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Van de redactie 

Voor ligt u het novembernummer van de nvbg-nieuwsbrief. Hoewel ‘ligt’ 

natuurlijk niet het juiste woord is. Het bevindt zich op uw beeldscherm.  

We zijn met deze nieuwsbrief inmiddels bijna een jaar onderweg. Slechts 

het december-nummer, dat op woensdag 29 december zal verschijnen, 

rest ons nog en dan is een volle jaargang digitale nieuwsbrief een feit.  

 

In de aanloop waren er nog wat problemen. Waar dat mogelijk was zijn 

die verholpen en inmiddels heeft de redactie de indruk dat er gewenning 

is opgetreden. Ik hoor geen gemopper meer. In tegendeel, er komen zelfs 

complimenten en die neem ik natuurlijk graag in ontvangst.  

 

In dit nummer vindt u een variëteit aan onderwerpen. 

Er zijn zaken uit de oude doos (ons archief) die de nieuwsgierigheid 

hebben opgewekt, er is een vooruitblik van het bestuur op 2017 en er 

wordt melding gemaakt van een paar vacatures, die nodig vervuld moeten 

worden. 

 

Verder zijn er natuurlijk de nodige verslagen van festivals en een artikel 

over tekst van Herman Kraij.  

 

Ook is er een artikel van Nico Warnaar, waarin wordt aangekondigd dat 

een jaarlijkse internationale geluidsconferentie wordt gestaakt wegens te 

weing belangstelling. Het is herkenbaar, we hebben er in Nederland ook 

last van. Jammer, maar het is niet anders. 

 

Ik wens u voor dit nummer veel leesplezier en voor de komende maand 

alvast heel fijne feestdagen. 

 

Arthur Palache 

Hoofdredacteur 

Alleen is maar alleen 
De redactie van deze nvbg-nieuwsbrief bestaat uit slechts één persoon, 

de hoofdredacteur. Het is maar de vraag of de toevoeging ‘hoofd’ in 

zo’n geval terecht is. Hoe kun je hoofd zijn van een afdeling die maar 

uit één persoon bestaat? De benaming ‘redacteur’ zou dus eigenlijk al 

voldoende zijn. Maar voor de buitenwereld komt het natuurlijk wel 

imposant over, dat ‘hoofdredacteur’. Ikzelf heb het er niet zo moeilijk 

mee. Het heeft zelfs enige voordelen als je maar alleen bent:  

 Als ik een datum voor een redactievergadering vaststel, gaat de 

voltallige redactie daar altijd direct mee akkoord. 

 Alle voorstellen die ik die ten aanzien van blad, afbeeldingen en 

inhoud opper, worden zonder enige tegenspraak goedgekeurd. 

Unaniem zelfs, want er is niemand die tegenspreekt of bezwaren 

aanlevert. 

 Redactievergaderingen verlopen uiterst beheerst. Er is nooit ruzie, 

de voltallige vergadering zit altijd op dezelfde lijn. Normaal spreek je 

in zo’n geval van saamhorigheid, maar daar is hier natuurlijk geen 

sprake van. We zijn immers niet samen? 

 Teksten die de redactie schrijft worden nooit veranderd of 

afgekeurd, iets dat bij een krantenredactie bijvoorbeeld regelmatig 

voorkomt. 

 

Dat lijkt allemaal ideaal, maar toch… Toch is het wat onbevredigend om 

dat allee helemaal alleen te doen. Het zou beter zijn om er overleg over 

te hebben, wat te sparren met een mede-redatielid. Op die manier kan 

de kwaliteit van het blad misschien nog wel wat winnen. 

 

Als er iemand onder de leden is die met mij wil samenwerken, meldt u 

zich dan even bij nvbgnieuws@nvbg.nl, dan kunnen we er samen eens 

over praten. Redacteurschap neemt wel enige, maar niet heel veel tijd 

in beslag. Ikzelf ben er een paar dagen per maand mee bezig. Echte 

vergaderingen zijn in mijn beleving daarbij niet noodzakelijk, het 

meeste kan per e-mail worden afgehandeld. 

mailto:nvbgnieuws@nvbg,nl
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Van de bestuurstafel 

Vooruitblik 2017. 
 

Voor de Nederlandse Vereniging voor Beeld en Geluid wordt 2017 een 

belangrijk jaar. Niet in de laatste plaats omdat we op 8 april 2017 het 

60-jarig bestaan van de vereniging vieren. De jubileumcommissie is, 

samen met het bestuur en de organisatie van de Nationale AV-wedstrijd, 

bezig om er een schitterende dag van te maken. 

 

Workshops en lezingen  

Zoals al diverse malen is aangekondigd zullen er op 8 april geen 

workshops/lezingen gehouden worden. Daardoor is er tijd voor een 

ochtendprogramma in het kader van het 60-jarig jubileum van de NVBG 

en vanaf 2018 een extra programmablok voor de Nationale AV-wedstrijd, 

waardoor meer inzendingen vertoond kunnen gaan worden. 

 

Landelijke NVBG-dag 

Het bestuur heeft besloten om op 11 februari 2017 een “landelijke NVBG 

dag” te organiseren. Op deze dag zullen in de ochtend en in de middag 

workshops/lezingen gegeven worden. Tussen deze twee blokken door 

wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden. Dit zal plaatsvinden in 

de Veluwehal in Barneveld, dus niet meer zoals voorheen in Maartensdijk.  

In 2017 zullen de workshops/lezingen verzorgd worden door:  

 Herman Kraij (Omgevingsgeluiden, tekst en muziek in een AV) 

 Chris Stenger (Fotomanipulatie voor een AV) 

 

Meer informatie  

In het NVBG-nieuws van december komt meer informatie over de 

workshops/lezingen. Tevens zal daarin vermeld worden hoe u zich kunt 

aanmelden. 

 

Reserveer dus alvast 11 februari en 8 april in uw agenda.  

Bestuursvacatures 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering zal secretaris Jan Bras, na vele 

jaren het het secretariaat verzorgd te hebben, het bestuur verlaten. Door 

het vertrek van Piet Huijgens in 2016 was het aantal bestuursleden al 

onder het statutair verplichte aantal van vijf bestuursleden gekomen. Met 

het vertrek van Jan komt het aantal vacatures op twee. Wanneer er geen 

opvulling komt voor deze twee vacatures zullen de overblijvende 

bestuursleden zich beraden over hun positie. Doorgaan met drie 

bestuursleden en daarbij geen secretaris is ondoenlijk. Nu al blijven 

zaken liggen omdat bestuursleden meer doen dan de hen toegewezen 

taken. Het moet toch mogelijk zijn om in een vereniging van bijna 300 

leden vijf personen te vinden die het besturen op zich willen nemen?  

 

Daarom: reageer op de advertentie (blz. 14) in dit NVBGnieuws, 

meldt u aan als kandidaat voor een bestuursfunctie en help ons 

deze prachtige vereniging verder uit te bouwen.  

Ed Diersmann 

Voorzitter NVBG 
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De zwanenzang van de 

IARC / CIMEs / IWT 

 IARC staat voor:  International Amateur Recording Contest  

 CIMES staat voor:  Concours international du Meilleur Enregistrement Sonore   

 IWT staat voor:  Internationaler Wettbewerb der besten Tonaufnahme 

 FICS staat voor:  Fédération International des Chasseurs de Sons  

 

Tijdens het onlangs gehouden congres van de Fédération International 

des Chasseurs de Sons is het onvermijdelijke besluit genomen om de 

organisatie op te heffen. De jaarlijks gehouden Internationale Geluids - en 

AV Wedstrijden zullen niet meer plaatsvinden.  

 

Na een 65-jarig verband blijkt er geen levensvatbaarheid meer te bestaan 

voor deze Europese  federatie van Geluids- en Beeldjagers. 

De belangrijkste oorzaken zijn: 

 Het aantal participerende landen èn inzendingen is in de voorbije jaren 

sterk teruggelopen.  

 De deelnemers en andere betrokkenen bereiken hoge leeftijden, 

zonder dat er jongeren toetreden. Bovendien krimpen alle landelijke 

verenigingen in ledental.  

 Omroepen verlenen geen ondersteuning meer en sponsors uit het 

bedrijfsleven trekken zich terug.  

 

De allerlaatste CIMES werd gehouden van 13 t/m 16 oktober 2016, in het 

dorpje Echallens, Zwitserland (vlakbij Lausanne). Hierbij waren dertig 

audioproducties uit zes landen present.  Er waren 27 hobbyisten 

aanwezig, die ook alle producties jureerden.  

 

De Grand Prix Audio 2016 (de Jean Thevenot Medaille) werd uitgereikt 

aan Simon Elliot (GB), voor: ‘The Little Grebe’; een reportage over futen, 

in de Categorie D - Natuuropnamen. 

 

 

De deelnemende Nederlanders scoorden als volgt:  

Ton mocht hiervoor de Microtec Gefell Trophee in ontvangst 

nemen en  Nico de prijs van de Slowaakse omroep. 

 

Een ‘elektronische’ CIMES (als alternatieve voortzetting) wordt nog 

overwogen. Er wordt aan gedacht om (geluids)bestanden uit te 

wisselen via internet. De website www.soundhunters.com blijft 

vooralsnog in de lucht.  

 

Een lange traditie komt hiermee tot zijn einde. Dankzij de CIMES 

ontstonden vriendschappen en werden amateurs op de hoogte 

gehouden van activiteiten van hobbygenoten uit andere landen.  

 

 

Nico Warnaar 

4e plaats Goodbye Ton Berkhout 1e plaats in Categorie G 

8e plaats In the Year 2025 Nico Warnaar 1e plaats in Categorie A 

13e plaats The Groaning of Trees Han Haanstra 3e plaats in Categorie D 

14e plaats The Black Tailed Godwit Jos Korenromp 4e plaats in Categorie D 

25e plaats Gloria in Excelsis Henny Visser 7e plaats in Categorie C1 

http://www.soundhunters.com
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Interview Jan Bras 

Jan Bras is al sinds jaar en 

dag secretaris van de NVBG. 

De redactie heeft hem een 

aantal vragen voorgelegd en 

hier is zijn verhaal: 

 

Ik ben in 1981 lid geworden 

van de NVG, omdat een oom 

van mij, Joop Diepmaat, 

toendertijd in het bestuur zat 

en er een probleem was met 

het legen van de postbus van 

de vereniging. Die postbus 

was gevestigd in het 

hoofdpostkantoor van 

Amsterdam. Degene die belast was met het legen van de postbus was 

ziek geworden en plotseling overleden. Ik woonde die tijd in Amsterdam 

Noord en werkte in het centrum, waar de postbus was gevestigd. Ik ben 

dus eigenlijk als een soort loopjongen lid geworden. De inhoud van de 

postbus moest wekelijks worden opgestuurd naar Peter Willems, de 

toenmalige secretaris. Maar beeld en geluid hadden natuurlijk wel al mijn 

belangstelling. Mijn lidmaatschap was dus niet alleen voor het legen van 

de postbus. 

 

Bijna 30 jaar bestuurslid  

In 1988 ben toegetreden tot het bestuur als bestuurslid, met als 

belangrijkste aadachtsgebied de ledenadministratie (2e secretaris) en na 

het overlijden van Peter Willems begin jaren 90, ben ik secretaris 

geworden. De komende ALV treed ik af. Dan heb ik er bijna dertig jaar 

als bestuurslid opzitten en dat vind ik genoeg.  

Geen AV-maker 

Het is wellicht merkwaardig, maar ik heb nog nooit een echte audiovisual 

gemaakt. Ik ben iemand die altijd op de achtergrond gebleven is. Later in 

het bestuur heb ik mijn steentje bijgedragen aan het reilen en zeilen van 

de NV(B)G. Eigenlijk bleef er gewoon te weinig tijd over. Ik heb wel heel 

veel dia’s gemaakt, maar die heb ik nooit voor een serie gebruikt. 

Misschien dat het er na mijn aftreden nog eens van komt. En àls het er 

van komt om een serie op te zetten, dan zou ik uitgaan van de muziek. Ik 

heb er in ieder geval voldoende ideeën voor, bijvoorbeeld een historische 

stad of een natuurgebeid in al zijn facetten. Dat zijn zaken die mijn 

belangstelling hebben en waar ik wel een serie over zou willen maken.  

 

Hieruit volgt dat ik ook nog nooit aan een wedstrijd heb meegedaan. Dat 

geldt voor audiovisuele wedstrijden, geluidswedstrijden en voor festivals. 

Wel ben ik altijd op ‘De Nationale’ aanwezig, maar dan meer vanuit mijn 

functie als secretaris. Vroeger ben ik vanuit dat gezichtspunt ook veel bij 

geluidswedstrijden aanwezig geweest. 

 

Tot slot 

Ik wijs er nog even op dat door mijn vertrek als secretaris een vacature in 

het bestuur ontstaat. Heeft u belangstelling voor een plekje in het bestuur 

en wilt u meedoen met het bepalen van het beleid de vereniging, meldt u 

zich dan bij het bestuur. Zie ook blz. 14 
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NVBG-modellen 

Toen we deze maand door het archief struinden kwamen we een bijzondere 

serie foto’s tegen. 

 

In 1962 ging men artikelen over de (draagbare) bandrecorder schrijven. Daarbij 

waren actiebeelden nodig. Onderstaande beelden en teksten uit het archief van 

de NVBG laten zien hoe men daar aan kwam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De beelden hebben de nieuwsgierigheid opgewekt. We zijn erg benieuwd of er 

leden zijn die iets meer kunnen vertellen of deze foto’s. 

 

Vragen die gerezen zijn: 

 Bij welke gelegenheid zijn deze foto’s 

gemaakt? 

 Wanneer was dat? 

 Waar waren de foto’s voor bestemd? 

 Is bekend wie deze dames zijn? 

 

Reacties graag aan NVBGnieuws@nvbg.nl 

Voor het eerst verscheen een 

draagbare recorder op de 

Amsterdamse grachten 

Wij hadden gebrek aan foto’s en dus maakten we deze zelf….. 

met onze eigen modellen. 

 

Het goede “oude Waterlooplein”, 

daar kon je de meest boeiende 

reportages op de band zetten. 

Prototype van een NAGRA bandrecorder met veerwerkaandrijving (1950)  
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De tekst is dominant 

Een productie is pas een AV als er een exclusieve wisselwerking is 

tussen beeld en geluid. Daarnaast zal de AV contact moeten maken met 

het publiek. Dit lukt vaak goed door het gebruik van tekst.  

Stelt U eens voor dat u op de tv voornamelijk programma's te zien krijgt 

met alleen muziek als begeleiding. Volgens mij gaat dat niet werken.  

Als u zelf de tekst schrijft kunt u beeld en tekst perfect op elkaar 

afstemmen. Dit kan bovendien eenvoudig versterkt worden door 

omgevingsgeluid toe te voegen, omdat dit zich heel makkelijk laat voegen 

naar uw wensen. Tevens wordt het publiek daardoor de mogelijkheid 

geboden zich beter in te leven in de situatie ter plaatse.  

Af en toe kunt u gebruik maken van muziekfragmenten, die de AV- 

productie duidelijk ondersteunen. Het is raadzaam om te kijken hoe  

professionals dat doen in bijvoorbeeld documentaires. 

N.B. Gebruik liever niet een heel muziekstuk, omdat dat een eigen thema, 

sfeer, kleur, opbouw, logisch vervolg, vorm, emotionele lading, beweging 

en karakter kan hebben met daarin wisselingen, die niet passen bij uw 

beelden en tekst. Bij achtergrondmuziek speelt dit niet of veel minder.  

 

Schrijven 

De tekst schrijven is geen sinecure. Natuurlijk gebruikt u de onvoltooid 

tegenwoordige tijd in de ik- of wijvorm. 

U weet dat persoonlijke informatie de tekst veel interessanter maakt voor 

het publiek en dat u spaarzaam moet omgaan met zakelijke  

informatie. Nog een kleinigheid: Het moet spreektaal zijn.  

Meestal is uw eerste tekst niet de definitieve. Herschrijven is 

noodzakelijk. Na een keer of zeven merkt u dat het de goede kant opgaat. 

Na ongeveer 15 keer krijgt u dat heerlijke Yes-gevoel. Een volgende keer 

gaat het wel beter. Overigens zijn er overal in het land schrijfcursussen 

met een prima leerplan. 

 

Het inspreken 

U gebruikt uw stem vaak. Nog nooit heeft daar iemand over geklaagd. 

Dus is uw stem uitermate geschikt om 

in te spreken. Daar heeft u een 

microfoon voor nodig. Redelijk neutrale 

resultaten krijgt u door deze in een 

gemeubileerde kamer in de ruimte te 

zetten. U gaat er gemakkelijk bijzitten 

met uw hoofd dicht bij de microfoon 

(5 á 10 cm afstand). 

 

Spreek het hele verhaal in één keer 

zacht in. Pprobeer het niet op te lezen 

(het is immers niet het journaal), maar 

te vertellen. Dat is niet eenvoudig. Het gaat pas echt lukken, als u de 

tekst ongeveer uit het hoofd kent en af en toe spontaan woorden 

verandert. Meestal staat het na een keer of 18 inspreken goed op de 

recorder. Bij professionele insprekers mis ik vaak de persoonlijke 

betrokkenheid. Daarmee kunt u winst behalen. Advies: Lees ook het 

artikel van Jan Bonsing in het NVBG-nieuws van februari 2016. 

 

Nog een tip 

Als u voor het eerst gebruik gaat maken van een tekst, kunt u het best 

een korte serie van hoogstens anderhalve minuut maken. U kunt dan 

voldoende tijd besteden aan de oplossing van de problemen, die zich 

zullen voordoen. 

Herman Kraij 
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Wat doe ik met mijn 

bandrecorder? 

In het idee van de geluidsband als familiealbum, zo heeft Morton terecht 

geconstateerd, lag een vergelijking van het bandrecordergebruik met de 

amateur fotografie besloten. Die analogie tussen fotografie en geluids-

opname werd in bandrecorderboeken ook expliciet geformuleerd: het hard 

afspelen van geluiden was als het opblazen van een foto, de geluids -

niveau-wijzer was vergelijkbaar met de lichtmeter en de recorder was 

voor de geluidsamateur wat de camera was voor de fotograaf. Volgens 

een door Philips uitgegeven handboek was het voordeel van de 

bandrecorder boven het fototoestel echter dat de ‘print’ onmiddellijk klaar 

was voor gebruik en steeds kon worden uitgewist.  Bovendien werd 

benadrukt dat geluiden voor de gebruiker een grotere betekenis hadden 

dan foto’s. Volgens een ‘importrice’ van Grundig-recorders was de kracht 

van geluid: 

 

‘dat dit levend blijft en sterker bindt dan welk plaatje 

ook. In de stem van een persoon vinden wij zijn 

persoonlijke stemmingen weer; in het geluid van een 

draaiende machine beluisteren wij kracht en 

snelheid; het geluid van vogels bindt ons met de 

natuur’ 

 

“Het geluid van een vakantie”, aldus de auteur van een bandrecorderboek 

“kan je omvatten en neemt je wéér helemaal op, je hoort het niet alleen, 

je belééft het weer opnieuw.” Ook bij andere luisteraars bewerkstelligde 

dat volgens hem een dieper contact met de sfeer dan in geval van een 

foto. Dat gold ook voor de gesproken brief, een ander veelvuldig 

aangeprezen product van de bandrecorder-amateur. 

 

‘Met Gevasonor, de magneetband kunt U … 

vastleggen wat U wilt vertellen aan familieleden in 

Canada, Australië en Zuid-Afrika. Zij zullen dan 

straks werkelijk Uw stem horen, met al z ’n warmte, 

met al z’n ontroering’. 

 

Geluidsbanden werden zo ‘familiebanden’. Een letterlijk gesproken brief, 

zo stond in een Prisma-uitgave van midden jaren zestig, was niet zo 

interessant. Het ging erom een klankbeeld te maken  

 

‘van allerlei huiselijke gebeurtenissen, zoals huiskamermuziek, het 

timmeren van een konijnenhok …, gekibbel, huisdier-geluiden… een 

kenmerkende deur-piep, de bim-bam van de pendule, de melkboer aan de 

deur, de radio met Hilversum 1 of 2 op de achtergrond..., allemaal 

klanken die in het verre land worden genoten als honing op de tong. Men 

leeft mee, men leeft inténs mee, men is weer eens even helemaal thuis! ’ 

 

De bandrecorder was echter niet alleen het geheugen voor gezin en 

familie, het apparaat kon ook functioneren als ‘spiegel’ bij het oefenen 

van lezingen, talen, zang en muziek. De bandrecorder werd op deze 

manier, aldus Philips-brochures, de geduldige leraar voor vader ‘who can 

now at last hear for himself what really went wrong when the last gave a 

lecture.’ Aan moeder zou de recorder haarfijn duidelijk maken wat de 

zwakke punten in haar pianospel waren. 

‘Joan’s shorthand speed is improving day by day, since she started 

practicing with the aid of dictations she records herself. Almost 

automatically she also dropped one or two mispronunciations that marred 

her speech.’ 

Karin Bijsterveld (1961) studeerde geschiedenis 

in Groningen en is hoogleraar Wetenschap, 

Technologie & Moderne Cultuur aan de 

Universiteit Maastricht. Ze publiceerde vele 

artikelen over geluid en audiotechnologieën. 

  

Ook het onderstaand artikel, getiteld: “Wat doe 

ik met mijn bandrecorder” is van haar hand. 

Vanwege de lengte zal het in zes delen 

gepubliceerd worden. Hier het tweede deel. 
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Met de bandrecorder kreeg ieder woord het juiste accent en konden 

zangers hun tempo en intonatie verbeteren. ‘Want een Philips 

bandrecorder hoort alles. Registreert alles. ’ In de Amerikaanse context 

lag het accent overigens minder op de bandrecorder als genadeloos 

middel tot zelfcontrole, dan als machine die zelfvertrouwen kon 

aankweken. ‘For one thing it is much less humiliating to listen to your 

faults than to have them pointed 

out.’ 

 

Maar daar bleef het niet bij. De 

recorder bood volgens 

reclamemateriaal en 

bandrecorderboeken zowel 

ongekende mogelijkheden op het 

werk als na afloop daarvan ter 

ontspanning thuis. Op kantoor 

legde de bandrecorder goede 

ideeën tijdens brainstormsessies 

vast en hield de microfoon de 

mensen tijdens vergaderingen bij 

de les. Doktoren konden er hun 

jonge patiëntjes mee afleiden, maar ook symptomen als kuchjes, 

spraakdefecten en ademhaling opnemen zodat vooruitgang kon worden 

vastgesteld. De bandrecorder was antwoordapparaat, dicteerapparaat, 

instructeur, aankondiger in winkels, assistent van de antropoloog, 

toelichter in musea en grammofoonvervanger in danszaal en schouwburg 

in één. 

 

Thuis kon men zich in de vrije tijd vermaken met hoorspelen of het 

opluisteren van feestjes. Wat de hoorspelen betreft werd de amateur 

aanbevolen pathos en pretentie te vermijden. Ook werd de lezer geleerd 

hoe geluiden geïmiteerd konden worden. Veelal ging het om geluiden die 

verwezen naar weersomstandigheden en natuurlijke fenomenen zoals 

regen, wind, water, onweer en storm; geluiden die een verandering 

aankondigden zoals voetstappen in grind, het openen van een brief, het 

9 
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sluiten van een autodeur; en vormen van vervoer als het dravend paard, 

de boot met stoomfluit en de trein. Op Geluidsjacht, een uitgave van Basf, 

leverde zelfs een klein ‘geluidenkookboek met belangrijke recepten ’: 

gedroogde erwten in een zeef (regen), blazen in met water gevulde fles 

(stoomboot), elektrische haardroger (straaljager), cellofaan in elkaar 

drukken (vuur). Een in Amerika uitgegeven boek benadrukte echter de 

bandrecorder niet te serieus te nemen – een opvallend verschil met de 

toon van de Europese boeken. Het apparaat had immers alles in huis om 

feestjes met trucjes en grappen op te luisteren: het versneld afspelen van 

de band, een politiek debat met de eigen stem, een eeuwig-durende band 

met vogelgefluit, spelletjes als ‘mystery voices’, ‘mystery noises’ en de 

‘candid microphone ’ – mits de nodige etiquette in acht werd genomen.  

 

Al met al werden de lijsten van mogelijkheden in de loop der tijd steeds 

langer, van enige tientallen tot vele honderden opties. Daarbij verschoof 

de plaats van muziek opvallend. Aanvankelijk werd het opnemen van 

radioprogramma’s steeds genoemd na of naast andere activiteiten. Met 

die opnames was een ‘lievelingsmelodie ’ of ‘graag gehoorde voordracht ’ 

nog ‘vele malen’ te beluisteren. Op die manier was via de bandrecorder 

een – liefst beredeneerde – verzameling muziek aan te leggen.  Om het 

overzicht te houden was het vervolgens van belang een systematische 

index te creëren, waarbij Basf gebruikers stimuleerde hun banden in 

cassettes in de boekenkast naast ‘een rij “klassieken”’ te zetten. Het 

beluisteren van een ‘zelfopgenomen geluidsband’ kon immers ‘even 

prettig zijn’ als het lezen van ‘goede lectuur’. Vanaf het eind van de jaren 

vijftig stond muziek wat het huiselijk gebruik van de bandrecorder betreft 

echter steeds vaker bovenaan de lijst met toepassingen. Bovendien werd 

het verzorgen van enige uren muzikale achtergrond voor dansavonden 

thuis steeds vaker gepropageerd. Met de introductie van de 

stereobandrecorder nam het accent op de muziek nog sterker toe: 

voortaan kon de rijke klank van een volledig orkest ruimtelijk in de eigen 

woonkamer worden gereproduceerd. 

 

Daarnaast kwam een groter accent te liggen op het maken van 

buitenopnamen en het naar huis meenemen van geluiden van elders: 

geluiden van draaiorgels, militaire parades, een gitaar bij een tentje of 

een picknick met een geliefde. Dit nam in de reclamecampagnes van 

Philips vooral toe met de introductie van de – voor die tijd – zeer klein 

uitgevoerde draagbare transistorbatterijrecorder EL  3585 in 1961, een 

recorder die zeer succesvol zou worden. 

 

Opnieuw was daarbij muziek relatief belangrijk: ‘Popular-music fans can 

now record and replay concerts and jam sessions and all their favourite 

music wherever they like.’ In reclame-campagnes daarna verschenen 

steeds meer foto ’s van jeugd in buitensituaties: een jong stel in een 

zeilboot, bij een race-wedstrijd of rond een auto, steeds in gezelschap 

van de draagbare bandrecorder. Het voortdurend benadrukken van de 

vele mogelijkheden van de bandrecorder kreeg op den duur iets manisch. 

Blijkbaar moest het nut van de bandrecorder tegen de klippen op 

bewezen worden, want in bandrecorderboeken werd tegelijkertijd tot in 

den treure benadrukt dat veel mensen na een korte periode van 

enthousiasme niet meer wisten wat ze met hun bandrecorder 

aanmoesten. 
Wordt vervolgd... 
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Op de website van de Drentse AV-Groep staat onder andere het volgende 

vermeld: 

 

Sinds 1997 organiseert de Drentse AVGroep jaarlijks het FotoFilm (AV) 

Festival van het Noorden. De doelstelling voor deze dag is makers en 

belangstellenden van fotofilm producties bijeen te brengen en deze 

fascinerende hobby te promoten. 

 

Dat betekent dat dit festival op 22 oktober jongstleden voor de 

negentiende keer is gehouden en dat op zich is al een enorme prestatie.  

 

Om dat eens van nabij mee te maken ben ik op zaterdag 22 oktober, 

samen met twee mede-AV-makers, naar het voor ons hoge Noorden 

afgereisd. We hadden alle drie een serie naar dit Festival ingezonden, er 

was dus voldoende aanleiding om de twee uur durende reis te 

ondernemen. 

 

De streeftijd van half elf in Steenwijk arriveren is ruimschoots gehaald. 

Binnenkomen was nog even een dingetje, want het kostte enige moeite 

om te ontdekken welke van de glazen schuifdeuren aan de ingang echt 

werkte. Maar toen dat drempeltje overwonnen was, stonden we binnen. In 

een volkomen lege hal… Waren we te vroeg? Was de wintertijd al 

begonnen zonder dat we er erg gehad hadden? Gelukkig bleek dat niet zo 

te zijn. Geroezemoes uit de linkerhoek trok ons die kant op en daar 

vonden we een gezelschap van voornamelijk oudere heren. En dat weet 

je dat je goed zit, hier moet het zijn. 

 

De koffie was prima in orde en er werd door mij gebruik gemaakt van de 

gelegenheid vooraf een lunch te bestellen. Weer een zorg minder.  

 

 

De zaal was een deel van een sporthal. Dat is dus geen amphitheater. 

Door een slimme opstelling van de stoelen en een redelijk hoog geplaatst 

scherm was het toch voor de meeste mensen mogelijk een ongehinderde 

blik op het scherm te hebben. 

 

Opvallend was dat het geluid tamelijk hard stond. Of dat te maken heeft 

met de gemiddelde leeftijd van de aanwezigen of met het aantal 

hoortoestellen dat gedragen werd kan ik niet nagaan. Feit was wel dat 

iemand er luidkeels een opmerking over maakte. Dat heeft niet 

geresulteerd in zachter afstellen van het geluidsniveau en de man is dan 

ook tijdens de voorstelling vertrokken… 

 

De temperatuur is de zaal was, om het maar eens zachtjes te zeggen, 

frisjes. Ik was blij dat ik in de pauzes qua temperatuur weer een beetje bij 

kon komen. Maar ja, na de pauze moet je de zaal weer in. Brrr… 

 

Technisch ging het goed, al startten niet alle series direct. Vaak een 

gevolg van het feit dat een productie gemaakt is op een computer met 

twee beeldschermen. Als dan bij zaalprojectie de volgorde van 

beeldscherm en beamer niet overeenkomt met de volgorde van de 

beeldschermen thuis, dan is er een probleempje. Na de pauze moest de 

computer zelfs een herstart maken. 

Windows is kennelijk toch nog niet 

geheel volmaakt... 

 

 

 

 

Van de dag zelf is door voorzitter 

Max Joore een verslag geschreven. 

U vindt het op de volgende bladzijde. 

Het AV Festival van het Noorden 
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22 oktober 2016, AVDag van het noorden  
Bekeken en beschreven door Max Joore. 

 

Ik werd vanmorgen wakker en 

zag meteen die prachtige 

donkerrode roos. Gisteren 

gekregen na afloop van de AV-

Dag. Net als alle andere 

deelnemers. Alleen al daarvoor 

zou je meedoen. 

 

Al vroeg waren ze zaterdag-

morgen op pad naar Steenwijk, 

de leden van de AVGroep 

Drenthe. Op weg naar het  

Rabotheater De Meenthe. 

De zaal van vorig jaar is niet 

beschikbaar. Dat hoorden wij een week geleden. Een deel van de sporthal 

is nu voor ons klaar gemaakt.  

 

Het scherm is vrijdagavond al opgesteld. Nu de beamer, beschikbaar 

gesteld door Piet Westerveld, en de geluidsinstallatie aansluiten. Alles 

wordt minstens drie maal gecontroleerd. Heerlijk, alles werkt zoals wij het 

gepland hadden. Voor eventuele geluidsproblemen staat Arend Veltkamp 

klaar. Voor Rolf de Ruiter wordt het een spannende dag. Hij bedient de 

computer met de gegevens van alle series. 

 

Henk Hageman heet iedereen welkom. We hebben dit jaar zeven 

inzenders, die voor het eerst naar ons festival hebben ingestuurd. We 

hebben niemand teleur hoeven stellen, alle 37 inzendingen zullen worden 

vertoond. 
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Dat beginnen valt niet mee. We krijgen wel geluid te horen maar niet de 

daarbij behorende beelden. Dat was niet de bedoeling. Wat er gedaan is 

weet ik niet, maar even later draait alles als een zonnetje.  

In deze eerste sessie draaien we werk van: Arthur Palache: Les Fleurs; 

PFW van Raaij: Postkantoor op de Neude te Utrecht; Max Joore: Blues in 

grasgroen; Karel J Maaswinkel: Partida Coca; Bert Siebring: 

Orchideeënhoeve, meer dan orchideeën; Jan Janssen: Kivada 

wielersport; Harry Bennink: Lago di Belsena; Dirk Vet: Vlinder; Henk 

Hageman: Van dijk tot dijk; Berta Siebring: Hamelen; Marcel Batist: Als ze 

even stilzitten en tot slot: De toerist en het schaap van Rob Braat.  

In de nu volgende lunchpauze klinkt weer een heerlijk geroezemoes. 

Daarbij natuurlijk allerlei op- en aanmerkingen. “Ja, de inleidende teksten 

voorafgaand aan elke serie stonden wat lang”................. “ze hebben het 

hier toch maar aardig voor elkaar”, ............”Die serie van Max Joore vond 

ik maar matig”..... 

Om half twee beginnen we aan de tweede sessie met werk van Gerrit van 

Harreveld: Copacabana; Jeanne Assendelft: Opstelsporen; Arnold van de 

Kam: Fotosafari; Jos Ketelaar: Regendruppels sieren de natuur;  Hans 

Meijer: Ai-155; Ger sauer: Fochteloërveen; Johan Berghuis: Verraderlijke 

schoonheid; Bob Eijsberg: St Vituskathedraal, museum en schatkamer; 

Ben de Hond: If I could be where you are;  Maria Brans: Ameland; Piet 

Huijgens: Sagrada Familia en als laatste van Piet Bakker: Kleurend 

IJsland. 

 

Ook in de theepauze komen de 

gesprekken vlot op gang..... “In 

de serie over IJsland waren vrij 

veel kleine beelden gemaakt. Dat 

prachtige grote scherm is dan wel 

wat overbodig”........ “Die 

schitterende duinopnamen van 

wie waren die ook al 

weer?”............ “De 

interieuropnamen in de Sagrada 

Familia waren grandioos! Ja die 

waren vanPiet Huijgens”............ “Jammer dat veel in- of uitzoomers niets 

toevoegen dan alleen wat bewegin”g. Tja het is maar hoe je het 

bekijkt”......................... “Begint de derde sessie nu al weer?. Hadden ze 

beter de lunchpauze wat kunnen inkorten, want die was wel erg lang ”... 

 

De laatste sessie gaat beginnen met werk van Robert Bleekrode: Japan 

in het kort; dan volgen: Ik zou wel eens willen weten van Herman Kraij en 

Henk Tulp; World Streetpainting van Jan Tuinman; Duursche waarden 

van Arend Veltkamp; Schoonheid uit klei en cement van Guido Flobert; 

Het nieuwe hart van Bas Versteeg; Piet Westerveld maakte Alaska 

Wildlife; Theo Eichhorn Dubai; Pieter Poorter  Pinakothek, der moderne. 

De bidsprinkhaan, mantis religiosa, was van Guido Clarysse en de laatste 

serie, Inspiratie,  maakte Hans Vermaas. 

 

Het licht gaat aan en iedereen wordt verzocht het stembiljet in te vullen. 

Wat zal de uitslag van de publieksjury worden? Het invullen is snel 

gebeurd, ieder heeft zijn keuze natuurlijk al gemaakt. Terwijl de stemmen 

worden geteld worden twee series van Rolf de Ruiter gedraaid:  

Kristal en Kleur.  
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Gezocht: 2 Bestuursleden(V/M) 
 

Voor de functies van: 

 Secretaris 

 Coördinator workshops/lezingen 

 

Inhoud van de functies. 

 

Secretaris 

Het beheren van de ingaande en uitgaande correspondentie  

Het maken van verslagen van de bestuursvergaderingen  

Het bijhouden van de afsprakenlijst van het bestuur  

Het opstellen van het jaarverslag van het bestuur 

Het maken van het verslag van de Algemene Ledenvergadering  

 

Coördinator workshops/lezingen  

Peilen onder leden aan welke workshops/lezingen behoefte is  

Personen zoeken die een workshop/lezing kunnen ontwikkelen/geven  

Beschrijvingen van workshops/lezingen onderhouden 

Indien nodig fungeren als contactpersoon tussen aanvrager en gever 

van workshops/lezingen 

Organisatie workshops/lezingen in februari voor de NVBG  

 

Informatie over en aanmelden voor de functies bij  de voorzi t ter  

van de NVBG: 

 
 

Dan komt de jury weer terug en de uitslag is: 

1e plaats: Gerrit van Harreveld 

2e plaats: Hans Vermaas 

3e plaats: De volgende vier inzenders eindigen ex aequo: 

Marcel Batist, Robert Bleekrode, Theo Eichhorn en Guido Clarysse.  

Het feest is voorbij. De organisatoren hebben nog wat op te ruimen. En 

als de zaal er weer kaal en leeg bij ligt, is het einde van dit Festival van 

het Noorden gekomen. In een Chinees restaurant in Steenwijk wordt 

natuurlijk nog uitgebreid nagepraat. Onder andere over de duur van het 

applaus na elke serie. Of de serie nu boeiend of saai was, iedere serie 

kreeg zo'n vijf seconden applaus. Daar kun je dus ook niets mee als je de 

boeiendste serie wilt uitzoeken. 

Volgende week zal op de clubbijeenkomst natuurlijk ook worden 

nagepraat, ook over een mogelijk vervolg in 2017. Willen of kunnen we 

het nog een keer voor elkaar krijgen? Komt er een AV-Festival van het 

Noorden 2017 of …  

 Max Joore 

Ed Diersmann 

Oranjelaan 5 

2841 TD  Moordrecht 

Tel. 0182 374057 

Email: voorzitter@nvbg.nl 
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El Mundo: 15 avonturen 

en de Wereld gered door een priester 
 

Wat doe je als toch een aantal dagen 

in Oostenrijk bent, onder andere 

voor familiebezoek in de stad Graz 

en 80 kilometer daar vandaan wordt 

een groot Avontuur- en Reisfestival 

gehouden. Dan ga je daar naar toe. 

 

El Mundo, zoals het tweedaagse 

festival heet, werd op 22 en 23 

oktober voor de 18e keer gehouden. 

In Judenburg een plaatsje in de 

deelstaat Stiermarken.  

Het wordt gehouden in een 

omgebouwd Augustijnenklooster. In 

de grote kapel is een feestzaal 

ingericht, waarbij de originele 

ornamenten bewaard zijn gebleven. 

 

In totaal werden 15 speaker support shows, ieder van een half uur 

gegeven. Acht op vrijdagmiddag en zeven op zaterdagmiddag. Alle shows 

werden beoordeeld door een vakjury, waar onder anderen Jan Roeleveld 

zitting in had. Het publiek kon stemmen voor de Publieksprijs.  

 

 

De vrijdagmiddag viel 

wat tegen. Soms werd 

het beleefde avontuur 

goed verteld, maar 

waren de onder-

steunende beelden van 

mindere kwaliteit. En 

soms ook het 

omgekeerde zoals de 

show “Magishes 

Nordland”, waar de 

maker Christoph Kopp 

ook duidelijk moeite had 

met “kill your darlings” en een overdosis aan prachtige beelden liet zien. 

Indrukwekkend was wel het avontuur van Richard Löwenherz, die met 

een fiets en opblaasboot weken Siberië doorkruiste. De show die er deze 

middag uitsprong was die van Johannes Schwarz, een priester uit heel 

toepasselijk Heiligenkreuz. In 15 maanden is hij naar Jeruzalem gelopen 

en weer terug. Een tocht van 14.000 kilometer. Hij vertelt “begeistert” 

over een deel van die tocht, ondersteund met prachtige opnames. De 

zaal hing aan zijn lippen en zelf toen er geen beeld geprojecteerd werd 

zag een ieder de beelden van zijn belevenis voor zich. 

 

Om half negen was het tijd voor de Globetrotterparty. Voor € 13,50 kun je 

gebruik maken van een uitgebreid buffet. De gehele dag parkeren in een 

parkeergarage kostte me de enorme som van € 1,90. 

 

De shows op zaterdagmiddag 

waren over het algemeen 

genomen van een beter 

gehalte. Zeven avonturen en 

reizen passeerden de revue. 

Voor mij waren uitschieters 

Ladakh – Kleintibet abseits 
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Zondag 11 december wordt in Nederweert-Eind de DiaDigiDag gehouden. 

Tijdens deze Dia-Digi-Dag worden de mooiste inzendingen vertoond van 

Nederlandse, Belgische en Duitse AV-makers. 

De inzendingstermijn voor dit festival is inmiddels vertreken.  

 

Let vooral op de aanvangstijd, dit festival begint na de lunch.  

  

der touristische Trampelpfade van Harald Schaffer, 1700 km über das 

Dach der Welt van Gerda Pauler en Das Leden im Meer van Tobias 

Friedrich. Sabine Hoppe en Thomas Rahn hadden in 5 jaar de wereld 

rond gereisd. Dat deden ze in een 40 jaar oude, tot camper omgebouwde 

vrachtwagen. Wel jammer dat zij de tocht van Zuid naar Noord Afrika in 

een half uur deden en daardoor te weinig tijd hadden om de diverse 

hoogtepunten goed voor het voetlicht te brengen. 

 

Voor dat we ons weer 

op het buffet stortten 

vond de prijsuitreiking 

plaats. Grote winnaar 

werd Johannes 

Schwarz met 

“Jerusalem auf 

Umwegen: 14.000 km, 

26 Länder, 15 Monate, 

1 Priester“. Zowel de 

vakjury als het publiek 

vond dat hij de beste 

presentatie had gegeven. Toen hij zijn bokaal in ontvangst nam, bleek de 

wereldbol niet vast te zitten. Behendig ving Johannes hem op. Zijn 

Hollandse voornaamgenoot Jan informeerde of hij, gezien zijn ambt, wat 

Maria-Hilfe had gehad. Reactie van de priester: “Ich habe die Welt 

gerettet.” 

 

Wanneer u toch in oktober in de buurt 

van Judenburg bent is dit festival ten 

zeerste aan te raden. 

 

Foto’s van Fredy Roeleveld en 

Ed Diersmann 
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Zaal open: 10:15, aanvang: 10:30 uur 

Einde: ca. 16:45 uur. De toegang is geheel gratis. 

 

Er worden op deze dag ca. 20 AV-series gepresenteerd en besproken. 

De totale som van projectie– en besprekingstijd zal het uiteindelijke 

toelaatbare aantal AV-series bepalen. 

 

Iedere deelnemer wordt medio januari geïnformeerd over het wel of niet 

geaccepteerd zijn van de inzending. 

Zaterdag 11 maart 2017 wordt in Oosterhout het  

AudiovisualVisueel Voorjaarsfestival gehouden. 

Nadere informatie volgt 

 

Zaterdag 8 april 2017 wordt in de Veluwehal in Barneveld het  

Nationaal AV festival gehouden. 

Nadere informatie op de website van de NVBG. 
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NVBG Giesbeek (regio Arnhem) 08-11-2016 

 

De aftrap is vanavond door Jan Tuinman met SAGRADA FAMILIA. Een 

wat geheimzinnige toelichting van Jan als: Ik ben nog nooit in Spanje of 

Barcelona geweest …. Het bouwwerk is nu wel af …. Dat zet ons aan het 

denken. Hebben we wat gemist? 

Bouwbedrijf Jardinier BV? De bouw van de Sagrada Familia begint met 

een heus plan van aanpak. Daarna volgt de bouw. Maar wat raar … we 

zien vellen papier uit de printer rollen. Dan valt het kwartje bij ons! Het 

gaat over een modelbouwpakket van de Sagrada. 

 

En Jan heeft het mooi uitgewerkt en in beeld gebracht. We zien hem 

snijden, vouwen en plakken. En het 

resultaat is daar, geweldig! Jan heeft het 

model-bouwwerk life meegenomen, 

zodat we het van dichtbij kunnen 

aanschouwen. Indrukwekkend. Een 

genot om naar te kijken en wat een leuk 

idee. Goed uitgewerkt. 

 

 

 

Daarna gaan we met Jan Tuinman naar Garzweiler, een 

bruinkoolwinninggebied in Duitsland. De serie start met een mooie 

overzichtsfoto van bruinkoolwinning met dagbouw. We zien in een trailer 

van pakweg 1½ minuut wat je daar als bezoeker kunt zien. De gemaakte 

foto’s en video’s heeft Jan geïntegreerd tot deze AV. Jan geeft aan dat 

deze AV bedoeld is als trailer. Met de fotoclub is hij een dag hier geweest 

en heeft deze beelden kunnen maken. Wij zijn van mening dat hij deze 

trailer uit moet werken naar een korte serie. 

 

 

Dan is Ton Hensen de uitdaging aangegaan om een serie te maken met 

titel DE WERELD VAN RIEN POORTVLIET. Tijdens een festival in 

Garderen met zandsculpturen geweid aan Rien Poortvliet heeft Ton 

hiervoor de basis gelegd. Met beelden van afbeeldingen uit de 

tekenboeken van Rien en de foto ’s van de zandsculpturen heeft Ton een 

mooie collage gemaakt.  
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De muziek van Rachmanikov 

en Grezorgski maken het 

geheel af. 

 

 

Vanuit de zaal wordt het 

advies gegeven om nog eens 

naar de scherpte van de 

beelden te kijken. Misschien 

is optimalisatie van de 

grafische beelden in het AV-

programma nog een optie. 

 

 

 

Ad van Roosendaal en Anneke Zonneveld laten TYPISCH DE LIEMERS 

zien. Een vijf minuten durende AV die zij ingestuurd hebben naar een 

wedstrijd in de regio. 

Geven zij met deze AV weer wat nou ‘typisch De Liemers’ is? 

Foto’s, video uit de regio rollen in rap en rustig tempo over het scherm 

begeleid door snelle en rustige muziek en voice-over. Van alles wat. 

Vanuit het publiek worden nog wat tips gegeven voor de voice-over. Deze 

klinkt ietwat gedragen. 

 

Piet Luitwieler rondt de avond af met SEIFENKISTENRENNEN IN ELTEN. 

Gewapend met fotocamera heeft Piet de zeepkistenrace in Elten 

vastgelegd. We zien shots van de race zelf (veelal video), maar ook shots 

van achter de schermen. 

Piet vertelt dat de sfeer tijdens de race gemoedelijk is. De wachttijden 

tussen de ritten van de deelnemers zijn lang. Hierdoor was het lastig voor 

Piet om dynamiek in de AV te brengen. En zo komt het ook op ons over. 

Het geheel mag wat dynamischer. Al is het de vraag of de opzet van deze 

race zich hiervoor leent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na het uitreiken van de certificaten aan de deelnemers, ruimen we de 

spullen op en trekken we deuren achter ons dicht. Bedankt allemaal en 

tot een volgende keer. 

Anneke Zonneveld, NVBG Arnhem 



20 

Verslag vanuit Regio Drenthe 
 

De voorzitter opent de vergadering. Iedereen wordt welkom  geheten.  

Er wordt commentaar geleverd op het Festival van het Noorden. Het licht 

moet aan tussen de series en waarom is er geen groepsfoto gemaakt? 

Verder wordt er gesproken over de voortgang van de dag. Maria meldt 

zich om te helpen.  Rob wil volgend jaar wel het boekje maken.  Wie wil 

er verder helpen met de voorbereidingen van die dag. Graag melden, 

want hulp is meer dan welkom. 

 

Wij gaan nu series bekijken. Harry 

zal het geluid beoordelen en Bob de 

beelden. Maria laat enkele series 

zien, de eerste is over het station 

van Luik, mooie beelden, de 

overvloeiers mogen langer, zodat 

een derde beeld ontstaat. Rustige 

muziek, wordt een beetje tam, 

geeft een bepaalde rust. Er 

zouden enkele treinen gehoord 

moeten worden. Teksten 

moeten over één beeld staan 

en niet over meerdere beelden. 

 

Dan wordt de serie ‘Beleef Dokkum’ getoond. De overvloeiers zijn af en 

toe niet helemaal correct. De muziek met de fluit is goed te gebruiken,  

maar oppassen dat de fluit niet te overheersend wordt. De serie heet 

‘Beleef Dokkum’, maar er wordt te 

weinig beleefd. 

 

Dan de eerste stappen in het oosten. 

Muziek goed passend, er moet wat 

lifegeluid bijgevoegd  worden.  

Beelden boeiend, maar door de titel op het verkeerde been gezet. Je kunt 

op een tweede laag muziek van Labreche; Iking, zetten en deze op de 

achtergrond zacht mee  laten  spelen. 

 

Na de pauze worden de nummers 1 en 2 van afgelopen zaterdag bekeken  

 

Dan laat Max een serie zien, waar hij mee bezig is. Je t ’áime. Een 

verloren liefde, die wordt uitgebeeld  met schelpen, meshelften. Verder 

beelden van het strand in de mist. Max fantaseert over een verloren 

liefde, waarvan de jongen de naam van het meisje zo neer legt, dat de 

zee weer de naam neemt en verdwijnt in het water, vloed. Dit wordt een 

spannende serie. 

 

Volgende keer ben ik er niet, Bob heeft dan de leiding, Henk neemt zijn 

beamer mee, Bert Siebring en Gerrit Jager neemt zijn serie mee. Wie 

maakt van deze avond een verslag? 

 

Max sluit de vergadering en wenst iedereen wel thuis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf de Ruiter 
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Overig AV-nieuws 

VERSLAG VAN DE AV-AVOND 

Van Dia– en Fotoclub ‘s-Gravenzande 

 17 NOVEMBER 2016 

 

Een aansprekende AV-serie maken is meestal een ware worsteling om 

alle componenten in goede banen te leiden. De uiteindelijke kwaliteit 

wordt bepaald door een goede afstemming op elkaar van de diverse 

componenten van een serie: beelden, verhaallijn, muziek, effecten, 

teksten al (dan niet ingesproken). Langs deze meetlat zijn de vanavond 

getoonde series gelegd.  

 

De eerste serie was een product van André Hartensveld. Hij maakte  

opnamen in Noorwegen en Zweden. Het was aaneenschakeling van 

scenes in de natuur die met veel gevoel voor sfeer in beeld waren 

gebracht. De titel luidde De Tuinen van Odin, een ode aan de oppergod in 

de Noorse mythologie die in een overweldigende natuur leefde. De 

beeldbewerking was - zoals we die van de maker zijn gewend - van hoge 

kwaliteit. Rustige in elkaar overvloeiende (derde) beelden, foutloos 

gesynchroni- seerd, maakte de serie tot een waar kijkgenot. Een kritische 

aantekening bij dit product kan zijn dat er niet een echte spanningsboog 

viel waar te nemen. Het dier was mooi maar toch werden zijn kop en zijn 

staart node ontbeerd. 

 

Jan Schokker trok in de herfst naar Twente naar een arboretum. In dat 

jaargetijde toont de natuur een kleurrijk schouwspel. Die rijkdom werd 

mooi vastgelegd in een tempo dat de rust van de natuur uitstraalde. Een 

tinkelend muziekje was goed gekozen. Veelvuldig werd gebruik gemaakt 

van het zoomgereedschap misschien net iets te veel, waardoor een 

zekere onrust ontstond. Hoewel de kleuren prima overkwamen zou het de 

volgende keer raadzaam zijn het palet wat te versterken door iets krapper 

te belichten of door een polarisatie-filter in te zetten. Een mooie 

homogene serie. 
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‘De Olifant vertelt ’ was de inbreng 

van Aad Valstar. Er vallen nog veel 

olifanten te bespeuren in Zuid-Afrika 

maar hun leefgebied wordt steeds 

meer bedreigd. Vredig leven deze 

kolossen samen met andere dieren 

zoals gazellen en neushoorns. Alles 

zorgvuldig in beeld gebracht. De 

muziekkeuze sloot goed aan bij de 

beelden.  

De keus viel op de bekende 

Elephant Song van Kamahl. 

Zeer terecht werd opgemerkt 

dat de serie een hoog 

dramatisch gehalte heeft. 

 

In Cordoba maakte Theo Luiten opnamen van de Mezquita. 

Oorspronkelijk was het bouwwerk een moskee. Daarin werd later een 

kathedraal 

gebouwd. In het 

begin van de serie 

liet de maker in 

een beeld van een 

maquette van een 

kerkgebouw 

neerdalen in het 

centrum van de 

hele maquette. 

Daarmee 

suggereerde hij eigenlijk overduidelijk de karaktermoord die daarmee op 

het van oorsprong Moorse bouwwerk werd gepleegd. Aan de serie kan 

nog best het een en ander worden gesleuteld om bijvoorbeeld het 

Moslimkarakter en het Kathedraalkarakter beter uit de verf te laten 

komen. De indrukwekkende architectuur werd fraai verbeeld.  

 

Aan Gaston Corbeau kun je het best overlaten een manifestatie in beeld 

te brengen. Hij toog naar Paleis het Loo om er het Concours 

d’ Élégance van 

oude auto’s te 

fotograferen. De 

techniek van het 

fotograferen en 

die van de haast 

onbegrensde 

mogelijkheden 

van M.Objects 

werden goed 

uitgebuit zonder 

dat het tot 

overdrijving 

leidde. Integendeel. Het was even met de ogen knipperen om het 

nieuwste model van de Renault Scénic te moeten ontwaren tussen alle 

oude knarren. Een levendige serie gelardeerd met heerlijke jazzmuziek.  

 

Andermaal was het de beurt aan André Hartenveld nu met zijn serie 

getiteld Den Vloet Linjen. Om de begintitel te vermelden in schuin 

weggetrokken letters, die daarmee de beweging van het golvende water 

symboliseerden, was een gewaardeerde vondst. Close ups en long shots 

wisselden elkaar op prettig ogende wijze af. Met een dergelijke serie met 

goede fotografie pak je de kijker meteen. Achteraf denk je: Waar heb ik 

nou naar gekeken?” De conclusie luidt dan dat je een duidelijke indruk 

hebt gekregen van een indrukwekkend stuk kust van Noorwegen maar 

dat uiteindelijk een statisch product het resultaat is. Een taalfoutje in de 
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aftiteling kan gemakkelijk worden hersteld. Voor de bewerking en de 

fotografie niets dan lof. Een typische Harteveldproductie.  

 

Ronda, het feest van de stierenvechters in Andalusië is een kleurrijk 

schouwspel. Oude klederdrachten herleven. Mensen en paarden zijn op 

traditionele manier uitgedost. Het hilarische stierengevecht in deze korte 

serie van Theo Luiten ontlokte aan de toeschouwers een gulle lach. 

Iedereen verwacht een levensechte stier en een echte matador. Wat ze 

zagen (in bewegende beelden) was een zogenaamde matador en een 

namaakstier geduwd door een mannetje. Zeer komisch. Uiteraard 

Spaanse gitaarmuziek die de sfeer passend versterkte. Kort en goed. 

Kennelijk is het zoomgereedschap in trek. Ook in deze serie werd daar 

ruimhartig gebruik van gemaakt. 

 

In de Kunsthal in Rotterdam is een tentoonstelling ingericht met werken 

van de iconische Duitse modefotograaf Peter Lindbergh.  

Te zien vallen daar zijn werken 

vanaf 1978. Het is niet de eerste 

keer dat Gaston Corbeau zich heeft 

gewaagd aan een AV-serie over 

een tentoon-stelling. 

De laatste keer was 

dat een productie 

over het Museum 

More in Gorssel met 

de grootste collectie 

in ons land van 

Nederlands Modern 

Realisme. In de 

Kunsthal kon hij zich 

ook uitleven. Een leuke vondst was schuin weglopende beelden af te 

wisselen met rechte beelden. De muziek van de pianist Ahmad Jamal 

paste goed bij de beelden. De overvloeiingen waren exact getimed. Een 

opmerking was dat de serie wat te veel vaart had. Duidelijk werd dat het 

werk van Gaston altijd een duidelijke eigen “handtekening” draagt.  

 

Serie nummer 9, de laatste van de avond, was van de hand van Johan 

Rimmelzwaan. Hij is een bereisd man en nam ons mee naar een markt in 

Noord-Vietnam in het plaatsje Meo Vac. Het was de enige serie met zelf 

ingesproken tekst. Het is zonneklaar dat deze wijze van presentatie aan 

een serie een duidelijke meerwaarde verleent. De vondst om portretten 

van de fotogenieke bezoekers in een kleiner formaat en omkaderd te 

plaatsen in een er 

achter liggende 

marktscene werd 

zeer gewaardeerd. 

Opvallend was dat 

in de kleding van 

vrijwel alle mensen 

op de markt een 

hardblauwe kleur 

voorkwam. Fred 

Daniëls wist uit te 

leggen dat de 

blauwe kleur, 
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indigo, uit planten werd en nog steeds wordt gewonnen. De kleurstof is 

goedkoop te maken wat aantrekkelijk is voor bewoners in afgelegen, niet 

al te rijke gebieden. Opgemerkt werd dat in deze serie de gesproken tekst 

de muziek hier en daar enigszins overvleugelde, iets dat gemakkelijk valt 

bij te stellen. Een boeiend werkstuk naar de mening van alle aanwezigen  

 

De avond werd gekenmerkt door een vlotte regie van Johan 

Rimmelzwaan. Waargenomen kon worden dat de werkgroep AV binnen 

de club in zijn maandelijkse bijeenkomsten een goede weg is ingeslagen 

en dat dit zijn vruchten afwerpt. Het biedt een leerzaam podium aan 

geroutineerde en beginnende de AV-enthousiasten van onze club. 

 

Jan Bonsing 

Nationale AV-wedstrijd 2017  
Reserveer 8 april 2017 alvast in de agenda, want dan vindt in Barneveld 

de presentatie en de jury-uitslag van de Nationale AV-wedstrijd 2017 van 

de NVBG plaats! De jury bestaat dit jaar uit Queenie Reesinck, Marco 

Ising en Ko Hoogesteeger. Wilt u meedoen met een AV-serie? Inzenden 

is mogelijk tot 6 februari 2017. 
 

Nadere gegevens over waaraan de serie moet voldoen en hoe u kunt 

inzenden vindt u in het Wedstrijdreglement en het Inschrijfformulier die 

op de website van de NVBG te vinden zijn 
 

Korte samenvatting hiervan: 

 Één serie per deelnemer.  

 NVBG-leden doen gratis mee, niet-leden betalen € 15,= voor 

deelname. 

 Serie maximaal 8 minuten lang. 

 Resolutie van de serie zodanig, dat maximale kwaliteit wordt verkregen 

op een beamer met 1920 X 1080 px 

 Bij voorkeur startend in de pauzestand. 

 Seriebestand(en) en inschrijfformulier samen uiterlijk op 6 feb. 2017 

via wetransfer.com opsturen naar av@nvbg.nl  
 

Vragen? Stuur een mailtje naar av@nvbg.nl. 
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Redacteur zijn van een blad of nieuwsbrief 

heeft voor- en nadelen. Voordeel is dat je 

alle artikelen en aankondigingen in 

vroegtijdig stadium onder ogen krijgt en dat 

geeft een bevoorrechte positie. Nadeel is, 

dat als het blad gereed is, het voor mij 

geen nieuws meer is, ik heb alles dan al 

wel vier of vijf keer gelezen. 

 

Vanuit deze bevoorrechte positie werd ik in een vroegtijdig stadium attent 

gemaakt op een AV-Festival, de AV-Dag van het Noorden. Uiteraard was 

ik meteen enthousiast en ging in mijn archief na of er nog een audiovisual 

was die niet aan een festival had meegedaan. 

  

Tot mijn  eigen verbazing vond ik er een in twee versies. De tweede had 

de toevoeging “ZG” en na lang nadenken kwam ik er achter dat die letters 

Zeer Groot moesten betekenen. De festivalleiding had gevraagd om een  

bestand met hoogte van 1080 pixels. Mijn eigen beamertje heeft maar 

een schamele resolutie van 800 x 600 en dan is 1080 best Zeer Groot. Ik 

startte mijn serie, die deze keer geheel met vierkante beelden was 

opgebouwd en keek even snel op de projectie-opties naar de groootte. 

1080 x 1080, dat was dus prima in orde. 

 

Na invullen van het deelnemersformulier en 

opsturen daarvan, samen met de serie, kreeg 

ik een voldaan gevoel over me. Hier kon niets 

meer misgaan. Ik was vast één van de eerste 

inzenders. 

 

Maar, zoals mij wel vaker overkomt, er ging 

wel degelijk iets mis. Amper veertien dagen 

voor het daadwerkelijke festival wilde ik de serie nog eens voor mezelf 

bekijken en tot mijn verbijstering hoorde ik geen geluid. En ik weet zeker 

dat ik de serie had ingesproken. Die voice-over miste ik nu volledig. De 

muziek was er wel, maar deze daalde nergens in volume en er was geen 

voice-over te horen. Ik werd ineens heel ongerust en zocht direct naar de 

andere versie van mijn audiovisual. Daar klopte het gelukkig allemaal wel. 

De beelden werden vergezeld van geluid, dat hier en daar in volume iets 

zakte en op die plaatsen was mijn stem duidelijk te horen.  

 

In paniek heb ik meteen contact opgenomen met de festivalleiding. Die 

reageerde eerst heel bedenkelijk. Ik gaf zelf al direct aan dat als er niet 

meer gewijzigd kon worden, ik daar volledig vrede mee zou hebben. 

Uiteindelijk lag de fout bij mij en niet bij de festivalleiding. “Maar”, zo zei 

de aardige man aan de telefoon, “als ik de garantie kon geven dat het om 

precies dezelfde serie zou gaan, met dezelfde beelden en dezelfde 

tijdsduur”, dan mocht ik alsnog de juiste serie toesturen. 

Dat is inmiddels gebeurd en ik kan eigenlijk 

alleen maar zeggen dat de festivalcoördinator 

voor deze coulante houding een dikke, warme 

douche verdient. 

 

 

Later schoot mij ineens in gedachten wat de letters ZG achter de serie -

naam betekenden. Dat was niet Zeer Groot, zoals ik eerst veronderstelde, 

maar Zonder Geluid… 

 

Arthur Palache 

Waarom overkomt mij dat altijd? 


