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Het is zaterdag 12 maart, de dag van het AV-voorjaarsfestival in 

Oosterhout-Nijmegen. Onderweg er naar toe denk ik na over het woord 

festival. Vreemd woord eigenlijk. Ik heb er de gedachtenassociatie bij van 

een meerdaags feest, maar dat is hier natuurlijk niet aan de orde.  

De dikke Van Dale geeft als antwoord: groot (muziek)feest. Daar word ik 

niet wijzer van, want dat onderstreept slechts mijn eigen gedachte. 

Wikipedia is wat genuancerder en zegt over het woord festival: 

“Een festival is een evenement van geïnteresseerden over een bepaald 

onderwerp”. Dat komt wat dichterbij en geeft goed weer wat in de AV-

wereld onder een festival wordt verstaan. In dit nummer leest u hoe het 

er bij het AV-Voorjaarsfestival in Oosterhout-Nijmegen aan toe ging. Het 

is voor de eerste keer gehouden en er mag van een succes gesproken 

worden. Er waren 57 inzendingen, waarvan er 43 vertoond werden.  

U leest meer over dit festival in een bijdrage van Anneke Zonneveld.  

 

Er zijn regioverslagen vanuit de regio ’s Drente en Utrecht. In deze 

aflevering voor het eerst ook een bijdrage vanuit Regio Westland.  

 

Verder is er een artikel over overvloeiapparatuur. Ik weet dat dit in de 

deze tijd van elektronica en beamers niet meer zo speelt, maar het is 

wellicht interessant om te weten dat overvloeiprojectie al zo oud is als de 

toverlantaarn. Hoe ze dat vroeger deden ziet u in het artikel ‘Uit een ver 

verleden’. 

 

 

De vorige maand aangekondigde artikelenreeks van Jan van der Schans 

begint met een kennismaking met hem. Hij beschrijft hoe hij tot het 

maken van AV’s gekomen is en geeft kort aan waar zijn verdere serie 

artikelen over zal gaan.

Tenslotte vraag ik uw aandacht voor ‘de Nationale’. Er is weliswaar op 

1 maart een nvbg-special over deze wedstrijd verschenen, maar het kan 

geen kwaad om op deze plek de dag nogmaals onder de aandacht te 

brengen. 

De wedstrijddag wordt op 9 april in Barneveld wordt gehouden. 

’s-Morgens is er een drietal workshops, waarvoor, als u er een wilt 

volgen, aanmelden noodzakelijk is. ‘s-Middags na de luch wordt de 

nationale wedstrijd ‘AV-presentaties’ gehouden. Aanmelden voor de 

workshops kan via de volgende link: 

www.navg.nl/workshop.php. 

 

Het aantal deelnemers per workshop is beperkt, dus snel aanmelden is 

noodzakelijk. 

 

Ik wens u veel leesplezier en wellicht zien we elkaar op 9 april.  

 

Arthur Palache, 

Hoofdredacteur nvbg-nieuwsbrief  

Van de redactie 

http://www.navg.nl/workshop.php
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Van de Voorzitter 

Het is zaterdagmiddag 19 maart, kwart over vier ’s middags. Ik ben net 

weer thuis van een dagje juryberaad in Rijen met de jury van de 

Nationale AV-wedstrijd 2016 en de leden van de organisatie daarvan. 

 

Veel inzendingen, aandacht voor geluid  

Een moeilijk dagje. Achtenveertig zeer gevarieerde inzendingen. De 

juryleden Angelika Honsbeek, Henk Hageman en Leo Verzijl hadden ze 

thuis allemaal al bekeken, gewogen en beoordeeld. De adviseur op 

audiogebied, Nico Warnaar, heeft de producties voorzien van deskundig 

commentaar ten aanzien van de geluidstracks. Alles is dus al in kannen 

en kruiken zou je zeggen. Waarom dan een moeilijk dagje?  

 

Weinig kwaliteitsverschillen  

De onderlinge verschillen tussen de series, die door 

de jury als de besten werden gekwalificeerd, waren zo 

gering dat het maken van een goede afweging voor 

het toekennen van de eerste tot en met de derde prijs 

zeer gedegen diende te gebeuren. Na het nogmaals 

bekijken van de series en daarover met elkaar in 

discussie te treden, heeft de jury eensluidend de 

prijzen toegekend. Hoe? Dat blijft nog even onder de 

pet tot 9 april. 

 

Ruimte voor 25 series 

Het is niet mogelijk om alle 48 series op 9 april ’s middags te vertonen. 

De totale projectietijd zou dan 3 uur en 17 minuten bedragen. Met de 

bespreking erbij komt dat gauw op een uur of zes. Dus dient er ergens 

een grens getrokken te worden. En voor de inzendingen rondom die 

grens geldt hetzelfde als voor de series uit het bovenste segment: de 

verschillen zijn zeer miniem. Maar ook hier is men er uitgekomen. Er zijn 

25 series geselecteerd om vertoond te worden. 

Deze series zijn gepubliceerd op onze website www.NVBG.nl en staan 

ook vermeld in dit NVBGnieuws, op blz. 21. Het belooft weer een 

prachtige dag voor onze hobby te worden en ik roep dan ook alle leden 

en belangstellenden op om 9 april naar de Veluwehal in Barneveld te 

komen en daar deel te nemen aan het Nationale AV-Festival 2016, met 

drie workshops in de ochtend en de Nationale AV-wedstrijd in de middag! 

 

Ed Diersmann 

voorzitter NVBG 

Veluwehal 

Nieuwe Markt 6 

3771 CB  Barneveld 

http://www.NVBG.nl
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Verslag Audio Visueel Voorjaarsfestival 2016 

 

Oosterhout? Hebben we daar ooit van gehoord? Vanaf nu staat het Audio 

Visueel Voorjaarsfestival, het grenzeloze festival ‘internationaal’ op de 

kaart! In het dorpje Oosterhout bij Nijmegen is het eerste AV Voorjaars-

festival  2016 een feit. Een festival georganiseerd door AV-groep 

Nijmegen, NVBG-regio Arnhem en AV-Kreis Essen. Ja, u leest het goed, 

een internationaal festival met onze oosterburen. 

 

We worden welkom geheten in de prachtige accommodatie van De Klif, 

door onze spreekstalmeester van vandaag Fred Veldhuisen. Voor onze 

Duitse vrienden volgt een ondertiteling op papier, behulpzaam uitgerold 

door Henk van der Vleuten. En hoe 

geef je aan dat rinkelende 

mobieltjes en gepraat tijdens de 

show storend zijn? Juist ja, breng 

het met humor. Daarna een 

woordje van Jan Roeleveld als 

voorzitter van de AV-Dialog. In 

goed Duits geeft Jan aan trots te 

zijn op deze internationale 

samenwerking. Daarna het woord 

aan de NVBG-voorzitter Ed 

Diersmann. Hij sluit af met de 

woorden: “Mijn Duits is niet zo goed 

als het Nederlands van Jan 

Roeleveld”. Verder wordt er op 

natuurlijke wijze afwisselend Duits 

en Nederlands gesproken. Zoals 

de subtitel van dit festival het 

aangeeft: Het grenzeloze festival. 

Voor dit festival waren er 57 

inzendingen uit Nederland, 

Duitsland en België. Vandaag 

worden er 43 vertoond in drie 

blokken van pakweg 75 

minuten. In dit verslag 

worden niet alle series 

besproken. Ik pak er een 

paar uit. 

 

Het eerste blok trapt af met 

een trailer, waarin de 

combinatie en de mogelijk-

heden van beeld en geluid 

verbeeld worden en elkaar 

versterken. Daarna wordt 

elke AV-productie tweetalig 

ingeleid, vergezeld van het 

logo AV Voorjaarsfestival, de titel en een pasfoto. 

 

Het eerste blok is een lange zit. In het algemeen worden de 

aaneengesloten blokken in het donker als vermoeiend ervaren. Het geeft 

onvoldoende adempauze en mogelijkheid om even het hoofd leeg te 

maken. Bijna foutloos lopen we door de programmering heen. Voor alle 

auteurs is er na afloop van de projectieblokken een presentje en een 

certificaat. Van dat eerste blok is de serie ‘Tiger & Turtle’ van Heinz-Gerd 

Buckstegge (D) me het meest bijgebleven. Ik zou er zo heen willen om dit 

bouwwerk te beklimmen. Een mooi en uitnodigend kunstwerk in het open 

landschap, door de auteur sfeervol weergegeven. 

 

Na de middagpauze volgt het tweede projectieblok. Zelf vind ik dit het 

sterkste blok. De show van Henk Tulp ‘Ik heb maar twee doelen ’ vind ik 

ijzersterk. Goede script en scherpe achtergrondinformatie over Vincent 

van Gogh en zijn familie. En het geheel fraai uitgewerkt. Ook de serie van 
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Frans Warmerdam (NL) met  ‘Rijstbouw op Bali’ spreekt mij aan. De voice

-over met Balinees accent past perfect bij dit verhaal. Duidelijk en op 

natuurlijke wijze ingesproken, waardoor we een prima beeld krijgen van 

de rijstbouw op Bali. De show van Frank Pauls (D) met ‘Hommage an den 

Herbst’ is ook een genot om naar te kijken. Sfeervolle hommage met 

mooie tekst en (herfst)beelden. Tenslotte sluiten Cuno en Gerda dit blok 

af met ‘Doosje’. Het inleidende deel zet je aan het denken: waar gaat dit 

naar toe?  De clou is verrassend. Zoals we van Cuno en Gerda gewend 

zijn. 

 

Van het derde blok zie ik de show ‘Dwaallichten’ van Guido Clarysse (B) 

voor een tweede keer. Omdat ik ditmaal de inhoud van de serie ken, 

spreekt deze AV mij meer aan. Een intrigerend verhaal met fraaie 

uitwerking, waarbij de kijker lang in het ongewisse blijft. Ook de rust en 

het fraaie kleurenspel is een genot om naar te kijken. Een doordenkertje 

met filosofisch tintje. Met ‘De jacht’ zet Henk de Lange (NL) ons weer met 

beide voeten op de grond. Wat doet een dode olifant zo dichtbij huis in 

het bos? Door de kijker lang in het ongewisse te laten, waan je je lang 

een toeschouwer van een slachtoffer van de stroperij in Afrika.  

 

We sluiten het 

festival af met een 

hartelijk applaus aan 

de organisatie die in 

handen was van 

Henk van der 

Vleuten, Jos 

Hagens, Frank 

Pauls, Cuno 

Wegman en Piet 

Luitwieler. Ook 

Frans Warmerdam 

wordt bedankt voor 

zijn bijdrage als 

geluidstechnicus en 

niet te vergeten de 

sponsoren. Met dit AV-festival hoopt de organisatie een traditie neer te 

zetten voor een blijvend AV-festival in het oosten des lands. De trailer 

rondt dit geslaagde festival af. 

 

Zoals vermeld in de trailer: Beeld samen met geluid, dat is AV !  

AV-vrienden: tot volgend jaar! 

Anneke Zonneveld 

Foto’s: Piet Luitwieler en Arthur Palache. 

 

Achter de kassa     De bel na de pauzes 
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NVBG-leden van de regio Utrecht tonen hun werk bij PixAna.  

Op woensdag 20 januari ontving de audiovisuele werkgroep ‘’PIXANA’’ 

een delegatie van de NVGB – Regio Utrecht, in het kader van het 

bestaande uitwisselings-programma tussen de beide groepen. 

 

Pixana voorzitter Robert Bleekrode heet de bezoekers hartelijk welkom 

en draagt vervolgens de gespreksleiding over aan Queenie Reesinck. Zij 

zegt dank voor de uitnodiging en deelt mee, dat er naar is gestreefd om 

een doorsnede mee te brengen van wat beschikbaar is, in verschillende 

stijlen. Er wordt niet gerekend op uitgebreide discussies.  

 

De gasten brengen een gevarieerde verzameling AV–producties mee. 

Het programma is als volgt: 

 

1. DE KERK VAN ZWILLBROCKE, door Han Baartman (zelf niet 

aanwezig). Dit is een film van het interieur van genoemde kerk. De 

productie is een zeer hoge kwaliteit, waarvan het feit dat de auteur 

professionele cameraman is geweest wel niet vreemd zal zijn.  

 

2. INSEL  HOMROICH, door Jan Verschuur. Een serie over een 

natuurgebied in Duitsland vlak over de grens met Nederland. Het is een 

eiland te midden van water, maar een natuurgebied te midden van een 

ander grondgebruik. Door technische problemen was de projectie helaas 

op klein formaat. 

 

3. CONTRASTEN IN DE POLDER, door Jaap Postma. De naam verwijst 

naar de tegenstelling tussen de enigszins etherische beelden van zwanen 

in het water en het mechanisch geweld van een stoomgemaal. Dat laatste 

is vele jaren buiten bedrijf geweest en nu, als industrieel erfgoed, geheel 

gerestaureerd. De productie is een combinatie van bewegende en 

stilstaande beelden, hetgeen enige discussie uitlokte.  

 

4. 24 UUR  LeMATT, door Matt Bosma. De titel bevat een toespeling op 

Le Mans; het is een experimentele productie, die is ontstaan door de 

camera aan te sluiten op een TV - toestel. Volgens de auteur is er sprake 

van het zogenaamde Droste- effect, dat optreedt bij de blikjes Droste- 

cacao, waarop een vrouw is afgebeeld met een Droste blikje, waarop een 

vrouw etc.. Het motorgeluid van een raceauto bracht de sfeer van Le 

Mans naderbij.  

 

5. MERELMAN, door Matt Bosma. De serie bestaat uit foto ’s van een 

merelmannetje, dat zich mooi maakt om een vrouwtje te veroveren. De 

opnamen zijn zonder statief gemaakt op verschillende tijden, waardoor 

het een heel karwei was om de vogel steeds op de zelfde plaats te 

plaatsen. 
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Na de pauze presenteert Willebrord Dorrestein werken van de stereo-

werkgroep, die de Utrechtse regiogroep rijk is. Het stereo-effect wordt 

verkregen door twee beelden tegelijk op te nemen met een speciale 

camera en die met gepolariseerd licht op een daartoe geschikt scherm te 

projecteren. De toeschouwers bekijken de beelden door brillen met 

gepolariseerde glazen. Bij het produceren van de series zijn verschillende 

personen betrokken. 

Vertoond worden de series: FLOWERS AND ART, OPEN DAG NIMETO, 

TROPICAL BUTTERFLIES, NIEUWKOOPSE PLASSEN, NATURE OF 

TASMANIA, alle door leden van de stereo – werkgroep, 

 

CHINESE NEW JEAR, door Max Pow, 

Voor veel Pixaners is het een nieuw fenomeen en allen zijn erg 

enthousiast over deze 3-D techniek. 

 

Tot slot dankt Robert de Utrechters hartelijk voor hun bezoek en kondigt 

alvast het toekomstige bezoek van Pixana aan Utrecht aan, volgend jaar.  

 

Emile Moresco 
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Verslag van een bijzondere WAFV AV -avond 

traditie ontstaan om jaarlijks één clubavond in te ruimen voor 

AV-presentaties. De AV makers krijgen dan de gelegenheid om hun 

topwerk van het voorafgaande jaar te laten zien.  

 

Op 17 maart is het weer D-Day! In een wervelende show passeren 14 

pronkstukken het projectiescherm. Elke serie wordt vooraf gegaan door 

een paar foto’s uit de betreffende AV. Het biedt de maker meteen de 

gelegenheid om zijn/haar serie even kort toe te lichten.  

Na elke vertoning kunnen de fotoclubleden vervolgens nog een 

opmerking plaatsen of vragen stellen. 

 

Er is zelfs nog ruimte ingepland voor een korte demonstratie in Windows 

Live Movie Maker. Juist die laagdrempeligheid en de gebruiks-

vriendelijkheid van dit programma dragen bij tot het overhalen van 

aspiranten om ook eens iets te doen met klank en beeld.  

 

 

NVBG Regio Westland  

 

De AV-groep Westland beleeft begin 2015 een hergeboorte. Een aantal 

ambitieuze leden uit twee lokale fotoclubs besluit een onafhankelijke AV -

Groep op te richten.  

Gaandeweg groeit het besef dat er op reguliere fotoclubavonden te 

weinig ruimte is voor serieuze diepgang als het om audiovisuals gaat.  

En dat is ook wel logisch! Het gros van de fotoclubleden heeft niets met 

AV. Zij vinden het prachtig om naar te kijken, maar om er oeverloos over 

door te draven en series tot op het beeldspoor uit te rafelen, gaat de 

meeste leden veel te ver. Frictie ligt dan op de loer en daar zit niemand 

op te wachten. Het is goed zo! 

 

Van de negen huidige leden binnen de AV-Groep Westland, zijn er zes lid 

van de Westlandse Amateur Fotografen Vereniging. Sinds 2010 is een 

Henk van Uffelen tijdens zijn demonstratie van Windows Movie Maker  

De zaal, in afwachting van wat komen gaat 
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Die opzet is zeker geslaagd, gezien het enthousiasme vanuit de zaal. Het 

is een boeiende avond. Vooral voor nieuwe fotoclubleden gaat er een 

wereld open. Met stijgende verbazing beleven zij schitterde  

beeld/geluid-combinaties. Zij genieten van een gevarieerd aanbod in 

onderwerpen. Zo zien we shows over natuur, urban, architectuur, design 

en vormgeving. Soms in documentaire stijl, soms met emotie maar vooral 

met veel sfeer. 

 

Na de presentatie mag de groep zich baden in applaus. De complimenten 

worden in dank aanvaard en iedereen keert met een tevreden gevoel 

huiswaarts.  

 

Marcel Batist. 

 

Een greep uit de vertoonde series:  

 

Tussen Kiel en Oslo, 

Marcel Batist 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zollverein, 

Ger Sauer 

 

 

Eneco, 

Arthur Palache 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beelden in brons, 

Kees Olierook 

 

 

 

 

 

 

Yellowstone Park, 

Anneke van Ruyven 

 

 

 

 

 

 

 

Marcel Batist tijdens de 

voorbereiding voor de show 
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Een verslag van AV-Groep Drente, 16 februari 2016 

 

We beginnen met de jaarvergadering. Na afloop er van sluit de voorzitter 

de vergadering en gaan we series bekijken.  

 

Eerst de series van Arend. ‘Ciudad de las Artes y las Ciencias ’, De Stad 

van de Kunsten en Wetenschappen. Ga je naar  Valencia dan mag je dit 

zeker niet missen.  

Dit complex van bijzondere 

gebouwen ligt in de oude 

bedding van de rivier Turia. 

Het is een ontwerp van de 

Valenciaanse architect 

Santiago Calatrava. Naast 

een aantal bijzondere 

gebouwen zijn er ook veel 

kunstwerken te zien. In de 

AV-Show wordt hiervan een impressie gegeven; Muziek: Schiller. Er 

worden positieve woorden gesproken. 

 

De tweede serie van Arend 

Veltkamp gaat over Herfst op 

het Landgoed Twickel. 

Twickel is bekend om het 

landschapsschoon. 

Kenmerkend is de harmonie 

tussen natuur- en cultuur-

landschappen: de afwisseling 

van bossen, heidevelden en 

moerassen met akkers en weilanden. Met als extra accenten daarin 

talrijke beken, houtwallen, boomgroepen en solitaire bomen. Op het 

landgoed kom je  bijna alle typisch Twentse landschappen tegen. Er zijn 

loofbossen en naaldbossen in grote aaneengesloten bosgebieden en in 

kleine verspreid liggende bosjes. In de AV-Show Herfst op het landgoed 

Twickel maken we een wandeling over dit prachtige landgoed in 

herfsttooi. Muziek: Yanni. 2016. Dit is een serie, waar de maker nog wat 

aan wil veranderen, de climax van de muziek loopt niet helemaal 

synchroon met de beelden. 

 

Dan volgt de serie van Max 

Joore : ‘Mist’, een fantasie in 

een mistig bos. Er blijkt veel 

te zien, veel meer dan mist 

alleen.  

 

Een serie met de allure zoals 

Max deze maakt. 

 

 

 

 

Daarna tonen Bert en Berta de serie ‘Hamelen’. Dit is een serie van twee 

minuten over de rattenvanger-stad Hamelen.  

De serie is samen-gesteld uit gescande dia ’s uit 2004 en digitale foto ’s uit 

2014. Voor de muziek 

is gebruik gemaakt 

van het liedje “Tijd 

vliegt” uit de musical 

“Kunt u mij de weg 

naar Hamelen 

vertellen”, gespeeld 

op keyboard door 

Maarten Fransen. 

Naar aanleiding van 

opmerkingen uit de groep zal worden geprobeerd de rattenvanger nog 

vaker terug te laten komen. 



11 

‘Voorjaar in Noord-Duitsland’ duurt ruim vijf minuten en bevat beelden 

van vier tuinen. Deze tuinen werden door hen bezocht in mei 2015  

 

De muziek is ‘High Seasons’ 

van Yaskim. Er wordt 

gesproken informatie gegeven 

over de tuinen. 

Omdat werd aangegeven dat 

de serie “als los zand aan 

elkaar hing” moet de tekst 

mogelijk herzien worden. 

 

Hierna toonde Arie zijn mooie serie luchten. 

 

De serie China Light was van Maria. Een lichtshow van beelden gemaakt 

van Parachute stof. 

Dit jaar 2015/2016 vond dit evenement plaats in de sprookjeshof te 

Zuidlaren. Mooie serie! 

Gerrit Hof nam ons ten slotte mee naar de laatste zomer van het Noorder 

Dierenpark.  De serie laat beelden zien van het dierenpark in het laatste 

jaar van zijn bestaan. Tot en met 2015 lag het park midden in Emmen.   

Op deze plek komen waarschijnlijk huizen, kantoren of winkels te 

staan. Daarom heeft Gerrit door de beelden van de dieren, deze 

gebouwen heel wazig laten opkomen en ook weer laten verdwijnen.   

Voor velen van ons was dit te wazig, daarom zal hij het een en ander nog 

wat duidelijker maken. De serie eindigt met de verhuizing van de dieren 

naar een nieuwe locatie.  

 

 

Aan het eind van de avond wenst de voorzitter iedereen wel thuis.  

 

Rolf de Ruiter 
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Een verslag van AV-Groep Drente, 1 maart 2016 

 

Het tropisch paradijs van COSTA RICA 

Will en Thea Kuiper maakten in 2010 een reis naar Costa Rica, een  

prachtig en avontuurlijk land in Midden-Amerika. Het land ligt ingeklemd 

tussen Nicaragua en Panama en is niet zo heel erg groot, nauwelijks 

groter dan Zwitserland.  

 

Costa Rica is een tropisch paradijs van exotische dieren, apen, leguanen, 

rode ara’s en felblauwe vlinders als theeschoteltjes zo groot. 

Het is ook het land van uitgestrekte 

regenwouden, ruige bergen, vuur spuwende 

vulkanen en verlaten stranden, met 

onmiddellijk daarachter de geheimzinnige 

jungle. Een land  dus voor natuurliefhebbers en avonturiers. Geen wonder 

dus, dat de Grey Nomads 

(zoals het koppel Will en Thea 

zich meestal noemen) hier met 

heel veel plezier een paar 

maanden hebben rond 

getrokken 

Van dat reisavontuur hebben 

Will en Thea in Wings Platinum 

5 een heel interessante en 

kleurrijke AV-presentatie 

gemaakt, die uit 6 delen 

bestaat . Met deze reportage, 

die omlijst is door prachtige 

muziek, hebben ze ons mee 

genomen, naar een 

schitterend natuurparadijs 

met kleurige vogels, intens 

groene regenwouden, mooie 

stranden en de o zo 

vriendelijke, vrolijke 

bevolking. 

De conclusie is, dat we 

prachtige series hebben 

bekeken met fraaie fotografie 

en mooie, passende muziek 

 

De voorzitter bedankt hen en 

wenst iedereen wel thuis. 

Rolf de Ruiter 
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Een verslag van de werkgroep Audio Visueel van DFG  

 

Ook op deze tweede, speciale AV avond van het seizoen op 10 maart 

2016 is er weer een flink aantal leden in ‘s-Gravenzande aanwezig. In de 

aanbieding zijn 10 series, een lekker gevuld programma zoals dat al in de 

aankondiging stond. Na wat mededelingen wordt er gestart met de 

vertoning van de series. 

 

Een korte samenvatting van de getoonde series en het commentaar 

daarop vanuit de zaal. 

 

Zand, zee en zon en onze kust. 

Van Gaston Corbeau weten we dat de fotografie in goede handen is.  

Voor de muziek, Chris Potter, body & Soul is minder waardering, het 

ondersteunt de beelden onvoldoende. Slaapverwekkend vonden sommige 

zelfs. De serie duurde ongeveer 4,5 minuten en wordt aan de lange kant 

gevonden, mede omdat er nog al wat herhalingen in de beelden zitten.  

 

Sporen in het Zand, maker:  Albert Scholtes.  

Deze serie heeft ook als onderwerp ‘de kust’. Goed fotowerk. Minpuntje is 

de lange standtijd per foto van ongeveer acht seconden. Daarentegen 

vergoedt de muziek, Sea Dream van Mike Rowland, veel.  

De serie duurt 3 minuut 40 . Met wat aanpassingen kan dit een nog betere 

serie worden.  

 

Gezichten van het Varend Corso, maker:  Johan Rimmelzwaan. 

“Allemaal prachtige en kleurrijke portretten van de meevarende figuranten 

die het Varend Corso tot een evenement maken”, is een veelgehoorde 

opmerking vanuit de zaal.  

Door het ritme van de muziek, Gipsy King en de bewegende 

achtergronden heeft men het soms wel erg druk met kijken. Als er dan 

ook nog twee portretten tegelijk geprojecteerd worden komt men (kijk)tijd 

te kort, vinden sommige kijkers. Verder komen uit de zaal weer 

suggesties dat de kleuren flets zijn. Dit was bij de eerste twee series ook 

al het geval. 

 

Heusden, maker:  André Hartensveld. 

In de aankondiging lezen we: “Rondom een van de oudste waterburchten 

van Noord West Europa ontstond het stadje Heusden. Als een van de 

eerste Hollandse steden wordt het omringd door een muur”. 

Van André zijn we gewend goed verzorgde series te zien. De ingesproken 

tekst door Jan Bonsing  is informatief, maar soms tegenstrijdig met wat 

we zagen. Bijv. “….Heusden is een levendig stadje….” terwijl er een foto 

van een beeldje aan de muur werd getoond. Muziek van Frans Liszt was 

goed.  Een wat brave documentaire. Weer wordt er geklaagd over de 

fletse beelden die getoond worden. De beamer wordt onderhanden 

genomen en opnieuw afgesteld (foutje bedankt). Opeens zijn de volgende 

series wel mooi van kleur.    
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De kust, maker:  Jan de Rooij.  

Ook Jan heeft een serie over de 

kust gemaakt. De werkgroep had 

zich tot taak had gesteld ‘Maak een 

serie over de kust’. Dit is de derde 

serie met dit onderwerp deze 

avond, wel wat veel. We kijken 

naar goede fotografie, maar door 

de twee voorgaande kustseries niet 

meer zo verrassend. Goede pianomuziek ondersteunt de beelden.    

 

William Sweetlove, kunstenaar, maker:  Jan Schokker. 

Jan is naar een tentoonstelling van deze kunstenaar geweest en heeft er 

gefotografeerd. De montage vertoont verrassende overgangen en de 

vertoonde beelden doen soms aan het terracotta leger in China denken. 

De eerste serie deze avond met een wat meer artistiek gehalte in de 

montage, merkt een kijker op. De muziek, Valse in Des-Chopin is goed 

gekozen.   

 

De Sodafabriek, maker:  Andre Hartensveld. 

In deze serie wordt uitbundig gebruik gemaakt van HDR en filters, wat 

voor een mooie en artistieke presentatie zorgt. Dat volgens sommige 

kijkers, de getoonde beelden wat over de top gaan mag best bij zo ’n serie 

van een Urbex locatie. Door twee mooie stukjes muziek van Tom Habes is 

het een van de betere series van deze avond. 

 

Waterweg in mist en zon, maker:  Jan Schokker. 

Een leuke serie met verrassende overgangen. Hoewel het een serie van 

drie minuten is, wordt deze toch als te lang ervaren. Te veel herhalingen 

en wat minder geslaagde tegenlicht opnamen. De gekozen muziek; Fine 

Irish Tune, versterkte de sfeerbeelden, dat weer wel.   

 

Grenzen tussen land en water, maker:  Theo Luiten. 

Theo laat zien dat er in het (verre) buitenland ook mooie kusten zijn. 

Doordat er foto ’s uit meerdere landen gemonteerd zijn is er een gebrek 

aan onderling verband. Het is wel boeiend om naar te kijken. De muziek 

van Mozart voor harp en fluit is een goede keuze. 

 

De wandeling in de krater Cuervas te Lanzarote , maker:  Gaston 

Corbeau. 

Een serie van goed drie minuten met als achtergrond, gedurende de hele 

serie, een langzaam bewegend panorama met daarin geprojecteerde 

foto’s, gemaakt tijdens de wandeling door het lavagebied. Dit geeft soms 

een wat onrustig beeld, maar is toch goed om naar te kijken. De muziek; 

Musica de Los Elementos ondersteunt het geheel.  

 

Als toetje worden de eerste vier series nogmaals vertoond in verband met 

de foute afstelling van de beamer in het begin van de avond. Nu komen 

de series gelukkig wel tot hun recht. Alles bij elkaar een geslaagde, 

leerzame en gezellige avond.       

Johan Rimmelzwaan 
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Overvloeiprojectie is niet iets van de laatste tijd. Vanaf het prille begin 

van het bestaan van projectoren is er al moeite gedaan om beelden 

vloeiend in elkaar te laten overgaan. Er zijn heel wat ingenieuze uitvinden 

voor gedaan. Dus als u denkt dat het iets is dat vanaf de opkomst van de 

digitale fotografie is ontstaan, dan kan ik u verrassen. De overvloei- of 

dissolveprojectie stamt al vanuit het eind van de negentiende eeuw, uit de 

tijd van de toverlantaars. Lang voordat projectie met meerdere 

diaprojectoren of een beamer zijn intrede deed. 

 

De uitvinder van de toverlantaarn was Christiaan Huygens. Hij ontdekte 

dat met een lichtbron en een lens een beeld geprojecteerd kon worden. 

Sinds die tijd zijn er hink-stap-sprongsgewijs veel verbeteringen 

aangebracht. Grootste probleem was het vinden van een sterke lichtbron. 

Er is in de loop der jaren heel wat geëxperimenteerd met allerlei 

lichtbronnen, maar de grote doorbraak was toch het beschikbaar komen 

van elektrische energie. Daarmee zijn in eerste instantie booglampen 

gemaakt, gevolgd door gloeilampen, halogeenlampen en nu de lampen in 

onze moderne beamers, die merkwaardigerwijs weer op het booglicht-

principe gebaseerd zijn. 

 

Hier een tweetal mechanische 

oplossingen om beelden van 

naast elkaar staande 

toverlantaarns in elkaar de laten 

overvloeien. Ze waren simpel, 

maar effetief. Met daartoe 

geschikte beelden werden voor 

die tijd spectaculaire 

voorstellingen gehouden. 

 

 

 

Foto 1 geeft aan hoe met twee 

toverlantaarns en een voorzet-

overvloeiapparaat (zie foto 2) 

overvloeivoorstellingen konden 

worden gerealiseerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3 geeft nog een voorbeeld van een soortgelijk voorzetapparaat.  

 

Foto 1 

Foto 2 

Foto 3 
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Voor het 

vertonen van 

overvloeiers 

(dissolving 

views) werd in 

de toverlantaarn-

tijd echter in de 

meeste gevallen 

een BIUNIAL 

gebruikt. De 

biunial bestaat 

eigenlijk uit twee 

boven elkaar 

geplaatste 

'gewone' 

toverlantaarns. 

Beide lantaarns 

werden voorzien 

van een stel bij 

elkaar 

behorende 

lantaarnplaten, 

bijvoorbeeld 

Parijs in de 

zomer en in de 

winter of bij dag 

en bij nacht, 

waarna 

beurtelings het licht van één van de lantaarns gedimd werd, soms door 

middel van een mechanisme, maar soms ook wel door simpelweg met de 

hand één van de projectielenzen af te schermen.  

 

 

 

 

 

 

De afbeeldingen bij dit artikel zijn welwillend ter beschikking gesteld door 

Henc de Roo, die een buitengewoon interessante website over 

projectiegeschiedenis onderhoudt. Het is zeer de moeite waard daar eens 

rond te kijken. www.luikerwaal.com. Ook over de biunial is op deze site 

veel informatie te vinden. 

 

Arthur Palache 

http://www.luikerwaal.com
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Maken van een documentaire 

Het maken van een scenario voor een audiovisual is misschien heel 

ongebruikelijk, maar daarom niet onhandig. Jan van der Schans heeft 

veel ervaring met het maken van scenario ’s omdat hij, zelfs op een hoog 

niveau, met filmen bezig is geweest. In deze eerste aflevering stelt hij 

zichzelf voor en vertelt hij iets over zijn achtergronden. In de volgende 

afleveringen gaat hij in op het daadwerkelijk maken van een 

documentaire aan de hand van een scenario. 

Hallo mede-AV-ers. 

In dit en de volgende artIkelen ga ik het met u hebben over het maken 

van een documentaire serie en het daarbij naar mijn idee noodzakelijk 

scenario. Maar, ik kan mij nog herinneren wat een leraar van de cursus 

retorica tegen ons zei: ”Begin nooit met het meest belangrijke te 

vertellen." Daarom eerst maar meteen met het minst belangrijke: Mezelf 

even voorstellen en iets over mijn achtergrond zeggen.  

Wie ben ik  

Mijn naam is Jan van der Schans. Qua leeftijd ben ik nog van voor de 

oorlog. Wat het AV-gebeuren betreft lig Ik nog in mijn pampers. Ik kom uit 

de amateurfilmwereld. Daar ben ik in 1962 mee begonnen. Ik mag best 

wel bekennen dat ik dat heel fanatiek heb gedaan. Door dat ik vanuit mijn 

vakopleiding erg competitief ben in gesteld heb ik het mij zelf niet 

gemakkelijk gemaakt. Ik wilde altijd de beste zijn. Dat lukte vrijwel nooit, 

maar ondanks dat bleef ik er naar streven. Het heeft me wel op een voor 

mij bevredigend niveau gebracht. Ik heb veel filmcursussen gegeven en 

heel wat avonden voor filmclubs verzorgd. Ik heb vaak mogen jureren. Ik 

heb zelfs gebracht tot geaccordeerd jurylid van de Nederlandse 

Organisatie Van Audiovisuele amateurs (NOVA).  

 

Wat doe ik in jullie AV-wereld? 

Voor diegenen die zich nu gaan afvragen: “Wat doe je dan in ons AV-

wereldje?” het volgende. Ergens in de jaren 80 zat ik voor de NOVA op 

de Firato voorlichting over mijn filmhobby te geven. Regelmatig kwam een 

aardige man bij mijn standje een praatje maken. Hij nodigde me uit om 

eens bij hem te komen kijken. Toen ik vroeg waar hij mee bezig was zei 

hij: "met diaporama ’s". Ik begreep alleen het woord dia en zei: “joh, ik ben 

bezig met film, wat moet ik met dia ’s? Hij knikte naar me als een 

politieman die naar een dief kijkt die hij op heterdaad heeft betrapt en 

vervolgens zegt dat hij onschuldig is. Maar beleefd als ik ben, ben ik met 

hem mee gegaan. En wat ik daar zag was overweldigend. Ik was bezig 

met smalfilm met een dun stripje geluid op de film. Als je niet al te 

moeilijke muziek gebruikte en heel precies moduleerde kon je nog nèt de 

kwaliteit van een matige 

cassetterecorder 

benaderen. Deze 

mensen werkten met 

dia’s en een Uher 

bandrecorder met een 

snelheid van 19 cm/sec.
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Van de leg 

Ik zag een serie over 

Amsterdamse grachten-

panden en in de ramen 

werden andere huizen 

zichtbaar. Zowel de beeld- 

als de geluidskwaliteit was 

geweldig. Ik was helemaal 

van de leg van die kwaliteit! 

Om het lange verhaal kort te 

maken, ik had twee maanden 

later twee Leitz projectoren, een Uher bandrecorder en een kastje dat het 

allemaal synchroon kon laten lopen. 

 

Aan de slag 

Tijdens een weekendcursus in 

de duinen bij Overveen leerde 

ik een paar andere liefhebbers 

kennen en we besloten een 

diaporamaclub op te richten. Ik 

had evenwel al heel vlug in de 

gaten dat ik met deze hobby 

nooit het succes zou halen dat 

ik gewend was met mijn filmhobby. Na een klein jaartje had ik het wel 

gezien. Met het maken van een geluidsband kon ik best goed meekomen, 

maar mijn fotografische kwaliteiten waren in vergelijking met anderen ver 

beneden de maat. Ik heb alles maar weer verkocht, een videocamera 

aangeschaft en ben weer gaan filmen. Vele jaren, vele filmwedstrijden en 

vele prijzen verder groeide de techniek mij boven het hoofd. Daarom 

besloot ik maar te stoppen met de filmerij. Ik heb alles in één klap 

verkocht. Rust in mijn "studiootje".

Jureren op ‘de nationale’ van de NVBG. 

Dat had ik gedacht. Ik kreeg die zelfde week een mailtje: “of ik op de 

Nationale wilde jureren”. Nou, eigenlijk niet. Maar het was natuurlijk wel 

een heel eervolle uitnodiging. Bovendien was ik toch ook wel heel 

nieuwsgierig. En dus ging ik naar Rijen. En weer gebeurde wat me in de 

jaren 80 ook was overkomen. Ik was weer helemaal ‘plat’ van de 

fantastische kwaliteit van zowel beeld als geluid. Een paar maanden later 

heb ik een aardige camera gekocht, M-0bjects aangeschaft en het 

verhaal begon weer helemaal opnieuw. 

 

In de volgende aflevering ga Ik verder met mijn verhaal als heel erg 

enthousiaste AV-er. Ik ga u dan laten meebeleven hoe ik mijn ervaringen 

als filmer bij het maken van audiovisual ’s kan inzetten. Tot de volgende 

keer. 

 

Jan van der Schans. 
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Lezerspost 

Van Ben de Hond, regiocorrespondent van AV -groep Den Helder 

 

Aankondiging 

Op dinsdag 19 april vertoont de AV-groep van de Fotowerkgroep 

Den Helder haar 23 nieuwste AV-series in het clubhuis van de fotoclub. 

Vrijdag 27 mei wordt dit programma herhaald. 

 

Dinsdag 19 april is bedoeld voor clubleden van de fotoclub, maar er is 

zeker ruimte voor belangstellenden die op vrijdag de 19 e niet kunnen. 

Vrijdag 27 mei is iedereen welkom. 

 

Beide avonden beginnen om 20.00 uur precies, inloop vanaf 19.30 uur.  

Het adres is Ruyghweg / hoek Merelstraat in Den Helder. Dit adres heeft 

geen postcode. 

Een AV met één stuk muziek 

 

U wilt graag een waardevolle av maken, met een geweldige klik tussen 

een bestaand muziekstuk en uw beelden. U hebt dan de keuze uit 

miljoenen - door gerenommeerde musici - opgenomen muziekstukken in 

talrijke genres. 

 

Het eenvoudigste is het om dat muziekstuk vele keren te beluisteren en u 

dan een beeld te vormen van de beelden, die er bij zouden kunnen 

passen. U hebt er daarbij voor gezorgd, dat de sfeer overeenkomt, dat 

hoogtepunten in de muziek ook zichtbaar zijn in beeld en dat u ook in het 

beeld werkt naar het eind. Er ontstaat dan als het goed is een harmonieus 

geheel, waar met genoegen naar wordt gekeken. 

 

Andersom werken kan natuurlijk wel, maar is veel ingewikkelder, omdat 

de muziek niet voor uw beelden is geschreven. Vaak past de muziek niet 

echt. De hoogtepunten vallen net verkeerd of het muziekstuk is te lang of 

te kort. Het is moeilijk om een muziekstuk te verlengen of in te korten.  

Kortom u bent heel lang bezig om het pas te maken en het gevaar blijft 

bestaan, dat het er gekunsteld uit blijft zien.  

Herman Kraij 
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Hoe digitaliseert u uw voorraad oude dia ’s ? 

Net als ik zullen velen onder u nog een meer of minder groot aantal 

diapositieven in hun verzameling hebben. De meesten zullen de 

verzameling uitdunnen en het overgebleven deel digitaliseren. Of u dat 

wilt uitbesteden of zelf wilt doen wordt bepaald door een aantal factoren. 

Om een kwalitatief hoog resultaat te verkrijgen zijn die factoren 

voornamelijk tijd en geld, niet noodzakelijk in deze volgorde.  

 

Zelf heb ik al vele jaren ervaring met het digitaliseren van negatieven en 

diapositieven. Na mijn vroege pensionering heb ik een paar jaren in een 

fotolab gewerkt waar een professionele en zeer snelle scanner van 

Kodak tot mijn beschikking stond. Alleen was toen het digitale tijdperk 

nog niet echt doorgebroken. Pas vele jaren later werd duidelijk dat de 

analoge fotografie praktisch is opgehouden te bestaan. Wat nu met mijn 

voorraad dia’s? Deels zijn ze rijp voor de vuilnisbak maar een groot deel 

ook niet. Hoe en of u uw dia ’s digitaliseert is voor mij natuurlijk een 

vraag. Hoe ik het zelf doe? Daar heb ik stukje over geschreven met de 

titel “Zo digitaliseer ik mijn collectie diapositieven ” dat binnenkort in twee 

afzonderlijke afleveringen in het Kenniscentrum van de NVBG zal worden 

gepubliceerd.  

 

 

De omgekeerde wereld 

 

Bovenstaande titel heb ik gekozen om een interessant artikeltje van de 

hand van Gerrit van Harreveld bij u aan te kondigen.  

 

Het gaat over een manier om geluid om te zetten van CD kwaliteit naar 

het geluid van de ouderwetse, maar nog steeds in toenemende 

belangstelling verkerende, grammofoonplaat. De titel van zijn artikeltje 

luidt dan ook ‘Van CD naar vinyl’. Een dergelijke omzetting kun je, zoals 

hij beschrijft, gebruiken voor een presentatie als je daaraan behoefte 

hebt. Vaak is het onmogelijk om aan de juiste en deels versleten LP te 

komen. De beschreven techniek biedt hiervoor de oplossing.  

 

Ik beveel u van harte aan om dit lezenswaardige artikeltje te lezen. Het is 

interessant en bovendien past het heel goed in ons Kenniscentrum. Als 

NVBG-lid kunt u het artikeltje daar vinden. Met dank aan Gerrit van 

Harreveld. 

 

Ton de Bruijn 

Beheerder 

Kenniscentrum 
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De te vertonen producties 

Nationale AV Wedstrijd 2016 

 

  1 Jan Tuinman NIKS 

  2 Huub Langendoen Carrière du Barrois 

  3 Ed Diersmann Waar Maas en Waal 

  4 Rudo van Rooij HANDEN 

  5 Henk Dijkstra Henrichshütte 

  6 Jan van der Schans Radio Kootwijk 

  7 Jos Hagens Gula Gula 

  8 Jaap Postma De loop van het water 

  9 Piet Huijgens Sorgente Regina 

10 Gerrit van Harreveld Valle de la Luna 

11 Jos Korenromp Willem ll en Elisabeth Bas 

12 André Hartensveld Requiem for a little Village 

13 Henk-Jan de Weert Licht dromen 

 

PAUZE 

 

14 Sonimage HET NATTE GOUD 

15 Maura Klumper Almost a whisper 

16 Kees Meijerink Conques Abdij Ste Foy 

17 Wim Jenniskens Uit het leven (van etalagepoppen) gegrepen. 

18 Ger Sauer Zollverein Essen 

19 Leo Koppens Once upon a time in our garden 

20 Hans Vermaas Dromen aan de Geul 

21 Marcel Batist Roemloos einde 

22 Henk Kuiper Same place different time 

23 Marco Ising Nepal 2013 - 2015 

24 Henk P. Tulp L S 

25 Henk de Lange TypoGraphic 


