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Van de redactie 

Dit is het laatste nummmer van dit 

jaar, het decembernummer. Wat mij 

betreft is het jaar voorbij gevlogen 

en dat komt denk ik doordat ik, 

naarmate ik ouder word, een andere 

tijdsbeleving ervaar. Elk uur en elke 

seconde duurt vanzelfsprekend altijd 

even lang, maar toch ervaar ik dat 

de tijd steeds vlugger gaat. En dat 

betekent dat het lijkt alsof er minder 

tijd voor leuke dingen overblijft. Het leven is immers eindig… maar laat ik 

niet filosofisch worden. 

 

Het maken van een blad als dit is nog steeds heel leuk werk. Zeker als er 

van alle kanten voldoende kopij wordt aangeleverd. Wat dat betreft is een 

woord van dank op z’n plaats aan alle auteurs die op welke wijze dan 

ook, in het afgelopen jaar hun steentje hebben bijgedragen. Ik hoop dat 

ik ook komend jaar op hun hulp en bijdragen mag rekenen. 

 

Overigens, in het eerste nummer heb ik de ‘schrijfservice ’ aangeboden. 

Als iemand moeite heeft 

met schrijven, maar toch 

een idee heeft voor een 

artikel, dan volstaat een 

aantal steekwooren en de 

redactie maakt er -in 

onderling overleg- een 

artikel van. Er heeft in het afgelopen jaar niemand gebruik van gemaakt.  

Maar het aanbod blijft nog onverminderd overeind. Zie nog maar eens 

blz. 3 van de allereerste uitgave van dit jaar.  

U zult gemerkt hebben dat veel artikelen zijn voorzien van illustraties  

en/of foto’s. De redactie is er van overtuigd dat dit de leesbaarheid 

bevordert. Niets is saaier dan bladzijden vol tekst, zonder enige 

afbeelding. Wat dat betreft wordt u dan ook uitgenodigd om artikelen te 

schrijven en er de bijbehorende foto ’s als aparte bijlage bij in te leveren. 

 

Ik dit nummer vindt u een diversiteit aan onderwerpen. Er is een verslag 

van een Belgisch festival, een interessant artikel over fotograferen in raw 

van de hand van Ton de Bruijn, met alle ins en outs die er bij horen. Van 

dezelfde auteur is er een mijmering over vroeger, onder de titel ‘Uit de 

oude doos’. Er is weer wat uit het archief opgedoken en de sluier die over 

de Nationale wedstrijddag ligt, wordt weer een stukje verder opgelicht. 

Verder, naast de gebruikelijke rubrieken, een vervolg van de serie ‘Wat 

doe ik met mijn bandrecorder’ van Karin Bijsterveld.  

In de rubriek Regionieuws presenteert Regio West zich voor de eerste 

keer. 

 

Rest mij slechts u een mooie jaarwisseling te wensen met voor daarna 

veel creatieve ideeën voor spannende, ontroerende, interessante of 

humorvolle audiovisuals.  

 

Ik wens u veel leesplezier. 

Arthur Palache 
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Van de voorzitter 

De kerstdagen zijn net achter de rug en de jaarwisseling staat voor de 

deur. Een mooi moment om even bij stil te staan. Stil te staan bij de 

mooie momenten die we in het afgelopen jaar met de NVBG beleefd 

hebben. Ik noem de volgende zaken: 

 De 5 fantastische regionale festivals en de Nationale AV-wedstrijd. 

 De introductie van de digitale nieuwsbrief ‘NVBGnieuws’ die, mede 

dankzij de inzet van hoofdredacteur Arthur Palache, een vaste 

plaats binnen de vereniging heeft ingenomen. 

 De start van het Kenniscentrum dat, met hulp van Ton de Bruijn, 

van de grond is gekomen en waar diverse leden inmidddels hun 

bijdrage aan hebben geleverd. 

 De Geluidenservice, waaraan Nico Warnaar en Henk Dijkstra hun 

medewerking hebben verleend en diverse leden al aan de door hen 

gewenste geluidsfragmenten zijn geholpen. 

 

Maar het is ook tijd om stil te staan bij mijn hartenkreet uit het 

NVBGnieuws van november: 

“reageer op de advertentie elders in dit NVBGnieuws, 

meld u aan als kandidaat voor een bestuursfunctie en 

help ons deze prachtige vereniging verder uit te 

bouwen.” 

 

U raad het waarschijnlijk al, response: nul komma nul. Zelfs geen 

verzoek om informatie. 

 

Het kan toch niet zo zijn dat een vereniging van 280 leden straks geleid 

gaat worden door slechts drie mensen?? Wanneer dat gebeurt zullen de 

overgebleven bestuursleden in de nabije toekomst hun werkzaam -

heden voor de vereniging afbouwen tot een minimum. Namelijk de 

registratie van leden voor de Buma/Stemra rechten.   

 

Er zal dan geen energie meer gestopt worden in het verder vormgeven 

aan de NVBG als een bindende factor voor degenen die zich hobbymatig 

bezighouden met het Beeld en Geluid. Het moge duidelijk zijn dat dit wel 

een erg smalle basis is voor het voortbestaan van de NVBG. De keuze is 

echter aan u: de leden! 

 

Einde van de hierboven beschreven activiteiten . 

Jammer van het vele werk dat weinigen hebben verricht om dit te 

realiseren. 

 

Geen ondersteuning meer van regionale festivals. De Nationale 

Wedstrijd zal niet meer door het bestuur georganiseerd worden.  

 

Ik schets hier een doemscenario en ik hoop van ganser harte dat het niet 

zover zal komen. Maar het is wel de realiteit als er niet snel wat 

verandert. Nog anderhalve maand tot de Algemene Ledenvergadering 

waarop nieuwe bestuursleden gekozen dienen te worden. Het bestuur 

heeft allerlei plannen voor 2017 en verder op het oog om de bindende 

factor te versterken. Maar deze plannen moeten wel uitgevoerd kunnen 

worden. 

 

Daarom nogmaals: meld u aan als kandidaat voor een bestuursfunctie en 

help ons deze prachtige vereniging verder uit te bouwen!  

 

Mede namens de overige bestuursleden wens ik alle leden en 

sympathisanten van de NVBG een prettige jaarwisseling en een 

voorspoedig 2017 toe en spreek ik de wens uit u nog vaak te kunnen 

ontmoeten op bijeenkomsten, die in NVBG verband zullen worden 

georganiseerd.  

 

Ed Diersmann  

voorzitter@nvbg.nl 
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Van de 

bestuurstafel 

 

 

Het bestuur 

wenst alle leden en belangstellenden  

van de Nederlandse Vereniging voor Beeld en Geluid  

 

een voorspoedig 2017 
 

Wij spreken de wens uit dat veel inspirerende Audio Visuele producties 

gehoord en gezien zullen worden. 

 

Het bestuur verwacht veel leden te kunnen begroeten op:  

 De landelijke NVBGdag op 11 februari en 

 Het Nationaal AV Festival op 8 april. 

 

Tijdens het Nationaal AV-Festival sluiten we feestelijk het 60-jarig 

jubileum af en wordt de Nationale AV-Wedstrijd gehouden. 

 

Ed Diersmann 

Jan Bras 

Henk Dijkstra 

Gerrit van Harreveld 

???????? (wie voelt zich geroepen deze plaats in te nemen?) 

Voor de functies van: 
  

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  
 

Wat vragen we? 

 4 à 5 vergaderbijeenkomsten per jaar, vaak worden zaken per e-

mail afgehandeld. 

 Aanwezigheid bij de ALV, de Landelijke NVBG-dag en het 

Nationaal AV-festival. 
 

Wat staat er tegenover?  

 Samenwerken met een enthousiaste 

teamleden 

 Reis- en onkostenvergoeding 
 

Informatie over en aanmelden voor 

deze functies bij de voorzitter van de 

NVBG: voorzitter@nvbg.nl  

Bestuursleden gezocht 

mailto:voorzitter@nvbg.nl?subject=info%20/%20aanvraag%20bestuurslid%20NVBG
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Alleen voor leden... 

Vaak ontvangen we de klacht dat leden zich niet kunnen aanmelden op 

het ‘alleen voor leden’ toegankelijke deel van de website. Men voert 

emailadressen en wachtwoord in maar steeds komt de melding: 

Gebruikersnaam en/of achtwoord onjuist. 

 

Met dit artikel willen we trachten de onbekendheid met het besloten deel 

van de website weg te nemen. 

 

Hoe kom ik bij het besloten deel van de website van de NVBG?  

Open de website van de NVBG (http://nvbg.nl/). Bovenaan deze 

webpagina ziet u dan onderstaande kop: 

Kies in het menu geheel rechts de optie: 

 

 

Vervolgens word gevraagd de 

logingegevens in te voeren 

 

Bij ‘gebruiker’ voert  u het 

emailadres in waar ook het 

NVBGnieuws naar toegezonden 

wordt. Dit is het emailadres dat 

is opgenomen in de leden-

administratie van de NBVG. 

 

Het ‘wachtwoord’ is een unieke code die u in het verleden is toegezonden 

en die u waarschijnlijk al heeft aangepast. 

 

Weet u het wachtwoord niet 

meer, klik dan op “Wachtwoord 

vergeten?”. Vul uw emailadres in 

en druk op “Reset wachtwoord”. 

Per omgaande ontvangt u een 

email met een nieuw 

wachtwoord. 

Voor meer informatie hierover zie: Procedure Wachtwoord vergeten.pdf  

http://nvbg.nl/
http://www.navg.nl/PDF/Procedure%20Wachtwoord%20vergeten.pdf
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15 september 1956 

15 september 2016 

Nederlandse Vereniging van Geluidsjagers  

Nederlandse Vereniging voor Geluid- en Beeldregistratie 

Nederlandse Vereniging voor Beeld en Geluid  

 

Deze maand snuffelden we voor deze rubriek, in oude ledenlijsten. In de lijst van 

1966 zagen we een bekende naam. En ja, inderdaad, dé André van Duin. 

Hij was in zijn beginjaren lid van de 

Nederlandse Vereniging van 

Geluidsjagers. 

De codes betekenen: 

3N 3 Netrecorders 

B 1 Batterijrecorder 

2 9,5 cm spoelen 

3 19 cm spoelen 

H Halfspoor 

K Kwartspoor 

S Stereo-opname en –weergave 

 

Waarschijnlijk gaat het te ver om te zeggen dat de NVG de carrière van André 

heeft bepaald, maar hij zal zeker profijt hebben gehad van de kennis binnen de 

vereniging over het mixen van geluidsbanden. 

 

We zijn nog eens dieper in het archief gaan spitten en kwamen daar bijgaaande 

foto tegen. André bij een optreden tijdens het 10-jarig bestaan van de NVG in 

Artis. De foto heeft zo te zien te kort in de fixeer*) gelegen.  

 

 Voorzitter Ed Diersmann is onlangs naar een voorstelling van het toneelstuk “the 

Sunshineboys” geweest, waarin André van Duin de hoofdrol speelt. 

 

 

Na afloop liep hij hem letterlijk regen 

het lijf bij de artiestenuitgang. Niet 

geheel onvoorbereid had Ed de 50 

jaar oude foto bij zich en kon hij het 

voormalig lid verleiden om zijn 

handtekening op de achterkant te 

zetten. 

 

 

Onder zijn handtekening schijnt te 

staan:  

“50 jaar geleden 

geen verandering 

Hg André” 
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*) Fixeer is in de fotografie een vloeistof waarmee een 
foto (negatief of afdruk) na ontwikkeling wordt 
behandeld. Hiermee worden de na het ontwikkelen 
overgebleven lichtgevoelige zilverhalogeniden opgelost, 
zodat de onbelichte delen niet alsnog zwart worden en 
de foto houdbaar wordt. De werkzame stof in normaal 
fixeer is natriumthiosulfaat (Na2S2O3) terwijl 
ammoniumthiosulfaat ((NH4)2S2O3) wordt gebruikt als 
snelfixeer. 
De reactie komt neer op: 
2 S2O3

2− + AgBr → [Ag(S2O3)
2]3− + Br-   

(Bron Wikipedia) 
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De landelijke 

NVBG-dag 2017 

Een nieuw fenomeen.  

Toen het bestuur een gelegenheid zocht om het 60 jarig jubileum van de 

vereniging te vieren viel het oog op de ochtend voorafgaande aan de 

Nationale AV-wedstrijd. De workshops, die normaal voorafgaande aan de 

Nationale AV-wedstrijd werden gegeven kwamen daardoor in het 

gedrang. Het bestuur heeft vervolgens besloten die workshops op een 

aparte dag te houden en te combineren met de Algemene Leden-

vergadering en mogelijk andere activiteiten, zodat daarvoor niet nog een 

dag extra behoeft te worden georganiseerd. 

Omdat het aantal inzendingen voor de Nationale Wedstrijd ieder jaar 

toeneemt is besloten vanaf 2018 de Nationale AV-wedstrijd al in de 

ochtend te laten beginnen, zodat er dan drie presentatieblokken zijn en er 

meer inzendingen vertoond kunnen worden. 

 

En het beestje moet een naam hebben en dat is ‘Landelijke NVBGdag’ 

geworden. Wanneer dit aanslaat zullen in de toekomst op deze dag 

mogelijk nog meerdere activiteiten georganiseerd worden .  

 

In 2017 wordt de landelijke NVBGdag op 11 februari gehouden, in de 

Veluwehal te Barneveld. Wij hebben Herman Kraij, geassisteerd door 

Henk Tulp, en Chris Stenger bereid gevonden een tweetal workshops te 

verzorgen. Die worden zowel ’s ochtends als ’s middags gegeven, zodat 

men ze beide kan bijwonen. 

 Workshop Herman Kraij: Geluid bij een AV-serie. 

 Workshop Chris Stenger: Beeldmanipulatie in AV. 

Op blz. 9 en 10 lichten Herman en Chris hun workshops toe.  

 

Daarnaast wordt, op initiatief van Nico Warnaar een ‘Talentenjacht 

voice-over’ gehouden. Nico licht op blz. 8 toe hoe dat in zijn werk gaat. 

Nico zal daarbij geassisteerd worden door Ton Berkhout. De, naar het 

oordeel van Nico en Ton, drie beste insprekers worden ten gehore 

gebracht tijdens het Nationaal AV-Festival 2017 op 8 april. De allerbeste 

ontvangt een aanmoedigingsprijs. Met toestemming van de insprekers 

zullen de resultaten op het voor leden toegankelijke deel van de website 

worden geplaatst. 

 

Het programma van de landelijke NVBGdag 2017 is als volgt:  

 

Vanaf 10:00 uur: Ontvangst deelnemers 

10:30 – 12:00 Eerste sessie workshops en talentenjacht voice-over 

12:00 – 13:00 Lunchpauze 

13:00 – 14:00 Algemene Leden vergadering 

14:00 – 14:30 Pauze 

14:30 – 16:00 Tweede sessie workshops en talentenjacht voice -over 

 

Deelname aan deze 

activiteiten is gratis voor 

leden van de NVBG  

 

Voor niet leden bedraagt de 

toegang.€ 10,-- (vooraf over 

te maken op rekening 

NL02 INGB 0000 3171 74 

ten name van "NVBG" onder 

vermelding van "Landelijke 

NVBG-dag 2017"). 

 

 

U kunt zich aanmelden via de site van de NVBG (www.nvbg.nl) of direct 

via de link http://www.navg.nl/NVBGactiviteiten.php. 

 

Mededelingen over de Algemene Ledenvergadering volgen in januari 

2017. 
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http://www.navg.nl/NVBGactiviteiten.php
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Talentenjacht tijdens de 

landelijke NVBG-dag 

NVBG TALENTENJACHT: 

OP ZOEK NAAR VOICE-OVERS 
 

Inleiding 

Een goede commentaarstem kan de impact, sfeer en kwaliteit van je AV 

serie omhoog stuwen. Luisteren naar een goede verteller is immers 

prettiger, dynamischer en duidelijker dan tekstdia ’s te moeten lezen. 

 

Professionele stemmen inhuren is een kostbare zaak. En helaas zijn 

hobbysprekers moeilijk te vinden. Terwijl iemand met een fraai 

stemgeluid, of iemand die zuiver kan zingen, nog lang geen goede voice -

over hoeft te zijn. Men moet kunnen voordragen, acteren en: men mag 

vooral geen microfoon angst tonen.  

 

Idee 

Daarom organiseert de NVBG een zoektocht naar getalenteerde amateur 

sprekers. Deze sprekers komen dan in een stemmenbank op onze 

website te staan, waaruit AV hobbyisten naar behoefte kunnen putten.  

Die voice-overs kunnen op hun beurt die gave al doende verder 

uitbouwen. Iedereen kan meedoen aan deze talentenjacht: man / vrouw, 

leden / niet-leden, jong / oud. 

 

Opzet 

Zij, die zich aanmelden, ontvangen per e-mail drie soorten spreekteksten: 

een documentaire, een nieuwsbericht en enkele commercials. (Iedere 

deelnemer ontvangt dezelfde teksten.) Hiermee kan men thuis alvast 

gaan oefenen.  

 

 

Men krijgt bij die mail meteen een uitnodiging om tijdens de landelijke 

NVBG-dag (11 februari 2017) op een zeker tijdstip voor een opname te 

verschijnen. Iedereen doet de test afzonderlijk, vanwege de rust.  

 

Alle voice-over opnames worden daarna netjes gemonteerd. Deze komen 

dan als  audiobestanden op de Stemmenservice in het alleen voor leden 

toegankelijke deel van de website van de NVBG. Uiteraard alleen met 

toestemming van de inspreker! 

Als men op een naam klikt, kan men de stem online beluisteren en deze 

persoon desgewenst vragen om iets in te spreken voor een AV serie of 

audioproductie. 

 

Aanmelden of nog vragen?  

Zowel voor aanmelden van deze talentenjacht als antwoord op eventuele 

vragen kan een e-mailbercht gestuurd worden naar: 

 

Nico Warnaar (n.warnaar@planet.nl). 

mailto:nvbgnieuws@nvbg,nl?subject=Informatie%20/%20aanvraag%20talentenjacht
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Geluid bij een AV-serie. 

 

Degenen, die mijn artikelen over 

geluid hebben gelezen, kunnen 

bevroeden, dat de waarde van 

een serie bij mij zit in de beleving, 

de creativiteit (originaliteit) en de 

informatie. Bij een AV draait het 

om de link tussen de 

gefotografeerde beelden en het 

geluid. 

 

In de workshop zal ik voorbeelden 

meenemen van visueel 

achtergrondgeluid al of niet in 

combinatie met tekst of muziek. 

Achtergrondgeluid is belangrijk voor de oriëntatie voor het publiek. De 

serie krijgt hiermee vaste grond onder de voeten en is essentieel om de 

toeschouwers mee te laten leven. In documentaires, films, het journaal en 

informatie-programma's wordt er gebruik van gemaakt. Vaak zijn we ons 

er niet van bewust, zo vanzelf-sprekend is het. Profs nemen het geluid 

vaak ter plaatse op. Wij kunnen ook gebruik maken van het NVBG-

geluidenarchief of van eigen CD's of grammofoonplaten. 

 

Bij het onderdeel tekst zal ik een serie vertonen met tekst en ook een 

voorbeeld geven van een geschreven tekst. Verder zal er aandacht 

besteed worden aan de microfoontechniek. Een microfoon klinkt in 

andere ruimtes anders. Het maakt verschil of er van dichtbij of van veraf 

wordt ingesproken. Door de juiste keuzes kun je de stem "dichterbij" de 

plaats brengen waar werd gefotografeerd. Probeer dus van alles uit met 

de microfoon. Ik laat voorbeelden horen. 

Het is niet eenvoudig om onmerkbaar in een muziekstuk te knippen. Er 

zijn andere oplossingen mogelijk in combinatie met achtergrond geluid 

en/of tekst. Probeer de muziek anders in te zetten. 

 

In alle gevallen valt er veel te leren van de professionals. Neem eens een 

programma op. Luister de eerste keer naar de inhoud, maar de tweede 

keer speciaal naar het achtergrondgeluid en de eventuele muziek. Wordt 

er bij programma's als Radar muziek gebruikt? Bij het nieuws, het 

weerbericht of de verkeersinformatie op de radio?  Hoe zit het met de 

balans tussen gesproken tekst en bijvoorbeeld muziek? Luister ook eens 

kritisch naar reclames! Wat voor muziek wordt er gebruikt in 

documentaires of waar dan ook. Ga eens op ontdekkingstocht en wees 

verbaasd over alles wat je hebt gemist. 

Herman Kraij                                                           

 

Workshop 1 tijdens de 

landelijke NVBG-dag 
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Beeldmanipulatie in Audio Visuals  

 

Beeldbewerking of manipuleren van beelden in Photoshop; bij veel 

mensen heeft dit een negatieve klank. Maar iedereen die fotografeert en 

AV’s maakt krijgt te maken met beeldbewerking. In eerste instantie 

natuurlijk altijd wanneer de gemaakte foto ’s omgezet moeten worden naar 

een bestand dat geschikt is voor projectie. Daarnaast kan beeldbewerking 

aan de orde komen als beschikbare foto ’s niet optimaal zijn om in de AV  

te gebruiken, of als je een bepaald effect wilt creëren dat moeilijk 

gefotografeerd kan worden.  

In deze workshop zal ik het aanpassen 

van beschikbare foto ’s met een 

beeldbewerkingsprogramma bespreken. 

Aan de hand van een aantal 

voorbeelden uit de (eigen) praktijk zal ik 

laten zien waarom en hoe ik beelden 

heb aangepast. Daarbij zullen ook de 

vraagtekens aan de orde komen die 

veel mensen zetten bij beeld-

manipulatie. Daarbij is mijn wellicht wat prikkelende uitgangspunt ‘alles 

mag’. 

 

 

Om tijdens de workshop een optimale discussie te krijgen zou ik ook 

specifieke problemen van deelnemers met betrekking tot beeldbewerking 

willen behandelen. Wie daarin geïnteresseerd is kan daarom tot een week 

voor de workshop een fotobewerkingsprobleem bij mij indienen. Voor 

contact zie mijn website www.stenger.nl 

Chris Stenger 

 

 

Workshop 2 tijdens de 

landelijke NVBG-dag 

http://www.stenger.nl
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RAW of DNG, 

that’s the question 

Bij de meeste digitale camera ’s 

worden opnamen standaard als 

JPG bestanden opgeslagen in de 

geheugenkaart. Hierbij wordt de 

opname in een aantal opzichten 

aangepast: het bestand wordt 

gecomprimeerd, de opname 

wordt verscherpt en in kleur 

aangepast. Afhankelijk van de 

camera-instellingen kunnen er nog meer eigenschappen worden 

veranderd. 

 

Op deze wijze heb je zelf vrijwel geen invloed op het uiteindelijke beeld. 

Niet alleen gaat er door de JPG-compressie een deel van de detaillering 

verloren (lossy compression) maar ook de kleurdiepte gaat terug van 24 

bit naar 8 bit. Dus maken veel fotografen, en ik denk ook veel van onze 

leden inclusief mijzelf, de keuze om opnamen in RAW -formaat op te 

slaan. De bestanden worden daardoor weliswaar groter dan JPG, maar 

vaak kleiner dan een TIFF-bestand. De noodzakelijke nabewerking duurt 

wat langer, maar dit nadeel weegt niet op tegen de vele voordelen.  

Maar er is meer. Behalve RAW bestaat er ook DNG, een niet merk-

gebonden RAW bestand dat door Adobe is ontwikkeld en rechtenvrij 

gebruikt mag worden. Over de voor- en nadelen hiervan kunt u verderop 

in dit artikeltje lezen. 

 

Wat is een RAW bestand?  

Een RAW bestand is een 1 op 1 weergave van wat de beeldsensor van 

de camera heeft geregistreerd. Er worden geen compressie en andere 

bewerkingen toegepast. Hiermee wordt de hoogst mogelijke kwaliteit van 

de opnamen verkregen. Let er wel op dat het beeld op het schermpje van 

de camera wel nabewerking ondergaat en dus geen directe weergave 

van het RAW bestand is. Om dit te 

kunnen begrijpen zullen we even 

naar de opbouw van de beeldsensor 

kijken. Belangrijk is dat er boven elke 

afzonderlijke pixel van de sensor 

filters zitten met de primaire kleuren 

(R,G,B), gerangschikt in een patroon 

dat door de in 2012 overleden Bryce 

Bayer in 1975 is ontwikkeld. De helft 

van de filters is groen. Rood en 

blauw zijn gelijk verdeeld over de rest 

van het patroon (zie afbeelding 1a).  

 

 

Dat er meer groene filters zijn heeft te maken met de kleurgevoeligheid 

van onze ogen. 

 

Op deze wijze ontvangen de  pixels 

elk afzonderlijk de informatie over het 

rood-, blauw- en groengehalte van het 

licht. Deze informatie vormt de inhoud 

van een RAW-bestand, maar nog 

geen echt beeld.  

 

Dat ontstaat pas als alle informatie 

wordt verwerkt tot kleur-  en 

helderheidswaarden voor elke pixel 

van de sensor. Na de belichting ziet 

het beeld er in kleur uit als in figuur 

1b is te zien (ik noem dit het primaire 

beeld). Omdat het hier slechts 27x27 

pixels betreft zien wij hierin nog geen enkel detail.  

 

 

Figuur 1a Bayer-patroon 

Figuur 1b Primair beeld (27x27 pixels) 
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Fig. 2a Na kleurberekening voor elke pixel   Fig. 2b Het totale beeld 

Na de berekening voor de kleurinformatie voor elke afzonderlijke pixel 

ziet het beeld er uit als in figuur 2a is weergegeven. Hierin zijn de 

beelddetails al te herkennen.  

 

Het totale beeld waaruit het sterk vergrote deel is gehaald zien we in 

figuur 2b. Merk op de witte beeldpartijen in het oorspronkelijk 

sensorbeeld de kleuren rood, groen en blauw in gelijke mate bevat. 

Samen levert dit volgens de additieve kleurmenging wit op.  

Open je een RAW-bestand via een juiste plug-in in een 

fotobewerkingsprogramma (b.v. Photoshop) dan ziet de foto er op het 

eerste gezicht vaak veel minder goed uit dan de JPG ’s die zo uit de 

camera komen rollen. Deze hebben, zoals eerder gezegd, al een aantal 

bewerkingen die in de camera plaatsvinden achter de rug. Een RAW -

opname heeft dus altijd nabewerking nodig, waarvan de scherpte een 

belangrijke factor vormt. Het grote voordeel hierbij is dat allerlei 

aanpassingen en verbeteringen die vóór het omzetten naar TIFF of JPG 

plaatsvinden, de kwaliteit van de opname niet of nauwelijks 

beïnvloeden. 

 

 

 

Meer voordelen van een RAW bestand.  

Nog een reden om in RAW te fotograferen is dat er meer kleuren per pixel 

kunnen worden vastgelegd. In een RAW-bestand betekent dit 4096 

kleurgradaties voor elke kleur (rood, groen en blauw). In een JPG bestand 

blijven er van die 4096 gradaties nog maar 256 over en dat betekent een 

behoorlijk kleurverlies. In eerste instantie is dat niet zo erg omdat ons oog  

niet veel meer kan zien en onze apparatuur ook maar een beperkt aantal 

kleuren kan reproduceren, maar het wordt zeker merkbaar bij grotere 

aanpassingen in een fotowerkingsprogramma. Je kunt natuurlijk ook het 

converteren naar JPG vermijden en de opnamen als TIFF  bewaren.  

Bij de meeste camera ’s heb je niet de keus om RAW te kiezen in de 

automatische stand (A) en voor andere voorgeprogrammeerde standen 

(landscape, action, portrait enz.). Alleen bij de standen waar je zelf je 

instellingen kiest (P, Tv, Av en M b.v.) kun je ook voor RAW kiezen. 

Bekende merken als Canon, Nikon en nog een paar andere, gaan er van 

uit dat de voorgeprogrammeerde instellingen het beste resultaat 

opleveren. Dat klopt in de meeste gevallen wel en zou je alleen daarom al 

voor JPG kunnen kiezen.  Wil je in dat geval toch kwaliteit behouden kies 

dan voor het grootst mogelijke JPG bestand met de minste compressie.  

 

Nadelen van een RAW bestand.  

Elke camerafabrikant heeft zijn eigen (native) RAW -standaard, die binnen 

hetzelfde merk ook nog eens per camera kan verschillen. Wil je je foto ’s 

in Photoshop bewerken dan zal Adobe, de fabrikant van Photoshop, 

hierop moeten inspelen om die RAW-bestanden te kunnen openen. Soms 

komt die mogelijkheid pas later dan dat de camera op de markt komt. 

Gelukkig kunnen RAW-bestanden vaak met de software van 

camerafabrikant worden omgezet in wel leesbare bestanden. Daar schuilt 

dan wel een dikke adder onder het gras, want voor je het weet gooi je al 

de voordelen van een RAW bestand hiermee over boord, tenzij je een 

goede back-up van je RAW-files maakt. Bovendien zal je met een nieuwe 

camera vaak niet meer met een oudere versie van Photoshop kunnen 

werken omdat Adobe de oude versie niet meer voorziet van juiste RAW 

plug-in. 
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De DNG standaard.  

Adobe heeft de problemen rond de verschillende (gesloten) RAW -

formaten onderkend en in 2004 besloten een open standaard te 

ontwikkelen die door alle hard- en sofwarefabrikanten zonder licentie kan 

en mag worden gebruikt. Deze standaard heet DNG en staat voor Digital 

NeGative. 

Inmiddels wordt dit open formaat door veel softwareapplicaties 

ondersteund en bovendien kunnen bestaande RAW -bestanden 

batchgewijs worden omgezet in DNG. Het voordeel hiervan is dat je met 

DNG een betere garantie hebt dat deze bestanden ook in de toekomst 

door nieuwe applicaties te openen zijn. Het is alleen jammer dat vrijwel 

geen enkele camerafabrikant 

voor deze open standaard heeft 

gekozen, behalve Leica en 

Hasselblad die uitsluitend deze 

standaard hanteren en Pentax 

die DNG als extra optie heeft. 

Leica en Hasselblad kennen dus 

geen eigen RAW-formaat. Als 

elke camerafabrikant dit had 

gedaan zou DNG het echte 

universele RAW-formaat zijn 

geweest. Nieuwe mogelijkheden, 

nieuwe sensors zouden 

hierin niet passen (zie ook 

het volgende hoofdstukje). 

Adobe laat het gebruik van 

DNG op dit moment 

rechtenvrij toe. Of dit in de 

toekomst ook zo zal blijven 

is de vraag. In elke geval is 

DNG niet een echt “open 

source” systeem, dat wil 

zeggen dat Adobe nog 

steeds alle rechten bezit. 

Voordelen van een DNG bestand.  

Er bestaan geen verschillende DNG-bestanden, dus deze  kunnen altijd 

door software worden geopend die DNG herkent. Een DNG-bestand uit de 

nieuwste Hasselblad kan dus met een 10 jaar oude versie van Photoshop 

worden geopend en bewerkt. Het omzetten 

van de RAW-bestanden van de diverse 

merken kan vaak wel met eigen software 

van deze merken. Vaak is deze software 

gratis beschikbaar (onder andere bij Canon 

het DPP 

pakket) 

maar bij Nikon wordt alleen met de 

duurdere camera’s de software 

(Capture NX) gratis bijgeleverd en 

niet bij de consumenten-camera’s. 

Naar de reden waarom niet alle 

camerafabrikanten voor het DNG-

formaat hebben gekozen kun je 

slechts gissen. Het zou kunnen zijn 

dat ze hiermee te afhankelijk van 

Adobe zijn en nieuwe functies in hun camera ’s die van invloed zijn op de 

samenstelling van de RAW-bestanden, dus ook DNG, pas kunnen 

doorvoeren als ook 

Adobe hieraan wil 

meewerken. Voor 

bijzondere sensor-

technieken zoals o.a. 

de Foveon X3 van 

Sigma kan DNG niet 

worden gebruikt en is 

men aangewezen op de 

software van de 

fabrikant. 
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Als men bijvoorbeeld een willekeurig RAW -bestand in Photoshop van 

Adobe in de RAW-converter bewerkt, dan maakt het programma een los 

XMP-bestandje aan waarin de bewerkingsgegevens zijn opgeslagen. Dit 

zijn als het ware extra metadata. Bij DNG kunnen deze op twee wijzen in 

het bestand worden opgeslagen. De meest gebruikelijk is bij de EXIF 

metadata. Hier wordt dus, in tegenstelling tot Photoshop, geen extra 

bestandje aangemaakt. 

 

Valkuilen met het werken met RAW-bestanden (en dus ook met DNG 

bestanden). 

Er zijn meerdere valkuilen, maar die vallen grotendeels buiten het bestek 

van dit artikeltje. Een heel belangrijke is deze. Ondanks dat in 

verschillende programma ’s (DxO, Photoshop) de mogelijkheid bestaat om 

afbeeldingen als DNG op te slaan wil dat niet zeggen dat men op dat 

moment weer een onvervalst DNG bestand heeft. Niets is minder waar, 

omdat dit simpelweg (nog) niet mogelijk is. Het DNG-bestand is 

gebaseerd op TIFF en bij exporteren naar DNG van welke afbeelding dan 

ook wordt dit bestand als een zogenaamd lineair RGB-bestand in TIFF-

formaat opgeslagen onder de naam DNG. Wel dus in een hoge kwaliteit, 

maar geen echt RAW-bestand. 

 

Waarvoor moet men als fotograaf nu voor 

kiezen? 

Deze vraag is niet heel erg gemakkelijk te 

beantwoorden. Het hangt erg af van specifieke 

wensen en van de omstandigheden die voor 

iemand gelden. Heeft u een nieuwe(re) camera 

en oude software dan kan het bijna niet anders 

of u zult voor DNG kiezen als hoge kwaliteit 

belangrijk is. Nieuwe RAW-bestanden laten 

zich moeiteloos (en gratis) converteren naar 

DNG-bestanden. Die laatste zijn ook zonder 

problemen in oudere softwareversies te 

gebruiken. Ook bij een camera die direct DNG 

ondersteunt, is die keuze voor de hand liggend. Heeft men een oude en/

of een nieuwe camera en wordt nieuwe(re) software gebruikt, dan is er 

geen enkele noodzaak om op dit moment voor DNG te kiezen, het kan 

natuurlijk wel. Er kan ook gewacht worden tot het tijdstip dat een keuze 

noodzakelijk in verband met nieuwe ontwikkelingen.  

 

Zelf schat ik de voordelen niet belangrijk genoeg om voor DNG te kiezen. 

Het omzetten van mijn Canon RAW bestanden naar DNG vraagt nogal 

wat rekenwerk en kost daarom vrij veel tijd. Het maken van een back-up 

van een RAW-bestand van mijn EOS 50D en het bijbehorende XMP -

bestandje neemt zo ’n 20 Mb in beslag. Een klein voordeel is echter te 

behalen in de bestandgrootte. DNG-bestanden van mijn Canon RAW-

bestanden (CR2 extensie) nemen bijna 20 % minder ruimte in. Wil ik ook 

mijn bewerkingsgegevens opslaan in DNG is dat voordeel onmiddellijk 

weg en verandert in een (klein) nadeel. 

 

U moet, gezien uw eigen wensen en omstandigheden, zelf een keuze 

maken. 

 

Ton de Bruijn 
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Wat doe ik met mijn 

bandrecorder? 

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 derde deel. 

“Ik heb ’m in een royale bui aangeschaft voor m ’n gezin, 

maar na een tijdje was de lol er aardig af. Je kunt immers 

niet aan de gang blijven met opnamen van Frits z ’n 

kleuterversjes en Margootje met ’r blokfluitriedeltjes… En 

het opnemen van gesprekken in de huiskamer gaat je óók 

gauw vervelen”, 

 

zo opende Avonturen met een bandrecorder. 

Het boek Wat doe ik met m’n 

bandrecorder…? drukte dit probleem al in de 

titel uit. Deze en andere publicaties 

benadrukten dat het geluid er weliswaar – 

anders dan bij de grammofoon, radio of tv – 

niet vanzelf uitkwam, maar dat in de eigen 

inspanning en het gebruik van fantasie juist 

het geheim van de bevrediging lag. ‘You get 

a lot more satisfaction out of the results 

because you’ve had a finger in the pie. So 

don’t grudge the little bit of effort it costs to 

get all your machine has to offer ’, aldus een 

handboek van Philips. ‘Wie een penseel 

koopt’, zo stelde een andere auteur, ‘is 

nog geen kunstschilder’. Er waren, aldus 

een ‘importrice’ van Basf-banden, 

creativiteit en activiteit nodig om de 

bandrecorder boven de muziekautomaat 

uit te laten stijgen en tot ‘instrument’ te 

maken ‘dat “bespeler” en “toehoorder” in 

zijn ban krijgt.’ 

 

Er moest, kortom, gewerkt worden en 

daarom bespraken de auteurs van 

bandrecorderboeken: microfoon-

opstellingen, muziekopnamen, 

buitenopnamen, trucages, de echo, 

bandsnelheden, montage, spoelmaten, 

de mogelijkheden van twee- en vierspoorrecorders, stekkers, kabels, 

koppelingen, het zweven van banden als gevolg van viezigheid of de 

oorzaken van het verschijnsel dat de eigen stem op band altijd zo vreemd 

klonk. In een serie advertenties uit 1963 voor geluidsbanden in Radio 

Electronica richtte Philips zich, afgaande op de afbeeldingen van 

mannenhanden en geconcentreerd-kritisch kijkende mannengezichten, 

uitsluitend op heren. Daarin lag het accent op het knutselen, 

experimenteren en dokteren. 

 

‘U gaat weer “knutselen” met geluiden, die u op vaardige 

wijze door mengpaneel en nagalminstallatie dirigeert ’. 

‘Wie z’n bandrecorder als hobby heeft, gaat er niet naar 

zitten kijken. Hij experimenteert …met 

microfoonopstellingen, mengpanelen en echo…’. ‘Fijn 

gedokterd aan de installatie… die nieuwe schakeling van 

mengpaneel en nagalm belooft veel goeds! ’ 

 

Zo probeerden bandrecorderfabrikanten en -propagandisten de nieuwe 

bandrecorderhobby te verbinden aan vrijetijdsbestedingen die al bekend 

en vertrouwd waren: het fotograferen, het corresponderen, het beoefenen 
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van de amateurmuziek, het leren van talen, het knutselen, ja zelfs het 

koken, het schilderen, het lezen en – steeds belangrijker – het luisteren 

naar muziek. Alleen het maken van radio-hoorspelen verwees naar een 

professioneel-artistieke voorbeeldpraktijk. Via de tijdsbestedingen aan de 

hand waarvan de bandrecorderhobby vormkreeg, werden tegelijkertijd 

luisteridealen geformuleerd: die van het nostalgisch luisteren (de 

bandrecorder als geheugen), het kritisch luisteren (de bandrecorder als 

spiegel) en het scheppend luisteren (de bandrecorder als instrument). 

Een nieuwe technologie met oude en vertrouwde praktijken verbinden is 

een veelgehanteerde en niet zelden succesvolle marketingstrategie. Met 

name de associatie met het knutselen leek slim gekozen. In veel 

opzichten sloot deze Do-It-Yourself-strategie, zoals onderzoekers voor 

de Verenigde Staten hebben laten zien, aan bij de behoefte van mannen 

om een eigen ruimte te creëren in het huis dat zeker in de jaren vijftig in 

toenemende mate het domein van hun vrouwen werd. En toch wist de 

bandrecorderhobby zich niet of slechts kort aan deze bestaande 

praktijken te hechten of zich analoog aan die praktijken te ontwikkelen. 

Waarom lukte dat niet? Valt dit wellicht te begrijpen door te kijken naar 

het gedrag van wat in innovatietheorieën de ‘early adopters’ worden 

genoemd? Hoe pakten de ‘vroege gebruikers’ onder de bandrecorder 

amateurs – de geluidsjagers – de vormgeving van hun tijdsbesteding 

aan? 

 

Een klankbeeld met sfeer  

Knutselen deden de geluidsjagers zeker, met name in de beginperiode 

toen bandrecorders nog niet gestandaardiseerd waren en het nuttig was 

onderling schema ’s te vergelijken en te bespreken. Ook gaven ze elkaar 

presentaties over het solderen van kabels en stekkers of het monteren 

van geluidsbanden. Het verzendklaar maken van de rondzendbanden, 

met eigen opnamen van een jazzconcert, een vismarkt, een hoorspel of 

een op school gemaakt sprookje-metgeluiden, werd eveneens gezamelijk 

gedaan. Tot aan de tijd dat de vereniging voor geluidsjagers zich met 

klankdiabeelden ging bezighouden, was dit alles voornamelijk een zaak 

van mannen, veelal afkomstig uit de middenklasse. 

 

 

Toch waren de geluidsjagers minder op de binnenkant van hun apparaten 

gericht dan de vele technische hoofdstukken van de bandrecorderboeken 

deden vermoeden. Dat had wellicht te maken met hun oorsprong: de 

vereniging was ontstaan uit leden van de World Tape Pals en amateurs 

die programma’s maakten voor ziekenhuizen met een draadomroep – niet 

uit radioknutselaars. In 1960 bleek uit een enquête onder NVG-leden dat 

negentig procent van de leden ‘geen kennis’ bezat ‘van elektrotechniek, 

elektronica in het algemeen of magnetische geluidsregistratie. ’ Aangezien 

de meeste leden dus ‘leken’ waren, wilde De Geluidsjager, het tijdschrift 

van de vereniging, haar taak laten beginnen ‘waar de gebruiksaanwijzing 

eindigt’. Men wilde dan ook geen ‘technische schema ’s voor de bouw van 

hi-fi-versterkers, batterij recorders enz. verstrekken. ’ Uiteraard werd 

nieuwe apparatuur tegen het licht gehouden. Praktische wenken ten 

aanzien van het schoonhouden van de apparatuur, het voorkomen van 

slechte signaal-ruisverhoudingen, klikken op de band of overmodulatie 
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namen eveneens een deel van de bladzijden in beslag. Maar de 

geluidsjagers waren over het algemeen geen techniek-fetisjisten. 

 

Ook zagen de geluidsjagers hun hobby minder als een variant van de 

‘familiale’ amateurfotografie dan Philips en de auteurs van 

bandrecorderboeken ervan wilden maken. Vergelijkingen met de 

fotografie kwamen af en toe voor, maar het sprekend familie-album 

domineerde het tijdschrift niet.  

Veel belangrijker was de metafoor van de ‘jacht’ – een begrip dat in de 

marketing van Philips, anders dan bij Basf, geen rol van belang speelde. 

De naam van de geluidsjagers was allesbehalve toevallig gekozen. Het 

had, zo benadrukten zij achteraf, ook een naam met een ‘deftige klank’ 

kunnen zijn. Maar de leden wisten 

 

‘welk een sportief en fascinerend element in deze hobby 

naar voren treedt. Zij appreciëren de naam geluidsjager, 

omdat binnen het kader van deze hobby, inderdaad vele 

uren worden besteed aan de jacht op geluid. ’ 

 

De redacteuren van De Geluidsjager en de opvolger ervan, Bandopname, 

hielden duidelijk van de woordspelingen die het geluidsjagen mogelijk 

maakten. De openingsrubriek van De Geluidsjager heette ‘Jachtseizoen 

geopend’, de padvindersuitdrukking ‘Goed Spoor’ werd graag gebruikt en 

uiteraard was de opbrengst van de jacht een ‘buit’. Bovendien werd ook in 

de geluidswedstrijden zelf het sportieve element tot uitdrukking gebracht. 

Die jacht was in de eerste plaats gericht op het dagelijkse leven. Volgens 

De Geluidsjager was het meest voor de hand liggende onderwerp voor 

bijdragen aan geluidswedstrijden ‘de registratie van typische geluiden 

welke wij … dagelijks horen!’  

 

‘Het prachtige carillon van de kerktoren in uw woonplaats 

is beslist een opname waard. Het tumult van het verkeer 

met het specifieke geluid van auto ’s, bromfietsen, paard 

en wagen, het gegier van een tram in de bocht, is een 

dankbaar onderwerp. Kinderstemmen op een speelplaats, 

misschien zelfs de opname van een zangklasje is een 

uitstekend object. Vogelstemmen in uw tuin, het rumoer 

aan de haven, kermislawaai, storm, de branding, onweer, 

de fanfare, straaljagers van de basis bij U in de buurt, de 

typische geluiden bij een spoorwegstation, de veemarkt, 

lawaai van machines, de roep van een straatventer enz. ’ 

 

Wordt vervolgd... 
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Verslag van een Belgisch festival 

Digirama, Digiview 
 

Zaterdag 26 november werd er in Kapellen, in 

België, een AV-festival gehouden. Omdat de 

reistijd naar Kapellen maar iets meer dan een 

uur is heb ik, samen met een drietal mede-

AV-genoten een bezoek gebracht aan dit 

evenement. 

 

Dit festival werd gehouden in een schitterend 

zaaltje, gevestigd in een voormalig 

kerkgebouwtje. Het is te klein om het een kerk 

te noemen en te groot  voor een kapel. Maar 

dat doet niets af aan de kwaliteit van het 

gebouw. Het is prachtig opgeknapt en 

beschikt over een goede techische entourage. 

Er zijn 124 stoelen in een steile amphitheateropstelling, waardoor het 

scherm van 3 x 2  meter voor iedere bezoeker goed zichtbaar is. Wat mij 

betreft zou het scherm, dat helemaal achter op het podium was 

opgesteld, wat naar voren mogen. Dat zou de kijkafstand wat verkleind 

hebben. 

 

Digiview is een Benelux 

Salon (fotowedstrijd), 

ingedeeld in een drietal 

categoriën: Vrij, Portret en 

Natuur. Voor deze wedstrijd 

waren er meer dan 800 

inzendingen ingeleverd, 

waarvan er 85 ‘aanvaard’ 

zijn in de categorie Vrij en 

40 in de categoriën Portret 

en Natuur. De 125 

aanvaarde opnamen zijn 

gedigitaliseerd en werden 

tijdens dit festival 

geprojecteerd. Het is een 

boeiende melange van 

prachtige beelden geworden, een genot om naar te kijken. 

 

Digirama is een AV-Festival, waarvoor maar liefst 71 audiovisuals 

werden ingezonden, uit de Benelux, Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland 

en Zwitserland. Voorwaar dus een festival met een internationaal 

karakter. De juryleden, Maurice Dorikens, Stef 

van Haute en Pieter van Gent hebben veel tijd 

gestoken in het beoordelen van alle inzendingen. 

Zestien producties zijn uiteindelijk geselecteerd 

om tijdens dit festival te vertonen. Tien ervan 

hebben een prijs gewonnen in de vorm van een 

medaille of een oorkonde. Zes audiovisual s 

werden ‘aanvaard’ en beloond met een diploma 
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  van de 

Samenwerkende 

Fotokringen 

Noorderkempen 

(SFNK). 

De aanvangstijd 

zou 14:00 uur zijn, 

maar dat liep uit 

wegens het niet op 

tijd arriveren van 

enkele Kapelse 

Schepenen, zoals 

de raadsleden hier 

genoemd worden. 

In tegenstelling tot 

onze Nederlandse festivals, had men er hier voor gekozen om direct na 

het uitspreken van het openingswoord door een wethoudster (ik weet 

geen vrouwelijk woord voor Schepen) de prijsuitreiking te doen 

plaatsvinden. En dat neemt, met zo veel prijswinnaars, heel veel tijd in 

beslag. Zo veel dat men helaas heeft moeten besluiten om de zes 

‘aanvaarde’ series, die wel met een SFNK-diploma zijn beloond, niet te 

vertonen. Dat was toch een 

behoorlijke teleurstelling. 

 

Henk Tulp viel met zijn serie over 

Vincent van Gogh, volkomen 

verdiend in de prijzen. En hoewel 

ik die serie nu voor een derde 

keer heb gezien, blijft dit een 

buitengewoon boeiende productie.  

 

Bij de ‘aanvaarde’ producties 

ontving Marcel Batist een diploma 

voor Roemloos Einde en Piet 

Huijgens mocht een diploma 

ontvangen voor Sorgente Regina.  

 

Opvallend was dat vele series tamelijk 

lang duurden. In het programmaboekje 

stonden de tijdsduren niet vermeld, maar 

ik heb het sterke vermoeden dat hier en 

daar een serie langer duurde dan de in 

ons land gebruikelijke acht minuten. 

 

Het festival werd afgesloten met een 

buitengewoon goed verzorgde receptie 

met een hapje en een drankje. 

Arthur Palache 
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Terugblik Dia-Digi-Dag 

DiaDigiDag 2016 

Gevarieerd spel van beeld en geluid!  
 

Op 11 december vond in Nederweert alweer voor de 11e keer het 

audiovisuele festival ‘Dia-Digi-Dag’ plaats.  Dit festival wordt 

georganiseerd door leden van AV Zonlicht in samenwerking met de 

Fotobond Afdeling Limburg. Zo ’n 80 bezoekers konden de hele middag 

genieten van heel uiteenlopende AV-producties. 

 

Zoals elk jaar waren er weer audiovisuals van Nederlandse, Belgische en 

Duitse inzenders. In totaal 

waren er dit jaar 37 

audiovisuals ingezonden, 

waarvan er 26 op de Dia-

Digi-Dag werden vertoond . 

 

De inzenders lieten zich 

inspireren door de natuur, 

architectuur, kunst, 

historische gebeurtenissen 

en door actuele thema ’s in 

onze maatschappij. 

Interessant was de grote 

diversiteit in benadering: 

informatief, creatief, 

verhalend, abstract, 

humoristisch, documentair. 

Bij de inzenders die al een 

tijd meedraaien in het 

audiovisuele circuit was de eigen stijl vaak goed te herkennen. Daarnaast 

waren er ook verrassende series van inzenders die nog niet zo bekend 

zijn in het circuit. 

 

Aan het einde van de middag werd door het publiek de winnende 

productie gekozen. Dit jaar eindigden twee winnaars ex-equo op de 

eerste plaats: 

 

 Leo Koppens met zijn serie “Roerig” en 

 Rudo van Rooij met zijn serie “Verbeelding”. 

 

De bezoekers hebben weer veel nieuwe inspiratie op kunnen doen en 

kunnen terugkijken op een geslaagde middag!  

 

Namens het organisatiecomité 

Mary van Rossenberg. 

Wim Jenniskens als spreekstalmeester 
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Verslag bijeenkomst regio Arnhem 13 december 2016.  

 

Op deze laatste avond van het jaar 5 presentaties. 

De avond wordt geopend met een serie van Dirk de Broekert, getiteld:  

‘De zonne-oven in de Pyreneeën ’. 

Na een korte intro waar 

we door het landschap en 

langs de bekende 

bedevaartplaats Lourdes 

rijden, komen we bij de 

indrukwekkende zonne-

oven. Dirk vertelt ons in 

het kort aan de hand van 

de getoonde beelden over 

de experimenten die men 

met deze zonne-oven 

zoal doet. 

 

Soms zijn series te lang, maar de reactie op deze serie was: hij had wel 

iets langer gemogen, zodat we meer informatie krijgen. Commentaar van 

Dirk: ik vindt 3 á 4 minuten lang genoeg. Zo zie je maar, wat de een te 

lang vindt, vindt de ander te kort en andersom.  

 

De tweede presentatie is geen serie, maar een boekpresentatie van Jan 

Rossel. 

Jan maakt veel series over zijn geliefde plaats Warnsborn en omgeving, 

en dan gaat het meestal om de historie. Zijn passie heeft hij verwoord in 

een boek. Jan laat een korte AV zien, waarin een vrouwenstem aan de 

hand van beelden een verhaal vertelt uit de oorlog; over de bevrijding van 

Warnsveld – Heesten. Het is een prachtig boek geworden geheel 

ontworpen door Jan zelf. 

Een compliment is op zijn plaats. 

 

Chris Stenger neemt ons 

mee naar de Karijini kloof 

in Australië.  

Een serie gemaakt in 

panorama formaat 

(bioscoop formaat). Zeer 

indrukwekkende en 

kleurrijke beelden. Goede 

muziek en mooie kleur-

overgangen. 

 

Piet Luitwieler heeft 

samen met zijn vriend 

Ekkehard Neumann 

een videopresentatie 

gemaakt over de 

tramrit door het 

Openlucht museum in 

Arnhem. 

Een leuke impressie 

van de rit, waarbij 

soms even uit de tram 

wordt gestapt om wat 

andere dingen te laten 

zien. De hoofdzaak is echter de rit gefilmd van uit de tram.  

 

 

 

Als afsluiting van de avond laat Cuno een film zien over 40 jaar  

AV-Stumpfl. 

Jan Tuinman 
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Verslag bijeenkomst regio West 19 december 2016. 

 

Regio West is, hoewel al een jaar of drie actief in AV-land, toch een 

relatieve nieuwkomer. Daarom is de behoefte ontstaan om ons even voor 

te stellen en een eerste verslag van een bijeenkomst te presenteren.  

 

Groepsfoto 

De club is compleet. Marcel stelt voor om dan maar meteen een 

groepsfoto te maken. Op onze vaste locatie bij Anneke, groepeert de club 

zich voor de open haard. Zij stelt haar camera in op de afstands-

bediening. Na een aantal proefopnamen met flitsopties, constateren we, 

na een blik op het cameraschermpje, dat we er allemaal opstaan.  

 

Vlnr: Kees Olierook, Marcel Batist, Arthur Palache, Ger Sauer, André van 

Hartensveld, Henk van Uffelen, Johan Rimmelzwaan, Jan van der Schans 

en Anneke van Ruyven. 

 

De series 

André Hartensveld laat 

een demo zien van 

vallend water langs een 

waterval. Met een paar 

simpele handelingen kan 

bij een starre strook 

vallend water zowaar 

“leven” ingeblazen 

worden. Samen met een 

geluidseffect suggereert het daadwerkelijk een live video-opname.  

Ook brengt hij een nieuwe AV mee, dit keer over zijn trip naar het verre 

“Nordland”. Het blijkt een “ruwe” versie waar nog wel wat aan gesleuteld 

kan worden. Wel geeft het ons een goede algemene indruk over het de 

fraaie omgeving in het hoge Noorden. 

 

Johan Rimmelzwaan dacht een vernieuwde serie over “Vietnam” te laten 

zien, maar helaas staat de oude nog op de memory-stick. Volgende keer 

dan?  

 

Henk van Uffelen laat zijn allereerste AV in M.Objects zien. De titel 

“Herfst” dekt niet helemaal 

de lading. Het videofragment 

van het varken past er 

eigenlijk niet in. Henk heeft 

voor zichzelf direct de lat al 

hoog gelegd. Het advies om 

toch eerst maar eens met 

een simpele, op elkaar 

afgestemde reeks foto ’s een 

AV te bouwen, neemt hij gretig ter harte. 
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Marcel laat de 2e versie van “Morgenstond” en “Verstilde wateren” 

zien.  

 

Bij beiden series worden nog 

een paar kritische opmerkingen 

gemaakt die hij in dank 

aanvaardt. Over de sfeer, de 

gekozen muziek en de 

dichtregels kan iedereen zich 

prima vinden.  

 

 

Het NVBG-jubileum  

 

Voor het NVGB-jubileum maken Arthur en Ger een AV met plaatjes uit het 

Westland. Deze wordt aangevuld met twee toepasselijke streekgebonden 

AV series. We verklappen nog niet welke dat zijn. Kom allen kijken op de 

- ongetwijfeld boeiende - jubileumochtend! 

 

Marcel Batist, AV-Groep Westland. 

De opnieuw 

vertoonde AV van 

Ger Sauer over het 

“IJspaleis”, draaide 

nu super met de 

nieuwe laptop. Ook 

Z/W was nu echt Z/

W. De vorige 

bijeenkomst ging de 

serie een beetje de 

mist in door een 

paar technische problemen. De AV is reeds vertoond bij DiaDigiDag en 

deed het daar ook prima.  

 

Jan van der Schans brengt een AV mee over de stad “Valletta”. Het 

fotowerk is soms discutabel, maar de voortreffelijk ingesproken tekst 

maakt heel veel goed. Jammer dat deze naar het einde toe werd 

overstemd door iets te harde muziek. Jan neemt de verbeterpunten mee 

in zijn volgende productie. Zoals hij zelf zegt; “het gaat mij meer om het 

proces, dan om het eindresultaat”. Dat we over die uitspraak van mening 

verschillen is hem na deze avond wel duidelijk geworden.  
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Onder bovengenoemde titel wil ik een aantal ervaring uit mijn verleden 

met u delen. De eerste aanraking met de fotografie dateert vanaf mijn 

tiende verjaardag. Behalve de gebruikelijk cadeaus kreeg ik tevens de 

oude boxcamera (Agfa) van mijn oma. Daar had ik al een tijdje over lopen 

zeuren en als ik mij goed herinner was ik daar het meest gelukkig mee. 

Mijn belangstelling voor de 

fotografie begon aardige vormen 

aan te nemen. Na een aantal 

rolletjes volgeschoten te hebben 

en bij de fotohandel te laten 

ontwikkelen en afdrukken raakte 

ik nog meer geïntrigeerd door het 

proces dat hierachter stak. Dat 

strookte heel goed met mijn 

belangstelling voor de 

scheikunde. Van een kennis, die in die tijd straatfotograaf was in de stad 

Utrecht, kreeg ik wat summiere instructies en een paar recepten. Het 

duurde niet lang of ik ontwikkelde mijn eerste films in een 

geïmproviseerde doka en een tweedehands ontwikkeltank. Nu nog die 

verkregen negatieven afdrukken. Ook 

dat gebeurde niet veel later met een 

eveneens tweedehands aangeschaft 

contactraampje en een schemerlamp 

als lichtbron en hardop tellend voor de 

belichtingstijd. Ontwikkelen en fixeren 

geschiedde toen nog in volslagen 

duisternis en de verrassing bij het 

ontsteken van het licht was groot. De 

afdruk bleek zowaar goed gelukt. De 

oude boxcamera met het formaat 6x9 

werd al spoedig vervangen door een 

nieuwe 6x6 Ferrania Ibis lichtmetalen camera. Daar heb ik het tijdje mee 

volgehouden totdat ik mijn zinnen op een kleinbeeldcamera had gezet. 

Zakgeld was er in die tijd niet in ruime mate maar ik kon, met inruil van de 

Ibis een nieuwe Dacora Dignette 

kleinbeeldcamera aanschaffen. De 

eigenaar van de fotohandel bleek een 

uitstekend verkoper en handelsman en 

stelde mijn vader terloops voor om er 

gelijk een eenvoudige vergroter bij te 

kopen omdat contactafdrukken van 

kleinbeeldnegatieven natuurlijk niet veel 

voorstellen. Tot mijn verwondering en 

genoegen ging mijn vader op dit voorstel in en werd er een vergroter bij 

gekocht. Inmiddels was ik een jaar of twaalf en bracht vele uren in de 

doka door. In de eerste klas van de middelbare school kreeg ik het ook 

voor elkaar om een demonstratie te geven in het natuurkundelokaal dat 

met kunst- en vliegwerk werd verduisterd. Daarnaast werkte ik op mijn 

vrije middagen en de zaterdagen met veel plezier in de fotohandel waar ik 

mijn spullen vandaan had. Dit heb ik volgehouden tot mijn studie 

chemische technologie achter de rug was. Het aanbod om de fotohandel 

voort te zetten heb ik destijds afgeslagen. 

 

 Met de komst van de kleinbeeldcamera kwam ook de mogelijkheid tot het 

maken van dia’s. Ik heb dat in ruimte mate gedaan en voor de projectie 

ervan eerste een 

eenvoudige Zett 

diaprojector 

aangeschaft. Later heb 

ik van het geld dat ik in 

de fotohandel verdiende 

een heuse Leitz Pradovit 

Color gekocht met een uitstekend Colorplan objectief. Het summum in die 

tijd voor een prijs van ruim 600 gulden (1963). Daarmee was ik de koning 

te rijk en een spaarrekening armer, maar kon mijn dia ’s in optima forma 

aan iedereen laten zien. 
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Het heeft daarna heel lang geduurd voor ik bedacht om met meerdere 

projectoren te gaan werken en daarmee een voorstelling zonder de 

gebruikelijke donkerpauzes te kunnen geven. Eerst ging dit met 

eigenbouw apparatuur en een tweede projector die ik leende van een 

kennis. De projectoren heb ik zelf voorzien van de triacsturing. De sturing 

geschiedde eerst handmatig maar al snel heb ik dit omgebouwd om 

geheel automatisch te kunnen overvloeien. 

 

Toen ik mijn vrouw leerde kennen bleek ook zij behoorlijk aangestoken 

door het fotografievirus. Net als ik had zij een doka in haar ouderlijk huis 

en fotografeerde zeer verdienstelijk met een Rolleiflex met een 3.5 

Tessar. De kwaliteit van haar zwart-wit afdrukken waren boven alle lof 

verheven. Daar stond ik dan met mijn eenvoudige kleinbeeldcamera. Via 

een Yashica 635, die zowel met 6x6 films 

als met kleinbeeldfilms overweg kon heb ik 

uiteindelijk de stap gemaakt om helemaal op 

het middenformaat over te gaan. Hiertoe 

schafte ik een Mamiya 645 camera aan met 

een aantal lenzen en andere toebehoren. 

Dia’s werden om financiële redenen eerst 

uitgestanst op het 4x4 formaat. Zo kon ik 

met mijn bestaande kleinbeeldprojectoren 

gewoon 

blijven 

doorgaan. Diaraampjes en magazijnen 

waren voor kleinbeeld ook goed 

betaalbaar. Ook deze procedure heb ik 

jarenlang volgehouden maar op een 

gegeven moment toch gezwicht voor 

projectie van het volledige midden-

formaat. Eerst met een Rollei 

halfautomatische projector die voor een 

zacht prijsje werd aangeboden 

vanwege een gebrekkig functioneren. 

Omdat ik al een aantal jaren voor de 

fotohandel camera ’s en dergelijke repareerde zag ik wel brood in die 

projector. Ik heb deze direct na aanschaf onder het mes genomen en in 

korte tijd weer als nieuw laten werken. Nu had ik toch weer maar één 

projector en dat was voor mij uiteraard niet voldoende.   

 

Een financiële meevaller hielp mij 

in de gewenste richting en ik 

schafte mij twee computer-

gestuurde Rolleivision 66 Dual P 

projectoren aan met verschillende 

objectieven, onder andere voor 

projectie in grotere zalen. In die 

tijd waren dit de beste midden-

formaat projectoren die tevens 

geschikt waren om er kleinbeeld-

dia’s mee te projecteren. Om 

hiermee mooie diashows te 

kunnen presenteren werd tevens 

software aangeschaft, namelijk het toen zojuist op de markt gebrachte 

‘Wings HDR’ van Stumpfl. Samen met de Stumpfl Event Control unit en 

een geschikte personal computer konden hiermee prachtige 

voorstellingen samengesteld worden. Het was zelfs mogelijk om enigszins 

overbelichte opnamen op te nemen door de mogelijkheid de hoeveelheid 

licht van de projector per dia individueel aan te passen.  

 

Van deze apparatuur heb ik jammer genoeg te weinig jaren gebruik 

kunnen maken vanwege de razendsnelle ontwikkelingen op het gebied 

van de digitale fotografie en projectie. Ik bezit alle apparatuur nog omdat 

deze in de huidige tijd nagenoeg onverkoopbaar is. Mijn interesse in 

techniek en fotografie hebben mij al snel op het digitale spoor gezet en 

ben nu al weer jaren in de weer met het maken van audiovisuele 

presentaties op HD kwaliteit. Nog steeds maak ik daarbij gebruik van de 

inmiddels geëvolueerde versie van Wings die mij bijna onbegrensde 

mogelijkheden biedt voor het samenstellen van shows. Ik hoop hiermee 
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nog heel lang door te kunnen gaan. Het eind van de ontwikkelingen rond 

de digitale video en fotografie is nog lang niet in zicht. De komst van het 

recente Ultra HD systemen 4K en nu ook 8K lijken het normale HD alweer 

van het toneel te verdrijven. Met al deze schaalvergrotingen worden de 

eisen die aan PC, videokaart, beamer etc. worden gesteld wel erg hoog. 

Met andere woorden: als je nu van het 4K systeem wilt profiteren zul je 

gedwongen zijn alle bestaande apparatuur, tegen hoge kosten, te 

vervangen. Het is nog maar zeer de vraag of het 4k en/of het 8K systeem 

voor ons de moeite waard zal zijn. De kwaliteitswinst is in de meeste 

situaties relatief gering. In elk geval geringer dan de stap van (W)XGA 

naar HD. Dat ligt anders voor de zeer grote projectieformaten die in 

bioscoopzalen gebruikelijk zijn. Er wordt achter de schermen hard 

gewerkt aan betere systemen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de IMAX 

theaters, waar de huidige kwaliteit van de projectie met filmmateriaal niet 

meer aan onze kwaliteitseisen voldoet. Waar dit alles zal eindigen? Wie 

het weet mag het zeggen! 

 

Ton de Bruijn 

 

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 
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Zaterdag 11 maart 2017 wordt in Oosterhout het  

AudiovisualVisueel Voorjaarsfestival gehouden. 
Zaterdag 8 april 2017 wordt in de Veluwehal in Barneveld het  

Nationaal AV festival gehouden. 

Nadere informatie op de website van de NVBG. 

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

de presentatie en de jury-uitslag plaats van de Nationale AV-Wedstrijd! 

 

De jury bestaat dit jaar uit Queenie Reesink en Ko Hoogesteger.  

 

Inzenden is mogelijk tot 6 februari 2017 

 

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

inzenden vindt u in het wedstrijdreglement en het inschrijfformulier 2017.  

 

Downloaden van zowel het reglement als het inschrijformulier kan vanaf 

de website van de Nederlandse Vereniging voor Beeld en Geluid.  

 

Klik HIER om rechtstreeks naar de website te gtaan 

 

 

http://www.nvbg.nl
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Ik ben 20 jaar voorzitter geweest van 

een landelijke vereninging van 

fotograferende sportduikers. De 

vereniging stond bekend onder de 

naam College van Fotografen en 

Filmers (CVFF) en één van de 

activiteiten was dat er om de maand 

een bijeenkomst was in Utrecht. We 

hadden Utrecht gekozen, omdat dat nu 

eenmaal centraal in het land lag. 

Deelnemers kwamen vanuit alle 

windstreken en we hadden in de regel een zaal vol enthousiastelingen.  

 

Een avond zat als volgt in elkaar: we startten met een korte ‘les’ van 20 à 

30 minuten maximaal, waarin met behulp van een overheadprojector (wie 

kent zo’n ding nog?) uitleg werd gegeven over een verscheidenheid van 

onderwerpen, die altijd wel met fotografie in het algemeen en 

onderwaterfotografie in het bijzonder te maken 

hadden. Vaak waren het zaken waar de meeste 

leden wel iets van wisten, maar ze vonden het 

kennelijk prettig om dat nog eens ‘officieel’ te 

horen en zaten dan in de zaal instemmend te 

knikken. De rest van de avond was bestemd 

voor een tweetal sprekers, die uitgenodigd 

waren om hun dia ’s te laten zien en er 

eventueel iets bij te vertellen. Soms waren het 

niet van die vertellers en dan werd een 

muziekje op de achtergond gedraaid. Vaak met 

een cassettebandje, soms zelfs met een 

platenspeler. Tja, zo ging dat in die dagen. 

 

Rollei P3800 

Tijdens één van die sessies kwam 

een lid aan met een heel bijzondere 

projector. Het was een Rollei P3800 

en dat was in die dagen iets 

buitengewoon bijzonders. Vanuit 

slechts één magazijn kon het ding 

twee dia’s ophalen en deze met twee 

lenzen in overvloei projecteren. Dat was mechanisch een erg ingewikkeld 

gedoe. De apparatuur was derhalve redelijk kwetsbaar. Maar het effect 

was heel bijzonder. Ik kan me herinneren dat de man vol trots het 

apparaat opstelde en ondanks dat hij kwalitatief maar matige dia ’s had, 

kreeg hij vanwege de bijzondere manier van projecteren, doch de handen 

enthousiast opeen. 

Na de pauze zou er nog een tweede serie van een andere fotograaf 

vertoond worden met dezelfde projector. Er zaten immers gewone 

standaard magazijnen in en het ding regelde zelf welke dia aan de beurt 

was. 

 

In de pauze gebeurde er een ramp. Iemand struikelde over het snoer, dat 

van de muur naar de projectietafel liep. De projectietafel werd 

omvergetrokken, alle dia ’s lagen over de vloer en het allerergste; de 

projector stortte met een doffe dreun ter aarde. Paniek alom, vooral bij de 

eigenaar van het toestel. Die heeft eerst krachtig met De Heer gesproken. 

We stelden hem gerust en omdat er geen scherven waren, het leek 

allemaal erg mee te vallen. Alles werd overeind gezet, de dia ’s gingen 

terug in de slee en bij uitproberen leek alles nog normaal te werken. Een 

zucht van verlichting kwam uit de eigenaar. Tot we gingen projecteren. 

Toen bleek dat het ding toch schade had opgelopen. Het apparaat ‘keek 

scheel’. Inplaats van twee beelden die elkaar tijdens het overvloeien 

keurig afdekten, kwamen de beelden nu op verschillende plaatsen 

terecht. Buitengewoon hinderlijk. Hoewel de aansprakelijkheids-

verzekering uiteindelijk de dure reparatie heeft betaald, is het nooit meer 

goedgekomen tussen de struikelaar en de eigenaar. 

Arthur Palache 

Soms gaat het goed fout 


