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Van de redactie 

Dit is de laatste aflevering voor de zomervakantie. De zomervakantie is 

geen geschikte tijd om teksten voor artikelen te schrijven. Dat blijkt uit de 

geringe hoeveelheid kopij die voor dit nummer binnengekomen is. Ik ga 

er vanuit dat dit na de vakantie beter zal zijn. Dan hebben we immers 

allemaal weer het een en ander beleefd en kunnen we met de geschoten 

beelden massaal aan de slag om er leuke, spannende of informatieve 

audiovisual’s van te maken. 

 

Het zou natuurlijk geweldig zijn als daar iets over geschreven wordt. Wat 

beweegt u om een audiovisual te maken, hoe gaat u te werk, welke 

informatiebronnen gebruikt u, op welke wijze zoekt u daar muziek bij? 

Allemaal vragen die bij elke av-maker naar boven borrelen. Als we elkaar 

kunnen helpen met ideeën, dan is dat altijd de moeite waard om er een 

artikeltje aan te wijden. Schrijftalenten zijn daarbij ondergeschikt. De 

redactie is te allen tijde bereid om een handje te helpen en een en ander 

taalkundig in een leesbaar jasje te steken. 

 

In dit nummer vindt u een woordje van de voorzitter en een aansporing 

van Henk Tulp om vooral veel foto ’s te maken. Uit zijn ervaring blijkt dat 

het vaak voorkomt dat iemand tijdens het maken van een audiovisual tot 

de ontdekking komt dat er te weinig beelden beschikbaar zijn. Dus: veel 

fotograferen. Het is immers ook niet meer zo duur als vroeger in de tijd 

van de filmrolletjes. Ik begrijp heel goed dat oude gewoontes niet zo 

gemakkelijk te onderdrukken zijn. Zelf heb ik jarenlang met een 

Hasselblad gefotografeerd. Dan had je 12 opnamen beschikbaar en 

meerdere opnamen van hetzelfde onderwerp, dat was ‘not done’. 

Tegenwoordig, in ons digitale tijdperk, gaat het er heel anders aan toe. 

Zelf heb ik me wel over een drempel moeten zetten voor ik in de gaten 

had dat je eigenlijk nooit genoeg beelden kunt hebben. 

 

De geluidenservice krijgt handen en voeten. De voorzitter vertelt erover.  

 

Jan van der Schans heeft de laatste aflevering van zijn serie “Het maken 

van een documentaire” geschreven en deze wordt hier gepubliceerd. Het 

zal duidelijk zijn dat deze serie artikelen ook in het kenniscentrum zal 

worden opgenomen. U kunt het daar dus altijd nog eens nalezen.  

 

Het kenniscentrum ondervindt langzaam maar regelmatig uitbreiding. 

Steeds als er een nieuw artikel wordt toegevoegd, wordt dat in dit blad 

vermeld. 

 

Vanuit de regio ’s is er weinig te melden. Slechts DFG uit ‘s-Gravenzande 

heeft een verslag ingeleverd, waarvoor dank aan Johan Rimmelzwaan.  

 

Dan hier nog een oproep om met elkaar een 

leuk en interessant jubileumnummer samen te 

stellen. 60 jaar beeld en geluid, daar moeten 

toch aardige zaken over op te diepen zijn. 

Stuur ze naar de redactie, zodat er een 

gedenkwaardig tijdsbeeld zal ontstaan. Ter 

geruststelling: de eerste drie artikelen zijn al 

binnen. 

 

Tot slot rest mij niets anders dan u een mooie vakantie toe te wensen, 

met veel fraaie 

beelden, mooie 

geluiden en daarna aan 

de slag te gaan om er 

schitterende AV ’s van 

te maken. 

 

Arthur Palache 

Hoofdredacteur 
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Nog een paar dagen en de eerste helft van 2016 zit er alweer op. 

Hopelijk wordt het een goede zomer waarin we mooie geluids- en 

beeldopnames kunnen maken.  Enkele van mijn NVBG-vrienden zijn daar 

al mee bezig en over de gehele wereld uitgezworven. Sommigen zijn al 

weer terug en anderen (waaronder ik) moeten nog vertrekken. Zij die nog 

gaan, wens ik een prettige vakantie toe en voor degenen die al weer 

thuis zijn, of dat blijven, hoop ik dat het een prachtige zomer mag 

worden. 

 

Ook NVBGnieuws gaat er een paar maanden tussenuit. Zes afleveringen 

zijn er geweest en de reacties die we gehad hebben zijn over het 

algemeen zeer positief. Mijn dank gaat dan ook in de eerste plaats uit 

naar Arthur Palache, de hoofdredacteur, en alle overige leden die het 

afgelopen half jaar hun bijdrage aan het vernieuwde NVBG-orgaan 

hebben geleverd. 

 

Dat geldt ook voor de auteurs van de artikelen in het Kenniscentrum en 

de editor daarvan: Ton de Bruijn. Ik roep alle leden op hun kennis en 

ervaringen op het gebied van Beeld en Geluid aan de PC toe te 

vertrouwen en met ons te delen. Zend uw artikelen naar 

kenniscentrum@nvbg.nl. Dan kan Ton direct weer aan de slag als hij uit 

Kroatië terug is. 

 

Over Geluidenservice treft u elders in NVBGnieuws  een artikel aan. Het loopt 

nog niet van een leien dakje, maar eerdaags wordt het mogelijk om 

Van de voorzitter 

geluidsfragmenten te bestellen. U krijgt daarover een Nieuwsflits toegezonden. 

 

De jubileumcommissie voor het 60-jarig bestaan heeft haar plannen vorm 

gegeven. Nu wordt druk aan de uitwerking daarvan gewerkt. Wat die 

plannen zijn blijft nog even onder de pet, zoals dat heet. Maar in de 

ochtend van 8 april 2017, voorafgaande aan de Nationale AV-wedstrijd, 

zal aandacht besteed worden aan 60 jaar NVBG en haar voorgangers.  

 

Ik wens u nogmaals een paar fijne zomermaanden  toe. 

Ed Diersmann, Voorzitter NVBG 

mailto:kenniscentrum@nvbg.nl
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AV: Audiovisuele Vakantie 

 

Vaak maak ik het mee: mooie AV-producties die al of niet spontaan 

ontstaan in of na een vakantie. Logisch. Er is veel meegemaakt en 

beleefd, er zijn interessante steden bezocht, ontmoetingen geweest en 

prachtige landschappen ontdekt. 

Je denkt al: daar zit een AV in. Thuisgekomen ga je aan de slag en dan 

gebeurt het. Je komt tot ontdekking dat je veel meer beelden nodig hebt. 

Niet alleen dat, maar ook meer informatie en geluid!  

 

Dit artikeltje is dan ook een aansporing om heel veel te fotograferen. Niet 

alleen overzichtjes maar ook details. Speel met je diafragma en 

scherpstelling. Een foto die met de camera helemaal onscherp gemaakt is 

en daarna nog eens goed scherp werkt strakjes in overvloei heel fraai. 

Ook kan een beeld dat gedeeltelijk onscherp is een mooi derde beeld 

opleveren. 

 

Tegenwoordig hebben veel camera ’s de mogelijkheid om video te maken. 

Maak daar gebruik van! Film bijvoorbeeld beweging in water en wolken. 

Dit kan geweldig werken als achtergrond in je AV. 

Soms is het nodig om alleen de video op te nemen zodat je later het live -

geluid kan gebruiken. 

 

Overigens is het verrassend wat je bijvoorbeeld uit een mobieltje aan 

beeld en geluid kan halen. Live geluiden kunnen net iets extra ’s aan je 

AV toevoegen. Probeer ook muziek op te nemen van de plaatselijke 

muzikant of band en probeer typisch locatie gebonden muziek aan te 

schaffen. 

 

Zeker als je gesproken woord gaat toepassen is informatie belangrijk. 

Foldertjes en info op bordjes kunnen daarbij heel belangrijk zijn. Gebruik 

eventueel je camera als “kladblok” en fotografeer zo ’n informatiebord. 

Makkelijk om het later rustig terug te lezen. 

 

Dit alles bijeen geeft je voldoende beelden, muziek en informatie om een 

interessante AV productie te maken. Eigenlijk is er maar één reden om dit 

niet te doen, namelijk dat het zo mooi is dat het een geldig excuus is om 

nog eens terug te gaan…. 

 

Veel Audiovisueel Vakantie plezier 

 

 

Henk P. Tulp 

Vakantietijd-AV-tijd? 
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De geluidenservice 

van de NVBG 

Wanneer wordt deze actief? 
Een heel begrijpelijke vraag. Het is al maanden 

geleden beloofd. Tijdens het Nationaal AV-

Festival op 9 april is er een trailer vertoond. Het 

team dat zorgt voor de implementatie van de 

Geluidenservice heeft te maken gehad met 

tegenslagen. Zowel op technische als op het 

persoonlijke vlak. Begin juni is 

de draad weer opgepakt en het 

einde lijkt in zicht. Of beter 

gezegd: het begin is in zicht. Op 

het technische vlak dienen nog 

een paar onvolkomenheden 

aangepast te worden en dan kan 

de NVBG Geluidenservice van 

start. Via een NVBG-Nieuwsflits 

zal de start aangekondigd 

worden. Daarbij zult u ook een 

handleiding aantreffen. 

 

De Geluidenservice bevat op dit 

moment 11.444 geluids-

fragmenten van uitstekende 

(wav) stereo kwaliteit. Om 

gericht naar geluids-fragmenten 

te zoeken zijn ze verdeeld in 17 

categorieën. Om het zoeken te 

verfijnen is  aan ieder fragment 

een aantal trefwoorden 

toegevoegd waarop gezocht kan 

worden. Deze trefwoorden zijn in het Engels. Om deze te vertalen naar 

het Nederlands is meerdere keren gevraagd of leden daaraan mee willen 

helpen. Helaas hebben slechts twee leden toegezegd te willen vertalen. 

Met het team van Geluidenservice erbij komt het totaal op vijf. Het zou 

mooi zijn als we in totaal 11 vertalers zouden hebben. Een ieder kan dan 

1000 fragmenten vertalen en we hebben ontdekt, dat het vrij snel gaat. 

De inschatting is dat je daar zes tot zeven uur mee bezig bent. Je hoeft 

het niet achter elkaar te doen. Als iedere vertaler een half uurtje per dag 

zou vertalen, kunnen we met 11 leden binnen een maand de trefwoorden 

van alle geluidsfragmenten vertaald hebben.  Dus aarzel niet en meld je 

aan bij voorzitter@nvbg.nl. 

 

mailto:voorzitter@nvbg.nl
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Alle geluidfragmenten nemen 1,5 Terabyte  aan opslagruimte in beslag. Dat is 

teveel om online te zetten. Men kan de fragmenten dus niet eerst beluisteren. 

Het advies is daarom ‘niet te zuinig bestellen’. 

 

Het team van de Geluidenservice streeft ernaar om binnen een week na de 

bestelling de gevraagde 

fragmenten op te sturen via een 

transferdienst op internet (bijv. 

WeTransfer). Deze service is 

gratis voor leden van de NVBG. 

 

Het team van de NVBG 

Geluidenservice 

Nico Warnaar, Henk Dijkstra en 

Ed Diersmann 

 

 

Jan van der Schans is de vorige maal geëindigd met de woorden:  

 

“Er is een ijzeren wet : 

‘Als het de moeite waard is om iets te vertellen, is het ook de moeite  

waard om dat te laten zien ’. Met andere woorden, bij de montage blijkt  

het nut van een goed scenario. Een goede voorbereiding dus. ” 

 

Vandaag het laatste deel uit deze serie, waarin de daadwerkelijke 

realisatie wordt besproken. 

 

Ik kan mij voorstellen dat het u nu een beetje te donker wordt. “Laat ik mij 

nader uit elkaar drukken”, zoals mijn kleine neefje tijdens een spreekbeurt 

opmerkte. 

 

In mijn woonplaats Delft staat een grote kerk. Die staat sinds het begin 

van de middeleeuwen op een plaats waar vroeger een galgenveld was en 

ene broeder Simon een visioen kreeg. Omdat dat visioen steeds maar 

weer terug kwam, besloot men op juist die plaats een kerkje te gaan 

bouwen. 

 

Zie daar een aantal van de noodzakelijke "W ’s"   

 

Wie of Wat? Het gebouw.  

Waarom staat het gebouw juist op die plaats?  Omdat broeder Simon 

zijn visioenen steeds daar kreeg.  

Wanneer  was dat? In het beg in van de middeleeuwen.  

 

Wie of Wat de kerk dus, Waarom, vanwege dat v isioen , Wanneer , 

sinds het begin van de middeleeuwen. 

Maken van een documentaire 4 
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Dit lijk veel. Ongeveer 50 foto ’s maar voor een hele dag valt het wel mee. 

Je kunt het jezelf wat gemakkelijker maken door alle zwembadopnames in 

één keer te maken, evenals de opnames van vader en alle opnames van 

de camping. Omdat het wel erg veel op een verhaal gaat lijken zal je er 

veel meer en langer met plezier naar kijken. En vooral er ook vaker naar 

blijven kijken. 

 

De geluidsopnames maak je door je fotocamera als filmcamera te 

gebruiken. Heb je geen filmcamera? Geen probleem, dan spreek je 

gewoon achteraf in. Hoe je dat doet? Daar hebben we het later nog wel 

over. Heb je wel een filmcamera, dan is het misschien wel aardig om ook 

zwembadopnames te filmen. Bedenk dat op deze manier nooit het gehele 

gezin tegelijk op de foto staat. Gelukkig is altijd wel iemand te vinden die 

even een foto van het compete gezin wil maken.  

 

En om het nog wat fraaier te maken: doe eens wat aardigs met de 

muziek. Tijdens de intro natuurlijk een stukje muziek gebruiken dat 

anders is dan tijdens de opnames bij de caravan. De opnames van de 

We hebben ons een paar afleveringen bezig gehouden met hoe en 

waarom en het van een scenario. Toch kan ik mij voorstellen dat iemand 

die alleen maar een leuke familieserie wil maken zich afvraagt: is dit nu 

allemaal nodig voor mij? Natuurlijk niet, maar ook in een familieserie 

kunt u best een beetje structuur aanbrengen. Laten we maar eens een 

voorbeeld noemen. U gaat met uw man of vrouw en twee kinderen met 

de caravan naar Verweggistan en verblijft daar heerlijk op een camping. 

Daar wilt u een aardige serie van maken met een beetje verhaal er in. 

Dan is natuurlijk een scenario niet echt noodzakelijk, maar toch kunt u 

thuis best al wel een soort van verhaaltje bedenken. Dat zou er als volgt 

uit kunnen zien: 

 Fade in en een lang overzicht 
camping. 

 Dan is een wekker hoorbaar. 
 Dan is het openritsen van een 

tent hoorbaar. 
 Moeder zet een paar stoelen 

buiten. 
 Vader komt ook buiten en gaat 

meteen zitten lezen. 
 Moeder is met de koffie bezig. 
 Vader leest de krant. 
 Moeder is bezig met het ontbijt. 
 Wat overzicht opnames van de 

camping 
 Close-up van ontbijttafel en nu 

zitten de kinderen er ook bij. 
 Diverse close-up van etende 

kinderen. 
 Vader leest weer de krant. 
 Moeder is bezig met de afwas. 
 Kinderen plonsen in het 

zwembad. 
 Vader leest de krant. 
 Moeder is bezig met een puzzel. 
 Kinderen in het zwembad. 
 Moeder bezig met de lunch. 
 Vader met de krant. 
 Tafel met lunch. 
 Diverse close-ups op van 

iedereen. 
 Kinderen in het zwembad. 

 Vader leest een boek. 
 Moeder is bezig met de afwas. 
 Diverse opnames van de tent de 

auto. 
 Vader leest. 
 Kinderen zwemmen 
 Koffie drinken. 
 Moeder met het avondeten bezig. 
 Kinderen in het zwembad. 
 Vader zit te lezen en kijkt even 

naar voorbijgaande dames. 
 Moeder kijkt naar vader. 
 Diverse opnames camping 
 Moeder bezig met avondeten. 
 Kinderen zitten te eten. 
 Moeder zit te eten. 
 Vader zit te eten. 
 Lege borden op tafel. 
 Kinderen zitten spelletjes te doen 
 Vader zit te lezen 
 Moeder is bezig met een puzzel. 
 Overzicht camping ( zoals 

opname 1) 
 Hoorbare kinderen die vragen: 

“Pappa gaan we nog wat 
spelen?”. 

 Hoorbaar: “Kom zeg, ik heb het 
druk genoeg gehad”. 

 Tent wordt dicht geritst. 
 Mamma zegt: “welterusten 

jongens”. 
 Trust mamma. Fade out. 
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natuur geef je natuurlijk weer andere muziek. Bij het zwembad kan je het 

live geluid nemen of daar weer een ander soort muziekje voor gebruiken, 

enzovoorts. U moet eens opletten hoeveel leuker een dergelijk serietje 

wordt. En ook ditmaal spreek ik uit eigen ervaring. 

 

Maar we gaan het nu dan eindelijk hebben over het scenario. Met andere 

woorden ons verhaal omzetten naar beelden. Even terug: ik had al een 

verhaal gemaakt van die eigenzinnige zwaar gefrustreerde kardinaal. U 

kunt zich voorstellen dat je aan de hand van dat verhaal wel een serie 

kan maken maar je moet elke keer het beeld er terplekke bij verzinnen. 

Dat schiet natuurlijk niet op. Laten we eerst maar eens bekijken hoe je 

een scenario opschrijft. De notatie zo als men dat wel noemt.  

Boven aan komt een kopje met de titel en de maker en het jaartal.  

Dan gaan we bij elke opname vermelden het nummer, of het binnen (Int) 

of een buiten (Ext) of een video-opname is. Bovendien kunnen we alvast 

wat tekst kwijt. 

 

Een en ander schrijven we in een tabel, zoals hiernaast is aangegeven.  

Nr Ext of int Beeld Tekst 

1 Ext Muurschildering van de 

kardinaal 

Toen de arrogante en zeer 

eigenzinnige kardinaal Ippolito 

‘d Este in 1550 zijn poging om 

Paus te worden zag mislukken, 

was hij zeer ontstemd. 
2 Ext Vervallen klooster   

 3 Ext Overzicht van het landschap Als troost kreeg hij een deel van 

het klooster van de kerk Santa 

Marria Maggiore in Tivoli als 

residentie toegewezen. 
 4 Ext Deel van het klooster Hij liet, naar men zegt uit pure 

frustratie, het klooster 

ombouwen tot een prachtige 

villa met een enorme tuin. 
 5 Ext Deel van de tuiun   

 6 Ext Gangpad in de tuin   

 7 Ext Oplopend gangpad met trap   

 8 Ext Villa   

 9 Ext Villa   

 10 Int Hal in de villa   

 11 Int Plafond in hal   

 12 Int Raam (blik op de tuin)   

 13 Ext Overzicht tuin De tuin is aangelegd door de 

allerbeste tuinarchitecten uit die 

tijd en heeft een grote invloed 

gehad op de ontwikkeling van 

de tuinarchitectuur in heel 

 14 Ext Grote vijver met planten   

 15 Video Spuitende geisers   

 16 Ext Grote stenen trap Ze behoort tot de oudste en 

mooiste kunsttuinen van Europa 

en staat symbool voor de bloei 

van de renaissance cultuur. 

De tuin van de 

Kardinaal. 

Een A.V serie van 

Jan van der Schans. 

2015 
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Nr Ext of int Beeld Tekst 

 17 Ext Overzicht, grote vijver met 

planten 

De tuin staat inmiddels op de 

Unesco wereld-erfgoedlijst. 

 18 Ext Rots met fontijn   

 19 Ext Twee rotsen met fonmtijn   

 20 Ext Bomen en struiken langs een 

pad 

  

 21 Ext Beelden tegen de muur van de 

villa 

  

 22 Video Vijvertje met een spuitende 

fontijn 

  

 23 Ext Diverse stenen vazen op trap   

 24 Ext Rommelige takken en wortels Hoewel de tuin door mensen is 

aangelegd geeft ze op veel 

plaatsen de indruk op 

natuurlijke wijze te zijn 

ontstaan. 

 25 Ext Glooiend landschap De tuin strekt zich uit over twee 

steile hellingen en loopt vanaf 

de villa omlaag, net als een 

amphie theater. 

 26 Ext Glooiend pad met als einde 

een fontijn 

  

 27 Video Grote spuitende fontijnen   

 28 Ext Kunstwerk in de tuin   

 29 Video Overzicht van de tuin met 

spuitende fontijnen 

  

 30 Ext Diverse fontijnen   

 31 Ext Diverse fontijnen Om de 500 fonteinen van water 

te voorzien moest een zijtak van 

het riviertje de Aniéne worden 

afgetakt en via een aquaduct en 

een in een berg uitgehakte 

tunnel naar de tuin worden 

omgeleid. 
 32 Video Spuitende fontijn   

 33 Ext Grote vijver   

 34 Ext Doorkijkje naar fontijnen en 

vijver 

  

 35 Ext Lang pad met fontijntjes Langs een recht pad van 100 

meter lengte ontspringen maar 

liefst 144 fonteinen. 
 36 Ext Beeld van Romulus en Remus   

Nr Ext of int Beeld Tekst 

37  Ext Romeinse fontijnen Om dat de Kardinaal niet naar 

Rome mocht bouwde hij een 

stukje Rome na in zijn eigen 

tuin. Met inbegrip van het beeld 

van Remulus en Romulus, de 

stichters van Rome. 
38  Ext Groot ornament   

39  Ext Grote fontijn De werken in de tuin waren nog 

lang niet af toen de Kardinaal in 

1572 stierf. 
40  Ext Diverse spuitende figuren Na de kardinaal kreeg de tuin 

nog vele eigenaren en raakte 

sterk in verval. 
41  Ext Man, zittend op muurtje, op 

zijn gemak een boek lezend 

  

42  Ext Groot overzicht van de tuin Pas in de 20e eeuw krijgt de tuin 

weer haar oude glorie terug. 

43  Ext Veel bezoekers Ze werd open gesteld voor het 

publiek dat haar in grote getale 

komt bezoeken. 
44  Ext Overzicht van de tuin, in al 

haar glorie 

En ook ik vind het een voorrecht 

er te zijn geweest. 

45    Aftiteling   

Wat misschien opvalt is dat niet achter elk “beeld” een “tekst “komt. Ik wil  

namelijk niet dat mijn hele serie vol gepraat wordt. Er moeten ook wat 

zogenaamde rustpunten zijn. Anders weet het publiek na een minuut niet 

meer waar het over gaat. 

 

Tja, en dan vraagt iemand zich misschien af: “Oké, het scenario is klaar 

wat nu?” Eerst maar eens een dagje er op uit om de opnames te gaan 

maken. ‘s-Morgens in alle vroegte met de bus vanuit Rome naar Tivoli. 

Een paar haltes te vroeg uitgestapt en na een flinke wandeling 

(fotograferen houdt jong) eindelijk het fraais gevonden. Er was al wat tijd 

verloren gegaan, maar dankzij het scenario weet ik redelijk precies wat ik 
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wil fotograferen. Om vier uur in de middag staat alles er op. Een flinke 

pizza weg gewerkt en dan weer de bus in. Zo kan ik in drie dagen twee 

scenario’s verwerken. 

 

Thuis gekomen begint het tweede grote voordeel van het werken met een 

scenario. Na alles behandeld te hebben in Lightroom kan het werk 

beginnen. Computer aan, M-Objects gestart. Links naast de twee 

beeldschermen in een soort van muziekstandaard het scenario  

In eerste aanleg zet ik gewoon in de volgorde van het scenario de 

beelden in de tijdlijn. Daarna bekijk ik of er nog iets aan de volgorde 

veranderd moet worden omdat bijvoorbeeld een opname niet goed is en 

niet gebruikt kan worden. Of omdat met het verwisselen van een paar 

beelden je ineens de mogelijkheid van een derde beeld ontdekt. Daarna 

eventueel de tekst aanpassen. En als de beeldvolgorde eenmaal goed is 

dan de tekst klaarmaken om ingesproken te worden. Ook hierbij gebruik 

ik weer het scenario, tenminste een deel er van. Ik haal alle 

beeldaanwijzingen er uit zo dat puur en alleen de tekst nog op papier 

 staat. Dat is veel overzichtelijker voor de man of vrouw die het gaat 

inspreken. (Iemand uit de professionele wereld had het over zijn 

“snavelaar“ als hij het over de inspreker had). Die tekst, dat zult u 

begrijpen, sla ik onder een andere naam op. 

 

Tja dan het inspreken. Dat is een eigenlijk een verhaal apart. Maar omdat 

u nu toch aan het lezen bent behandel ik dit maar meteen. Laat ik maar 

met de bekende knuppel in het beruchte hoederhok gooien. Ik spreek 

mijn teksten niet zelf in. En wel om een aantal redenen. Ik kan het niet. 

Dat klinkt gek maar inspreken doe je niet zo maar. Dat is vak apart. Dat 

merk ik ook vaak op festivals. Intonatie niet goed, rustpunten niet goed. 

klemtoon verkeerd, geen uitroep tekens of komma ’s gelezen. Slecht te 

verstaan, dialect als het niet nodig is, zinnen die aan het eind omhoog 

gaan, matig taalgebruik, slechte Nederlandse taal, leuk willen zijn. Om zo 

maar een paar problemen op te noemen. 

 

Ik laat mijn teksten 

altijd inspreken door 

iemand die er 

verstand van heeft. 

Die man doet dat ook 

als hobby. Hij werkt bij 

de plaatselijke 

ziekenomroep. Heel 

veel plaatsen hebben 

lokale omroepen en 

daar zitten mensen die 

het wel kunnen. 

 

En nu hoor ik een aantal van u al mompelen “als een ander het inspreekt 

is niet van je zelf”. Dat hoor ik heel vaak. Niets eigens,????? Ik verzin het 

verhaal,  ik schrijf de teksten, ik maak het scenario, ik doe het camera -

werk, ik doe de montage, ik zoek de muziek zelf uit. Hoezo niets eigens? 

Wat heeft een documentaire serie met ‘iets eigens’ te maken? 
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 Een familieserie of een vakantieserie, dan kun je spreken over iets 

eigens. Nee hoor, als ik mijn serie een boost kan geven door gebuik te 

maken van iemand die iets professioneler kan dan ik, dan laat ik dat 

doen. Ik vind dit helemaal geen probleem. En als ik series op festivals 

beluister lijk mij dat een heel goed idee.  

 

Maar goed, mijn “snavelaar” krijgt zo regelmatig een mailtje van mij met 

twee vragen: 

1. Wil je hier Nederlandse taal van maken en  

2. Wil je deze tekst inspreken.  

 

Inspreken gebeurt bij mij thuis. Niet dat in nu zo ’n geweldige studio heb, 

integendeel. Ik heb een eenvoudig kamertje en daar doen we het maar 

mee. Nu kan je het jezelf gemakkelijk maken. Veel van onze camera ’s 

kunnen video opnemen. Dus ook geluid. Ik zet dan mijn camera op een 

stuk schuimrubber, bevestig 

er een losse microfoon op. 

Ik houd de lensdop op de 

lens. Inspreken maar. 

 

Die losse microfoon 

verhoogt de kwaliteit 

aanmerkelijk. Later speel je 

die film zonder beelden, 

maar met geluid over naar 

je beeldspoor in de 

computer en je hebt je 

tekst. Maar het heeft wel 

een paar nadelen. 

De kwaliteit is niet optimaal. 

Veel camera’s nemen geluid 

op via de automaat. Op het 

moment dat de spreker 

even pauzeert, bijvoorbeeld 

bij een komma, krijgt de 

automaat geen signaal en zal het volume opvoeren, met als gevolg een 

flink pak ruis. Maar het is best te doen. Zeker als uw montagesysteem 

ook nog beschikt over een ruisonderdrukker. Het is wel handig om het 

papier waar de tekst op staat in een doorzichtige plastic hoes of 

enveloppe te steken. Zo voorkom je dat het papier gaat ritselen.  

 

Beter, wat zeg ik, veel beter, is het werken met een microfoon en via een 

mengpaneel en/of een geluidprogramma, bijvoorbeeld Audicity. Als ik nu 

ga beschrijven op welke eenvoudige manier ik dat doe dan gaan de echte 

geluidjongens heel hard lachen. Ik heb in mijn kamertje, dat ik een vlaag 

van hoogmoed mijn “studio” 

noem, een kast een meter 

uit de muur vandaan 

getrokken. Zo ontstaat er 

dus een soort van nis. 

Vervolgens heb ik tegen de 

muur een metalen strip 

gemaakt. Daarin past een 

boekenplank steun. Daar 

heb ik mijn microfoon aan 

vast geknutseld met een 

kabeltje naar mijn PC. Ik 

start Audacity en kan 

opnemen. Misschien wat primitief, maar ik doe het al jaren zo.  

 

Dan de tekst. Ook dat is een vak apart en in de filmwereld een 

specialisme. Maak de zinnen niet te lang, denk aan uw doelgroep, 

gebruik geen moeilijke woorden, probeer te vermijden dat achter 

ingewikkelde beelden waarin veel te zien is een ingewikkelde tekst zit. 

Woorden zoals “hier ziet u” vermijden want men ziet het immers al. Je 

kunt in zo’n geval beter het beeld omschrijven. Zeg bijvoorbeeld bij het 

tonen van een kerktoren niet “hier ziet u de toren”. Beter is het te 

omschrijven en iets over de hoogte of het bouwjaar of de bouwstijl te 

vermelden. Ook het woordje “dit “ is gevaarlijk want vaak lijkt het dan of 
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er een ander onderwerp wordt behandeld. Ga zeker niet te veel met 

jaartallen gooien. Dat wordt saai, maar wissel, als ze, als ze wel nodig 

zijn, af met in plaats van 1550 ook eens te zeggen “halverwege de 16e 

eeuw”. (En u weet natuurlijk wel dat dat niet halverwege de 15 e eeuw is. 

Echt gehoord op een National filmwedstrijd!). 

 

Ook is het nuttig om de tekst eens hardop te lezen. Vaak komen er dan al 

onlogische dingen te voorschijn. Vaak blijkt dan ook dat die geadviseerde 

korte zinnen net iets te hakkerig zijn en niet lekker doorlopen. Voor het 

inspreken hebben wij, de inspreker en ik, een paar afspraken gemaakt.  

 

Na een paar proefopnames gaat de opname beginnen. Als de inspreker 

zich vergist wordt de opname niet gestopt, maar na een korte pauze zegt 

hij “herhaling”en leest de zin opnieuw. De opnamen wordt NIET gestopt. 

Als je namelijk de opname stopt, afluistert en weer opnieuw gaat 

beginnen, is de kans heel groot dat de modulatie net iets anders is en dat 

ga je gegarandeerd horen. Niet doen dus. 

 

Een andere afspraak is dat elke zin twee maal wordt ingesproken net in 

een iets ander tempo en met een iets andere intonatie. Tijdens de 

montage bepaal ik welke zin ik gebruik. 

 

Als de tekst er helemaal op staat wordt hij eerst ‘genormaliseerd’. (dat is 

een geluidsbewerking in Audacity) Denk er om dat bij het normaliseren 

ook de hoge pieken van bijvoorbeeld een hoestbui of het tegen de 

microfoon tikken meegerekend worden en dat beïnvloedt het volume van 

de totale tekst. Haal die hoge pieken er dus eerst uit.  

 

Over het schrijven van teksten heeft mijn goede vriend en clubgenoot Ton 

de Bruin al een prima artikel geschreven. In het kennisscentrum staat ook 

nog een interessant artikel van de hand van Jan Bonsing.  
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Tot slot nog een heikel punt. 

De muziekkeuze. Heel af en toe mag ik op een AV-club wel eens iets 

vertellen over het maken van een documentaire en het schrijven van een 

scenario. Ik zorg dan dat,  als ik het onderwerp muziekkeuze behandel, 

dicht bij de deur sta. Meestal komt namelijk uit de zaal wel de opmerking 

“Jan, muziekkeuze is een kwestie van smaak en over smaak valt niet te 

twisten”. Ik kijk dan even hoe groot die man is en of de deur dichtbij is en 

zeg dan: “Sorry meneer maar volgens mij heeft de keuze van muziek 

niets met smaak te maken, maar alles met de functie van de muziek”. 

 

Als de zaal dan weer tot rust is gekomen ga ik een voorbeeld geven. Ik 

ben een groot liefhebber van Dixieland muziek. Stel, ik maak een 

documentaire over de Nieuwe Kerk van mijn woonplaats. Waar blijf ik dan 

met mijn smaak? Muziekkeuze heeft alles te maken me het onderwerp. 

Droevig, vrolijk, spannend, vakantiestemming etcetera. Dààr pas je de 

muziek daar op aan. Een serie over de Waddenzee vraagt andere muziek 

dan een serie over mijn oude school om maar iets te noemen. Een serie 

over het schooltoernooi van uw oudste vraagt andere muziek dan een 

documentaireserie over de Ardennen. 

 

Laat je ook niet te veel leiden door het titel van een muziekstuk. Ik zat 

jaren geleden in een jury van de Nationale filmwedstrijd daar vertoonde 

iemand een reportage over een fietscrosswedstrijd. Tijdens de 

prijsuitreiking liet de maker van de film het Halleluja van Händel horen. 

Tja, houd dan je lachen maar eens in… 

 

Vaak kun je je serie interessanter maken door life-muziek te gebruiken. 

De meeste fotocamera ’s kunnen geluid opnemen. Maak daar dus ook 

gebruik van! 

 

Tot slot iets over de tekst en de muziek als eindproduct. Zorg er altijd 

voor dat de stem boven de muziek uit komt en goed verstaanbaar is. Je 

kan dat op een paar manieren bereiken. Door over de gehele lengte de 

muziek onder te moduleren (zachter te draaien) en het commentaar op 

normale sterkte te houden. Naar mijn idee mooier, maar veel moeilijker is 

te werken met muziekzakjes.  bijvoorbeeld de serie begint met de muziek 

op de goede sterkte. Na enige tijd komt er het commentaar in. Even 

ervoor laat u de muziek afzwakken. Doe dat langzaam zodat de kijker er 

op geattendeerd wordt dat er iets staat te gebeuren. Hij zal alerter zijn en 

beter naar de tekst luisteren. Als het commentaar voorbij is gaat de 

muziek weer langzaam terug naar het normale niveau.  

 

Het is wenselijk, dat de muziek en de beelden tegelijk stoppen. Maak 

geen fade-out in de muziek maar gebruik echt het einde van het nummer. 

Als in de hele serie één nummer wordt gebuikt, knip de muziek dan onder 

een tekst. Ga dan naar het einde van de serie schuif het einde van de 

muziek precies onder het eind van het beeld. Ga dan terug naar de het 

punt waar het geknipt is, zet het laatste stuk muziek op een spoor er 

onder en maak een overvloeier (cross) maken. Omdat de muziek onder 

de tekst wisselt zal niemand het horen. 

 

Zo beste mensen we zijn aan het einde van de serie gekomen. Ik hoop 

dat u er wat van heeft opgestoken. Mijn hartelijke dank aan de 

hoofdredacteur die tot taak had om mijn taal- en stijlfouten te corrigeren. 

Er wordt beweerd dat de verkoop van Rennies in zijn wijk behoorlijk is 

toegenomen sinds hij mijn artikelen ontvangen heeft.  

 

Ik wens u succes bij het maken van uw documentaireserie.  

 

Groet, 

Jan van der Schans. 

 

 

 

 

De complete serie 

artikelen van Jan is 

ook te vinden in het 

kenniscentrum. 
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DFG, werkgroep Audio Visueel. 

 

9 juni 2016 was alweer de derde en laatste speciale AV avond van het 

seizoen en ondanks vakantie van meerdere leden was er toch een goede 

opkomst in ’s-Gravenzande. Er werden zeven series vertoond en na wat 

problemen bij de eerste serie met het geluid, is de rest van de avond vlot 

verlopen. 

 

Een korte samenvatting van het geleverde commentaar op de series 

vanuit de zaal. 

 

Wolkenkrabbers. 

Ook nu weet Gaston Corbeau de maquettes van wereldberoemde 

gebouwen knap te fotograferen tijdens een tentoonstelling in de 

Rotterdamse bibliotheek. Sommige Rotterdamse gebouwen had men 

liever in het echt op de foto gezien, in plaats van het schaalmodel.  

De muziek van George Gerswin, an American in Paris, gecombineerd met 

een goede synchronisatie van de beelden voldeed uitstekend. De serie 

duurde 2.40 minuten. 

 

De kust. 

Deze keer was Jan 

Schokker op de 

fiets langs de kust 

van Hoek van 

Holland naar 

Kijkduin gefietst. 

Door de beelden 

afwisselend te laten 

bewegen, stil te 

laten staan of zelfs terug te laten gaan, versterkte dit de suggestie van 

Overig AV-nieuws 

het fietsen of stilstaan. De muziek, Flowers of the Sea, van Era maakte 

het geheel aangenaam om naar te kijken. Er zaten mooie beelden tussen. 

Wel vond men het jammer dat er derden beelden ontbraken. De serie 

duurde 3.28 minuten. 

Terug naar de kust. 

Een serie van Johan Rimmelzwaan, gemaakt in het kader van een 

gezamenlijk opdracht van de AV groep. 

Het muziekfragment met zang van Maggie MacNeal; Terug naar de kust, 

gaf aanleiding tot de discussie, moeten de vertoonde beelden wel of niet 

de gezongen tekst volgen?  

De serie was elders al eerder vertoond en daar klonk de opmerking, de 

foto’s volgen bijna krampachtig de tekst. Naar aanleiding daarvan had 

Johan een remake gemaakt en dit gaf nu weer opmerkingen uit de zaal, 

de foto’s volgen onvoldoende de tekst.  

Conclusie; dit zal altijd wel een probleem blijven met zo ’n serie, zeker 

met Nederlandse tekst. Instrumentale muziek kent dit probleem niet.  

Fotografie en opbouw waren verder goed, ondersteund door mooie 

overvloeiers. De serie duurde 2.40 minuten.  
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Waar staat je wieg.  

Met als toelichting, armoede kan je lot zijn. Theo Luiten vertoonde een 

serie prachtige portretten van soms vrolijke mensen uit verre landen. 

Alleen aan enkele slechte gebitten kon je zien dat er sprake was van 

armoede. Meerdere kijkers in de zaal vonden de titel niet juist en kwamen 

met de suggestie, noem de serie, “Ode aan de diversiteit van mensen”. 

Mede omdat de muziek van Adiemus nogal opgewekt klonk ten opzichte 

van de gesuggereerde armoede. Verder leverde sommige portretten 

discussie op, of ze wel of niet geflitst hadden mogen zijn. Conclusie; het 

is goed zo. De serie duurde 1.45 minuten. 

 

De altijd durende strijd met het water.  

De serie gemaakt door Jan van der Vaart, gaf een krachtige start te zien 

met als onderwerp de Watersnoodramp 31 januari/1 februari 1953 en de 

daarna getroffen maatregen van wederopbouw.  

Gaandeweg vond men de serie op meerdere gedachten hinken. Enerzijds 

de verschrikkelijke beelden van de ramp, gevolgd door mooie 

landschappen met koeien en molens en dan weer nieuw gebouwde 

sluizen en waterkeringen. Veel (lucht)fotografie van anderen in de serie 

gemonteerd met toelichtende teksten. De begin muziek van G. Mahler 

werd als erg zwaar ervaren. De muziek van Antoine Dvorák en Czech 

Suite maakte het vervolgens wat luchtiger. De serie duurde 8 minuten.  

St. Jan, Toccata & Fuga. 

Volgens de toelichting van André Hartensveld, kregen we 

gemanipuleerde beelden te zien van het interieur van de St. Jan in Den 

Bosch. Dat klopte helemaal. Een heftige serie met veel dubbele beelden. 

Geweldige montage, mooie overgangen van kleur naar zwart/wit en visa 

versa. Boeiende effecten, ondersteund door stevige orgelmuziek muziek 

van J.S. Bach (Toccata & fuga), harpmuziek en keiharde gitaar muziek 

van Leon Arias. Kortom een stukje vakwerk.  

Lengte 2.35 minuten. 
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Tik een eitje. 

Jan de Rooij l iet zien hoe een aasgier een ei breekt. De vogel pakt 

een steen en bewerkt het ei daarmee net zo lang tot er een gat ontstaat 

dat groot genoeg is om het ei leeg te kunnen eten.  

Een serie met humor. De muziek van Herb Alpert paste er goed bij. De 

serie duurde 2.05 minuten 

Johan Rimmelzwaan. 

 

Sir Francis Bacon (1561 - 1626) 

'Een verstandige vraag is de helft van de wijsheid.' 

 

Sir Francis Bacon was een eminent vertegenwoordiger van het nieuwe 

wetenschappelijke denken. Hij was ervan overtuigd dat wetenschap en 

technologie de mensheid vooruit zouden helpen en was een van de 

eerste vooruitgangsdenkers. In zijn zoektocht naar zuivere kennis hechtte 

hij groot belang aan zintuiglijke waarnemingen. Bevrijd van autoriteiten en 

traditie, verzette hij zich krachtig tegen dwalingen en vooroordelen.  

 

Van zijn hand is de uitdrukking “kennis is macht”. 

 

Dat geldt voor de gehele mensheid en in het bijzonder voor leden van de 

Nederlandse Vereniging voor Beeld en Geluid. Kennis kun je delen en 

daarvoor is speciaal het kenniscentrum in het leven geroepen. Om op een 

gemakkelijke manier kennis te delen. 

 

Weet u dus iets wat anderen niet weten en bent u er van overtuigd dat ze 

dat wel zouden moeten weten, schrijf het dan op en biedt het aan het 

kenniscentrum aan. Dat zorgt er dan voor dat die kennis op een 

verantwoorde manier verspreid wordt. 

 

Stuur uw kennis naar kenniscentrum@nvbg.nl Dan is uw kennis in goede 

handen. 

 

 

Kennis is macht 

mailto:kenniscentrum@nvbg.nl
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Op 1 oktober 2016 wordt het 3e AV-Festival van het Westen 

georganiseerd 

Na het eclatante succes van de vorige twee edities hebben AVgroep 

Westland en AVgroep PixAna (Moordrecht) wederom samen het initiatief 

genomen om dit bijzondere evenement te organiseren.  

Nederlandse en Belgische AV-auteurs worden uitgenodigd om hun beste 

werk in te zenden. 

Het belooft weer een boeiend festival te worden waarbij in drie blokken 

van 1,5 uur, totaal 27 AVseries vertoond zullen worden (een topselectie 

uit het totaal van alle inzendingen).  

Met dit festival willen we vrijetijdsfotografen kennis laten maken met deze 

bijzondere stroming binnen de fotografie. Het maken van audiovisuele 

producties koestert zich in een warme belangstelling. Een fotografische 

hobby met ongekend creatieve mogelijkheden in beeld en geluid.  

We stellen uw deelname en/of uw komst zeer op prijs en kijken er nu al 

met belangstelling naar uit. Voor inschrijving en extra informatie kunt u 

onze site bezoeken; http://www.avwest.nl/ 

 

Marcel Batist, namens de festivalcommissie. 

Contact: marcel@marcelbatist.nl 

Op 11 december 2016 wordt de DiaDigiDag georganiseerd   

Op 22 oktober 2016 wordt de AV -Dag van het Noorden 

georganiseerd 

http://www.avwest.nl/
mailto:marcel@marcelbatist.nl
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AV-startpagina 

Wellicht kent u Startpagina, een online dienst die veel informatie verstrekt 

over allerlei verschillende onderwerpen. Een groot aantal informatieve 

websites is er te vinden met het gezochte woord, vervolgens een punt en 

dan ‘startpagina.nl’. 

 

Uit pure nieuwsgierigheid tikte ik in ‘audiovisueel.startpagina.nl ’ en tot 

mijn verbazing kwam er een pagina, vol met interessante links naar heel 

veel webstes die (op een paar reclame-uitingen na) met audiovisuals te 

doen hebben. Het begin van die pagina is hiernaast weergegeven.  

 

Het is zeker de moeite waard daar eens op te klikken en dit als 

uitgangspunt te gebruiken om op het world wide web te kijken wat er op 

av-gebied allemaal te vinden is. 

 

En dat is niet alles, er zijn nog veel 

meer interessante pagia ’s te vinden: 

 

 

 


