie: langzamer en met (enige) nadruk  

 let erop dat je uitspraak verzorgd is 

 spreek voor in je mond 

 let op de harde medeklinkers (p, s, t, k, g enz.)   
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daarvoor de mogelijkheden van een geluidsbewerkingsprogramma 

(Adobe Audition of het gratis Audacity); idem van ademgeluiden  

 voorversterkertje helpt als microfoon niet voldoende signaal afgeeft  

 

ADVIES 

luister kritisch naar tv-documentaires  

 

Jan Bonsing, 

DFG ’s-Gravenzande, 

AV-werkgroep (februari 2016) 
 

 

 

(N.B. het bovenstaande is een compilatie van diverse teksten van derden gevonden op 

Internet, aangevuld met eigen bevindingen).  

 

 

 de nieuwslezers van de openbare omroepen worden in ons taalgebied 

wat uitspraak betreft als toonaangevend beschouwd. Volg hun 

voorbeeld. luister vooral naar documentaires  

 spreek de teksten op dezelfde dag in  

 laat werkwoorden wérken en zet zelfstandige naamwoorden néér.  

Oefen eens zonder microfoon en met je hele lijf  

 woorden die je niet nadruk moet geven (tenzij noodzakelijk voor een 

goed begrip) zijn: 

 aanwijzende woorden: datgene, dat, die  

 ontkennende woorden: nee, niet, geen  

 plaats- en tijdsbepalingen: donderdag, 2015 

 voegwoorden: maar, dus, en 

 voorzetsels: in, op, voor  

 telwoorden: 1e, 1000, allerlaatste  

 bijvoeglijke naamwoorden: grote, geweldige, mooie  

Deze woorden doen hun werk zo ook wel, als je ze maar verstaanbaar 

brengt. 

 

STEMVERZORGING 

 spreek niet luider dan je normaal doet 

 spreek in je eigen tempo en toonhoogte 

 neem regelmatig een slokje water 

 bij kriebel, schorheid enz. stop met voorlezen en neem een slokje  

 

TECHNISCHE AANWIJZINGEN 

 voorkom geritsel met de tekstbladen 

 houd de microfoon niet in de hand maar plaats deze op een standaard/

statief 

 spreek niet IN maar NAAST de microfoon (ploppen)  

 beweeg het hoofd niet van en naar de microfoon; afstand constant 

houden; het mooiste is een hoofdtelefoon met microfoon eraan vast 

(telefonistentelefoon) 

 zorg voor rustige omgeving  

 neem niet te hard op iin verband met oversturing (ongeveer − 12 dB) 

 geruis van de koeling van de pc verwijderen met ruisreductie. Gebruik 
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Af en toe denk ik nog wel eens terug aan de tijd van de diaprojectoren. 

Mijn eerste projector was er een van Albert Heijn. Je moest er zegeltjes 

voor sparen en nog wat bij betalen. 

 

Na wat experimenteren met een geleende projector en een schuif van 

karton die je op een gordijnrail heen en weer kon schuiven, kocht ik een 

tweede projector bij de HEMA. Met die projectoren heb ik handmatige 

‘gordijnschuifovervloeiers ’ kunnen maken waar de toeschouwers enorm 

van onder de indruk waren. Later is die mechanische schuif vervangen 

door een slim kastje dat de lampen zelfstandig langzaam aan en uit kon 

doen en ook nog eens de volgende dia voorschuiven. Het heeft jaren 

lang prima gefunctioneerd. Hooguit ging er eens een lampje stuk. Zo ’n 

24 Volt 250 Watt bolletje kostte toen rond een tientje, dat viel dus erg 

mee. 

 

Nu ben ik aan mijn derde beamer toe. Niet omdat de vorige twee 

versleten zijn, maar omdat de lampjes stuk zijn. Bij de eerste beamer 

dacht ik slim te zijn en er meteen een reserve  lamp bij te kopen. Dat 

leek een goed idee, tot ik de prijs van die lampen hoorde. Bijna net zo 

hoog als de beamer zelf… Dat heb ik dus maar niet gedaan. 

 

Na afloop van een voorstelling zijn er altijd hulpvriendelijke mensen die 

even helpen om de boel op te ruimen. En voor je het in de gaten hebt 

trekken ze de stekker er uit een gaan met je projector aan de wandel. 

Tja, dat kost dus een lamp, want met een niet afgekoelde projector 

sjouwen, daar kan zo’n ding absoluut niet tegen. 

 

Mijn tweede beamer was in zijn geheel goedkoper dan alleen een 

lampje voor de eerste, dus dan toch maar een mooie nieuwe gekocht.. 

Het heeft wel het voordeel dat je technisch ‘bij’ blijft. Ik zeg altijd “die 

elektronische middelen moet je tussen de middag kopen. ’s-morgens 

zijn ze te duur en ’s-middags zijn ze verouderd”. 

Mijn derde beamer 

 

Ondanks mijn waakzaamheid bij het opruimen is het me laatst toch weer 

overkomen dat er gesjouwd werd met een projector, waarvan een 

knipperend lampje zefs aangaf: “afblijven ik moet eerst nog afkoelen”. En 

ik kan er ook nog eens niemand de schuld van geven, omdat ik zelf de 

kluns was die voortijdig met dat ding liep te sjouwen.  

 

Als er dus nog mensen zijn die een beamer nodig hebben: u kunt deze bij 

mij gratis afhalen. Er hoeft alleen maar een nieuw lampje in...  

 

Arthur Palache 
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Interview Marcel Batist 

Marcel Batist fotografeert vanaf zijn 

zeventiende. Vanaf 2008 doet hij dat digitaal 

met een Pentax K5. Hij is voorzitter van de 

Westlandse Amateur Fotografen Vereniging, 

een club die dit jaar zestig jaar bestaat en 

waarvan hij zelf al meer dan veertig jaar lid 

is. Hieronder geeft hij aan wat zijn bijzondere 

belangstellng heeft. 

 

Vanaf 1977 belangstelling voor AV ’s 

Iedereen denkt dat het fenomeen audiovisual iets is van de laatste jaren 

is, maar het tegendeel is waar. We kenden vroeger het verschijnsel 

‘diaporama’, waarbij met twee of meer projectoren beelden werden 

geprojecteerd en er ook geluid bij werd afgespeeld. In het begin ging 

alles nog handmatig, maar later is met name door Jan Roeleveld, 

apparatuur op de markt gebracht waarbij een en ander wat eenvoudiger 

werd. Daarmee kon je met pulsapparaatjes via een bandrecorder de 

projectoren aansturen. Toen werd het ook mogelijk om beeld en geluid 

een twee-eenheid te laten vormen. Ik werd er in 1977 door gepakt 

doordat ik met een vriend een bezoek bracht aan de ProFoto beurs in 

Utrecht. Dat was een fotovakbeurs voor professionals en gevorderde 

amateurs. Kodak had daar een stand met een drietal nieuwe 

carrouselprojectoren. Er werd een show gepresenteerd van fotograaf 

David Hamilton over het carnaval in Rio de Janeiro. Ik wist niet wat me 

overkwam, zo indrukwekkend. Ik heb de show die dag drie keer gezien, 

zo fantastisch vond ik het. Prachtige flitsende beelden, begeleid door 

opzwepende muziek, ik werd er diep door geraakt. Het had een hoog ‘dat 

wil ik ook gehalte’, maar het is er door allerlei omstandigheden al die 

jaren niet van gekomen. 

 Vanaf 2008 zelf aan de slag 

Pas in 2008, toen ik overging op digitale fotografie, ben ik gaan 

onderzoeken wat er aan software beschikbaar was om audiovisuals  te 

maken. Toen bleek dat het heel wat gemakkelijker was dan vroeger. In 

die tijd is ook mijn eerste av-productie ontstaan, maar mijn belangstelling 

daarvoor stamt dus al uit 1977. Inmiddels heb ik zo ’n dertig series 

‘gebouwd’. Dat is niet veel, maar dat komt omdat ik, door voortschrijdend 

inzicht, ook wel eens een bestaande serie vernieuw, verfris of zelfs 

geheel opnieuw opzet. 

 

Brede interesse 

Ik laat me niet graag in een hokje duwen. En hoewel ‘natuur’ in de 

breedste zin des woords mijn warme belangstelling heeft, waak ik er voor 

om alleen 

natuurseries te 

maken. Abstracte 

fotografie, 

fotograferen op 

vreemde plaatsen, 

zoals urbex-

locaties, dat heeft 

mijn voorkeur en 

ik vind het dan 

ook helemaal niet 

lastig om ideeën voor een audiovisual op te doen. In tegendeel, ik borrel 

en bruis van de ideeën en heb veel te weinig tijd om deze allemaal te 

realiseren. Architectuur, urbex, natuur en vervreemding, dat zijn mijn 

sleutelwoorden, zowel voor de fotografie als voor het maken van 

audiovisuals. Fotograferen voor een audiovisual is wel anders dan 

‘gewoon’ fotograferen. Het 16:9-formaat is mooier en veelzijdiger dan het 

oude 3:2-formaat en daardoor stevig ingeburgerd in de av-wereld. Je kunt 

er meer mee en dat betekent dat je wat ruimer moet fotograferen dan het 

3:2-kader aangeeft. Dan heb je later de ruimte om je kader aan te passen 

aan je AV. 
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Beelden vormen het uitgangspunt  

Bij het maken van een AV, of het bouwen van een AV, zoals ik dat altijd 

zeg, ga ik steeds uit van de beelden. Dat kunnen beelden uit mijn archief 

zijn, maar ik ga ook vaak op pad, speciaal om beelden voor een AV te 

schieten. Dan zoek ik later de muziek erbij en dat is heel lastig, want ik 

wil geen betreden paden belopen. Mijn muziek moet oorspronkelijk zijn, 

passen bij de beelden en mag vooral geen bekend deuntje zijn. Het is me 

tot nu toe dan ook nog maar één keer overkomen dat ik in een AV van 

iemand anders een stukje van door mij gebruikte muziek tegenkwam. Bij 

dat zoeken laat ik me vooral leiden door zoektermen in te vullen op 

internet en bij Spotify. Dat levert soms verrassende resultaten op. Veel 

resultaten ook, die ik dan vervolgens allemaal afluister om te zien of er 

iets van mijn gading bij zit. Soms duurt dat lang, soms gaat het wat 

vlotter, maar zonder zoeken vind je niets. In de serie ‘Mijn magisch 

realisme’ bijvoorbeeld heb ik meer dan acht uur naar allerlei 

muziekstukken geluisterd, eer ik de vijf gebruikte fragmenten bij elkaar 

had. 

Muziek bezorgt me dus heel veel werk. Ik maakte eens van een serie een 

kortere versie. Toen moesten er twee muziekfragmenten uit en kwam er 

één nieuw voor in de plaats. Het heeft me heel veel tijd gekost. Veel 

meer tijd dan het inkorten van de serie zelf. 

Tenslotte een advies 

Ik heb een aantal redenen om mee te doen met wedstrijden en festivals. 

Om te beginnen geeft het een kick om tijdens een festival jouw inzending 

op een groot scherm in een zaal vol publiek te zien. Dat is echt geweldig. 

Daarnaast is het een mooie toetssteen om te zien of je je qua kwaliteit 

kunt meten met andere deelnemers. Tenslotte zie je een flink aantal 

goede AV’s – niemand stuurt immers zijn slechtste werk in – en dat kan 

heel leerzaam zijn. Het is meteen mijn advies aan iedereen die met AV ’s 

aan de gang gaat: stuur vooral in naar wedstijden en festivals en probeer 

aan te sluiten bij een lokale AV-groep. Het houdt je scherp en je leert er 

veel van. 


