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Om te beginnen wens ik u een heel voorspoedig en gezond 2017. Dat uw 

inspiratie overvloedig moge zijn en dat daar fantastische AV ’s uit mogen 

voortvloeien. 

 

Wellicht bent u verrast door de ietwat sinistere voorplaat, maar dat heeft 

alles te maken met het feit dat we op 11 februari de eerste landelijke 

NVBG-dag gaan beleven. Juist omdat het de eerste keer is, weet eigenlijk 

nog niemand hoe deze zal gaan verlopen en in die zin is het erg 

spannend. Niet alleen voor het bestuur van de NVBG, maar ook voor alle 

deelnemers. Om die spanning te illustreren is voor deze, misschien wat 

griezelige voorplaat gekozen. 

 

Toch zijn er vertrouwde elementen op deze dag, zoals de workshops, die 

in het verleden op de ochtend van ‘De Nationale’ werden gehouden. En 

natuurlijk de algemene ledenvergadering. Een buitengewoon belangrijke 

vergadering, omdat het bestuur daar verantwoording gaat afleggen voor 

het gevoerde beleid, zowel inhoudelijk als financieel. Tevens zal dan de 

talentenjacht voor voice-overs plaatsvinden. Alles bij elkaar dus zeer de 

moeite waard om daar te zijn en uiteraard zal er in de volgende aflevering 

van dit blad aandacht worden besteed in de vorm van een geïllustreerd 

verslag. 

 

In deze aflevering vindt u onder meer iets uit het archief, nieuws over de 

landelijke NVBG-dag met de voice-over talentenjacht en natuurlijk De 

Nationale. Ook wordt de serie “Wat doe ik met mijn bandrecorder?” van 

de hand van dr. Karin Bijsterveld voortgezet met de vierde aflevering.  

Tenslotte ook de gebruikelijke rubrieken, zoals nieuws uit de regio ’s, de 

festivalkalender en de maandelijkse column. In het artikel ‘International 

Show Down’ wordt uitgelegd wat daarmee bedoeld wordt. Een heel 

interessante ontwikkeling! Ik wens u veel leesplezier. 

 

Arthur Palache, hoofdredacteur 

Van de voorzitter 

Mede namens mijn mede bestuursleden, Jan Bras, Henk Dijkstra en 

Gerrit van Harreveld wens ik alle leden van de Nederlandse Vereniging 

voor Beeld en Geluid een voorspoedig 2017 toe. 

 

Ik hoop vele leden te ontmoeten op de evenementen die door onze 

vereniging georganiseerd worden. De regionale bijeenkomsten, de 

regionale festivals, de landelijke NVBG-dag op 11 februari en het 

Nationaal AV-Festival op 8april zijn daarvoor bij uitstek geschikt.  

 

Om niet in herhalingen te vallen laat ik de stand van het email postvak 

van de voorzitter zien. Géén reacties op 

mijn oproep voornieuwe bestuursleden. De 

komende weken zullen we nog een aantal  

leden persoonlijk benaderen. Het bestuur 

heeft goede hoop dat er zich nog 

kandidaten aanmelden. 

 

De activiteiten die voor 2017 gepland staan zullen doorgang vinden. Ook 

de begroting voor het jaar 2018 houdt rekening met een op volle kracht 

draaiende NVBG. Op de komende Algemene Ledenvergadering op 

11 februari kunt u daarover mee beslissen. 

 

Mocht het bestuur de plannen voor 2018 door onderbezetting niet kunnen 

realiseren, dan zal tijdens de Algemene Ledenvergadering in 2018 een 

naar beneden bijgestelde begroting voor 2018 worden voorgelegd.  

 

Ik hoop dat u komend jaar met veel plezier uw hobby kunt uitoefenen. De 

NVBG kan u daarbij ondersteunen met regionale bijeenkomsten, het 

NVBGnieuws, het Kenniscentrum en de Geluidenservice. Maak er gebruik 

van. 

Ed Diersmann,  voorzitter@nvbg.nl 
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11 februari 2017 
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 (zie hiernaast de agenda)  

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") 

 

De workshops die gegeven worden zijn: 

 Geluid bij een AV-serie door Herman Kraij 

 Beeldmanipulatie in audiovisuals door Chris Stenger 

 Talentenjacht voice-over door Nico Warnaar  

 

Aanmelden voor de workshops en de talentenjacht: klik HIER 

 

 

 

Deze dag wordt gehouden in de 

Veluwehal, Nieuwe Markt 6 

3771 CB Barneveld 

   Landelijke NVBG dag 
   Algemene 

Ledenvergadering 

11 februari 2017 
 ALGEMENE LEDENVERGADERING 2017 

zaterdag 11 februari 2017 om 13.00 uur 

in De Veluwehal, Nieuwe Markt 6, 3771 CB  Barneveld 
 

voorlopige AGENDA 
 

 1 Opening en vaststelling van de agenda.  
 2 Mededelingen door het bestuur  
 3 Ingekomen stukken  
 4 Vaststellen notulen van de ALV van 13 februari 2016 
 5 Algemeen verslag van de activiteiten van de vereniging en het 

bestuur in het afgelopen jaar   
 6 Financieel verslag van de penningmeester, jaarrekening 2016. 

Verslag financiële commissie 
 7 Bestuurssamenstelling: aftredend is -volgens de statuten- Jan Bras  

Jan Bras stelt zich niet herkiesbaar 
Er is nog een vacature voor een algemeen bestuurslid  
Kandidaten kunnen zich schriftelijk melden of op 
secretariaat@nvbg.nl 

 8 Overzicht van de activiteiten van de vereniging en het bestuur in het 
komend jaar  

 9 Wijziging begroting 2017, vaststelling begroting 2018, vaststelling 
contributie 2018 en benoeming financiële commissie 2017.*)  

10 Rondvraag 
 Vragen voor de rondvraag s.v.p. voor 7 februari zenden naar 
secretariaat@nvbg.nl. 
Het bestuur garandeert dat dan op de vergadering een antwoord 
gegeven wordt. 

11 Sluiting van de vergadering door de voorzitter  
 
 *)  Financiële commissie 2016: 
 André Hartensveld en Queenie Reesinck,  reserve: Nico Warnaar 
 
De stukken voor de Algemene Ledenvergadering  zijn gepubliceerd op het ledendeel van de website 
van de NVBG. Klik HIER om deze te beki jken.   
 
Bereikbaarheid:  
De Veluwehal is per openbaar vervoer en per auto goed bereikbaar. De Veluwehal ligt 10 minuten 
lopen van NS-station Barnveld Centrum. Gratis parkeren kunt u op het P+R terrein bij het station.  
Het adres van de Veluwehal is: Nieuwe Markt 6, 3771 CB Barneveld  

 

http://www.navg.nl/NVBGactiviteiten.php
mailto:secretariaat@nvbg.nl
mailto:secretariaat@nvbg.nl
http://www.navg.nl/ledenservice.php
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Nationaal AV-festival 

8 april 2017 
Op deze datum wordt, zoals u wellicht niet ontgaan zal zijn, het Nationaal 

AV-festival 2017 gehouden. Dat zal, net als de Landelijke NVBG-dag, 

plaatsvinden in de Veluwehal, Nieuwe Markt 6 te Barneveld.  

 

Het programma is als volgt: 

Vanaf 10:00 uur: ontvangst met koffie en gebak 

bij binnenkomst ontvangen de leden hun lidmaatschapskaart 2017-2018. 

Deze tevens dient als toegangsbewijs voor de overige activiteiten op 

deze dag. 

10:30 – 12:00: Viering 60 jaar NVBG en haar voorgangers  

12:00 – 13:00: Lunch aangeboden door de NVBG 

13:00 – 17:00: Nationale AV Wedstrijd 2017 

in de pauze wordt u koffie/thee of frisdrank aangeboden door de NVBG  

 

Aanmelden voor het Nationaal AV Festival is noodzakelijk in verband met 

het reserveren van de lunch. Introducees kunnen, tegen betaling, ook aan 

dit evenement deelnemen. 

 

Nadere mededelingen over het Nationaal AV Festival en de wijze van 

aanmelden komen in het NVBGnieuws van februari. 

 

Reserveer deze dag alvast in uw agenda.  

 

Inzenden van AV series  kan tot 6 februari a.s. via WeTransfer naar  

av@nvbg.nl.   

 

Nadere informatie met wedstrijdreglement en deelnemersformulier is te 

vinden op de NVBG website, zie http://nvbg.nl.  

Koffie met gebak 

Lunch 

Drankje 

http://nvbg.nl
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15 september 1956 

15 september 2016 

Vereniging van Geluidsjagers 
Nederlandse Vereniging voor Geluid- en Beeldregistratie 

Nederlandse Vereniging voor Beeld en Geluid 
 

Denk je met “Geluidenservice” iets nieuws te hebben geïntroduceerd, kom je in 
het archief onderstaande advertentie uit 1966 tegen: 

Wie beweert dat 

het vroeger 

allemaal 

eenvoudiger en 

goedkoper was, 

komt hier 

bedrogen uit. Je 

moest een 

formuliertje 

invullen en dat 

met een bandje in 

een enveloppe 

doen. 

 

Postzegels te waarde van  1,--  (ca. € 0,45) meesturen en niet vergeten 

de enveloppe te frankeren. En dan door weer en wind in de brievenbus 

stoppen. Hopen dat het allemaal goed aan- en weer terugkomt. 

 

Voor de huidige 

Geluidenservice hoef je 

de deur niet meer uit. Nu 

vanachter je Personal 

Computer (kenden ze in 

1966 nog niet) 

eenvoudig kiezen, 

verzenden en via de 

digitale brievenbus je 

geluidsfragmenten 

ontvangen. En geheel 

gratis, maar alleen voor 

leden van de NVBG. 
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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 microfoonangst 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. 

Voor vragen over deze talentenjacht kunt u terecht bij  

Nico Warnaar n.warnaar@planet.nl 

Aanmelden uitluitend via deze link: Aanmelden  

mailto:.warnaar@planet.nl
http://www.navg.nl/NVBGactiviteiten.php
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Zie de website www.nvbg.nl 
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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 vierde deel. 

 

 

Die alledaagsheid werd een grote deugd bevonden. Zo won een Engelse 

geluidsjager in 1956 een prijs met een geluidsregistratie die ‘eenvoudig’ 

bestond uit ‘de voordracht van een sprookje door een klein meisje. ’ 

Hetzelfde gold voor het maken van opnamen voor Unesco, die ten 

behoeve van minder goed uitgeruste radiostations een collectie van 

geluiden ‘van kenmerkende, nationale, regionale of plaatselijke sfeer ’ 

wilde samenstellen. Ook daarvoor achtte de vereniging van geluidsjagers 

kerkklokken, carillons, draaiorgels, kermissen, straatventers, spelende 

kinderen, straatlawaai, het rumoer van de haven en ‘het kraken van de 

wieken van een windmolen ’ zeer geschikt. Dat ging eveneens op voor het 

corresponderen per geluidsband, door de vereniging van harte 

aanbevolen als een ‘hobby met vrijwel onbeperkte mogelijkheden voor 

moderne, dynamische mensen. ’ Het succes van zo ’n band was volgens 

de geluidsjagers verzekerd wanneer men daaraan ‘een typisch Hollands 

tintje’ kon geven. Iemand die vervolgens inderdaad de geluiden van 

windmolens opnam, werd bijzonder geprezen:  

 

‘Zoevende wieken en klapperende zeilen. Het draaien en 

kreunen van de as en het komwiel van een korenmolen. 

Het geluid van de malende stenen. De markante geluiden 

van een oliemolen bij het persen van zaad. Het lawaai, 

dat ontstaat bij het in beweging brengen van een 

scheprad-watermolen.’ 

 

Ook een groep Haarlemse geluidsjagers leverde ‘goed werk’. Die maakte 

aan de hand van een ‘draaiboek’ een ‘klankbeeld’ over ‘een gewone 

werkdag’. ‘Men heeft opnamen gemaakt in fabrieken, op kantoor, in 

bouwwerken, midden in het razende verkeer, op het kazerne terrein enz. ’ 

‘Wij werden voorts vergast op … door een lid zelfgemaakte opnamen van 

Eduard van Heese, voorzitter van de NVG, maakt opnamen tijdens de 

internationale ‘airplane demonstration ’ Ypenburg, voor de soundtrack van 

een 8 mm film, 23 juni 1961. 

Bron: Fotoarchief NVG (oorspronkelijk Parool archief) 
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geluiden van vliegtuigen, vervaardigd op Schiphol met behulp van een 

draagbare recorder.’ Kortom: ‘Het dagelijks gebeuren levert U een massa 

stof.’ Voor de jagers gold bovendien dat het geluid waardevoller werd 

geacht wanneer het moeilijker te vangen was, in zware omstandigheden – 

’s nachts, de kou trotserend, veel meetorsend – werd binnengehaald of 

met eindeloos kopiëren, knippen en plakken tot klinken was gebracht. In 

de documentatie die geluidsjagers verplicht waren in te sturen wanneer 

zij meededen aan internationale geluidswedstrijden, werd die moeite dan 

ook vaak nadrukkelijk vermeld. Zo beschreef Roger-Paul Besançon, een 

vertegenwoordiger in 

horloges, hoe moeilijk het was 

geweest om voor zijn vijf 

minuten durende bijdrage 

‘Insomnia’ de geluiden van 

polshorloges, die van het 

binnenwerk, vast te leggen. 

Anders dan de titel van zijn 

registratie doet vermoeden, 

was Besançon over deze geluiden zeer enthousiast. Maar gemakkelijk 

was zijn zelfverzonnen opdracht niet geweest:  

 

‘Bei der Aufnahme musste ein jedes Geräusch für sich 

isoliert werden und im Anschluss daran wesentlich 

amplifiziert werden, damit es auf dem Magnetband hörbar 

in Erscheinung vertreten konnte (…) Es war uns nicht 

möglich, die Atmungs- und Grundgeräusche völlig 

auszuschalten (…) Es waren vier Monate Versuche, und 

warscheinllich über 100 Stunden Arbeit (…) notwendig, 

um diese Aufnahmen zu verwirklichen ’ . 

 

Ook de prijswinnende opname ‘Variationen mit A ’ van de Zwitser Willi 

Baumann ‘kwam met eindeloos geduld tot stand ’ in zestig uur en met 

negenhonderd meter tape. ‘Door middel van plakken, verlengen, 

versnellen enz. transformeerde hij de grondtoon “A” tot bijv. luchtalarm, 

slagveld, Zwitserse postauto, vuurwerk enz. ’ 

 

In die nadruk op de waarde van de inspanningen achter de opname lag 

de kern van het geluidsjagen. Voor wedstrijdbijdragen in de vorm van 

documentaires, klankbeelden, hoorspelen, reportages en muziekopnamen 

waren ook originaliteit, humor en technische kwaliteiten zoals 

ruimtelijkheid van belang. Maar de sportieve moeite achter een opname 

gaf een bijdrage een bijzondere glans. Opvallend genoeg ging het 

daarbij, analoog aan de jacht op dieren, vaak om het buitmaken van ofwel 

moeilijk bereikbare en ‘verscholen’ bronnen van geluid – zoals carillons 

en vogels – of omdat wat snel bewoog. In het laatste geval waren juist de 

klanken van de voortrazende objecten van de technologische cultuur 

opwindende jachttrofeeën: naast het traditionele geluid van molenwieken 

en klokken gold dat voor het rumoer van auto ’s, bromfietsen, trams, 

treinen, straaljagers, havens, fabrieken, stations, vliegvelden en 

kazernes. 

 

Af en toe werd de moeilijkheidsgraad, dynamiek en sportiviteit van de 

jacht geënsceneerd via het organiseren van sterritten of 

geluidsslipjachten. Zo deden geluidsjagers uit Nederland verslag van een 

rit door Zwitserland, waarin ze per auto steeds naar nieuwe plaatsen 

werden gedirigeerd alwaar ze opdrachten voor het maken van 

geluidsopnames kregen: van de markt, een zangles, een stationschef of 

de Zwitserse horloge- en klokkenindustrie. Met trots werd daarbij vermeld 

hoe steeds opnieuw in hoog tempo alle apparatuur in gereedheid werd 

gebracht: ‘Kabel uitrollen, stekker in het stopkontakt van een benzine 

station plaatsen, microfoon aansluiten…’ Maar ook zonder een dergelijke 
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enscenering werd het ingewikkeld geacht het moderne leven vast te 

leggen. ‘Probeert U maar eens het geluid van een wegrijdende tram op de 

geluidsband vast te leggen ’, aldus Op Geluidsjacht van Basf. 

 

‘De eerste maal knettert er net een bromfiets voorbij. Als 

na een kwartier de volgende tram komt, wordt U op het 

kritieke moment door een haastige passagier omver 

gelopen. Geduld – over 15 minuten komt er immers weer 

een tram! Maar daar begint het te regenen en U wilt de 

microfoon liever niet nat laten worden. Enfin, de vijfde of 

de zesde tram staat eindelijk op de band! ’ 

 

Juist in die belangstelling voor bewegende objecten bleek het verschil 

tussen de bandrecorderhobby en de amateurfotografie, waarvoor, zeker 

in familieverband, een situatie vaak even werd bevroren alvorens de foto 

werd genomen. Beweging maakte immers geluid via in trilling gebrachte 

lucht en verwees daarmee naar het karakteristieke van geluid en 

geluidsjagen, nog eens versterkt door de moeite die aan het vangen van 

de beweging vooraf ging. De grootste beginnersfout die een geluidsjager 

kon maken was visueel te denken. 

Wie het geluid van een haven op band wilde 

krijgen, moest de microfoon dan ook niet op de 

plaats zetten waar het zicht op de haven 

fantastisch was, maar eerder tussen ‘de 

riekende kratten en tonnen vis’. De jagersmanier 

van luisteren leek nog het meest op ‘exploratief 

luisteren’, een term die Susan Douglas 

introduceerde om te omschrijven hoe radio-

amateurs in de jaren twintig met hun 

zelfgebouwde sets de ether afzochten om 

bijzondere geluiden op te vangen. 

 

 

Nauw verbonden met de waarden van alledaagsheid en inspanning was 

de gedachte dat geluiden in context moesten worden opgenomen. 

Volgens De Geluidsjager van 1960 werden de opnamen van geluidsjagers 

pas werkelijk ‘bijzonder’ wanneer zij ‘reportages met een geheel eigen 

cachet’ samenstelden. ‘Bij voorkeur dus niet in de stijl van de 

professionele radio-omroep’, zo werd daaraan toegevoegd ‘. 

 

Het is vanzelfsprekend mogelijkom een perfekte opname 

te maken van een draaiorgel in 

een studio of een andere plaats, 

welke acoustisch geschikt is. Het 

resultaat van een dergelijke 

professionele geluidsregistratie is 

over het algemeen een volkomen 

steriele opname zonder sfeer. De 

geluidsjager maakt een dergelijke 

opname ergens in het hart van de 

stad. Hij gebruikt minder kostbare apparaten dan de 

professionele opname-technicus, maar zijn band heeft 

sfeer. De kinderstemmen rondom het orgel, de 

slagersknecht die meefluit, het gerammel van het 

mansbakkie van de orgelman, het geroezemoes van het 
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verkeer, de tonen van het carillon in de verte, het staat 

allemaal op de band.’  

 

Steeds werd gevraagd om een ‘frisse aanpak’ en ‘oorspronkelijke 

inzendingen’ van geluidsjagers ‘die niet de professionele radio-omroep 

imiteren.’Een geïnterviewde kon dan ook beter dialect spreken dan 

geforceerd perfect Nederlands, want het laatste deed ‘afbreuk aan de 

charme en authenticiteit van de opname ’ 

 

‘Eigenlijk zijn het toch wel hoogtepunten in het leven van 

een geluidsbandamateur, als hij merkt, dat zijn vaak ten 

koste van veel extra inspanning gemaakte buitenopnamen 

een perfecte afspiegeling van de werkelijkheid zijn. ’ 

 

Wordt vervolgd... 
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Bij de bespreking van een AV-productie horen we vaak het standaard 

cliché: “De serie duurt te lang”. Meestal betreft dit series, waarbij het 

geluidsgedeelte bestaat uit één stuk muziek. Is het verstandig om zo een 

serie te maken?  

 

Het muziekstuk is geschreven en wordt gespeeld door mensen met een 

uitzonderlijke muzikale begaafdheid, die bovendien dag en nacht met 

muziek bezig zijn. Het is 

opgenomen door specialisten in de 

geluids-techniek, in een speciaal 

voor muziek gebouwde ruimte 

(studio of concertgebouw) met een 

eigen ambiance. Op een gegeven 

moment is de opname klaar. Het 

project is af. Kun je daarin 

knippen?  Dat is nog maar de 

vraag. Bent u blij met een roman 

waarvan het eerste of laatste 

hoofdstuk is verdwenen? Wat vindt 

u van het beeldhouwwerk "De 

Denker" van Rodin zonder hoofd? 

Hoe kijkt u aan tegen een schilderij 

waarbij het middenstuk is 

weggehaald?  

 

Muziek heeft een opbouw met een logisch vervolg en is meestal 

ingewikkeld. Een symfonie bijvoorbeeld, heeft 16 partijen. De cellosuites 

van Bach zijn zo moeilijk te doorgronden, dat de wereldberoemde cellist 

Pablo Casals daarvoor 14 jaar nodig heeft gehad. Misschien kan er door 

musici voor de opname aan het muziekstuk gesleuteld worden zonder dat 

dit stoort of in ieder geval niet direct hoorbaar is. Daarna is dat schier 

onmogelijk en zijn er geen standaard regels te bedenken. Het is 

ingewikkeld om een serie te maken met deze dominante muziek. Er 

gebeurt veel en soms onnavolgbaar. Het is geschreven voor miljoenen 

luisteraars overal in de wereld en kan zelfstandig velen bekoren. Wel is 

het mogelijk om fragmenten te gebruiken, zoals we in kunstboeken ook 

vaak delen uit een schilderij zien.  

 

Wij zullen onze aandacht moeten richten op achtergrondmuziek. 

Daarin kan goed gemonteerd worden - vooral in combinatie met 

omgevingsgeluid - maar de serie kan er niet op steunen.  De basis 

voor een serie wordt dan de tekst. Maar als u een goed beeldverhaal 

hebt, kan ook omgevingsgeluid volstaan.  

  

Belevingsintensiteit  

Een goed lied, een goed stuk muziek kan tientallen keren beluisterd 

worden. Een goede AV-productie kan ook meerdere malen bekeken 

worden. Elke keer zie je andere dingen of geniet je van een hernieuwd 

weerzien. Als dat niet het geval is klopt er iets niet in beeld of geluid of in 

de wisselwerking tussen deze twee en het publiek.  

Als er bijvoorbeeld een mooie serie wordt gemaakt op een lied, zie je dat 

het publiek gaat meebewegen of de neiging heeft om mee te gaan zingen.  

Hoe kan je de belevingsintensitiet bij het publiek verhogen?  

  

1. Zorg dat er wat gebeurt in de serie. Het liefst iets verrassends.  

2. Schep verwachtingen. Eigenlijk al meteen met een goede titel. (bv. 

De perfecte misdaad).  

3. Schrijf een boeiende tekst met leuke vondsten.  

4. Kies spannende muziekfragmenten die je serie perfect ondersteunen.  

5. Zorg ervoor dat de kijkers "even op de plaats van de actie zijn" door 

slim gebruik te maken van omgevingsgeluid.  

6. Realiseer je dat het publiek een belangrijke schakel is bij een 

geslaagde productie.  

7. Besef dat alle technische beeldsnufjes uitgeprobeerd moeten worden, 

maar daarna wel zeer weloverwogen gebruikt moeten worden.    

Het grootste probleem voor 

de AV-maker: DE MUZIEK 
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Ten slotte 

Als er een stuk muziek wordt gebruikt, moet dat grondig worden verkend. 

Beluister het tientallen malen. U bent dan op de hoogte van alle details 

en weet dan ook waar een overvloeier moet beginnen en eindigen. 

Controleer dat op het scherm. Gaat het licht niet te laat of te vroeg aan of 

uit. Als u niet veel ervaring hebt met muziek, maak dan een serie met een 

eenvoudig liedje. U zult merken dat het nodig is om het steeds opnieuw te 

beluisteren. Gelukkig kunt u elke keer controleren of het klopt tussen 

beeld en geluid, want dat valt hierbij direct op. Het gevoel hiervoor kan zo 

worden ontwikkeld.  

 

Zo voorkomt u in een AV het in de muziek bekende adagio: Hij heeft alle 

noten gespeeld, maar geen muziek gemaakt  

  

Herman Kraij  
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NVBG Arnhem 10 januari 2017 

Nieuwjaarswensen, een goed gevulde hapjestafel en inspirerende AV ’s 

zijn de ingrediënten van de eerste AV-avond 2017. En deze avond 

schuiven Ed Diersmann en partner ook aan. 

 

 

Met de titel VORMEN, LIJNEN EN STRUCTUREN doet Jan Tuinman ons 

verslag van een project binnen zijn fotoclub Velp. Aan de hand van vier 

opdrachten werken acht fotografen het project ‘Vormen, lijnen en 

structuren’ uit. Opdrachten van specifieke objecten en vormen in de 

omgeving. Dit met het doel om te kijken en te zien. Eindresultaat is een 

foto die er technisch perfect uit moet zien. 

Met de aangeleverde foto ’s laat Jan ons eerst zien welke veel 

voorkomende foutjes gemaakt worden bij bewerking van foto ’s in 

bijvoorbeeld photoshop. Uitkadering, schuifjes in de histogram om maar 

te noemen. 

Na dit technische deel toont Jan 

ons de AV van de beelden van de 

fotografen. Zoals de titel al 

suggereert veel abstracte 

beelden. Overvloeiers met sterke 

derde beelden, overvloeiers met 

wipe, maar wel bewust op juiste 

momenten toegepast. Jan vertelt dat door deze sessies van vijf avonden 

de fotografen beter zijn gaan kijken en bij de fotobewerking de foto 

optimaler ‘opgepoetst’ wordt. Doel bereikt! 

 

Voor de pauze nog enkele mededelingen van Cuno en dan een drankje 

met versnapering. 

 

Na de pauze komt Ton Hensen met WHAT A WONDERFUL WORLD. Een 

serie die al eerder aan ons vertoond is, maar nu opgewaardeerd en 

aangevuld met wat recenter materiaal. De titel doet recht aan wat we 

zien. Mooie sfeerbeelden en een passende muziek. 

 

Over de muziek ontstaat een discussie. Mag je bekende muziek 

gebruiken in de AV, zoals hier bijvoorbeeld What a wonderful World van 

Louis Armstrong. Discussiepunt is: welke associatie heeft de toeschouwer 

bij deze muziek? We komen er niet helemaal uit. 
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Piet Luitwieler vertoont de aangepaste versie van KERK IN JAVEA. Een 

door vier architecten ontworpen kerk, in 1967 gebouwd. We zien moderne 

architectuur met mooie lijnen en vormen. De serie oogt meer als een 

eenheid. De tekst vooraf is een goede inleiding op hetgeen wat we te zien 

krijgen. Kortom, mooie serie om naar te kijken. 

 

Ook HERINNERINGEN is 

door Piet in positieve zin 

aangepast. De serie verhaalt 

over een oude hoogoven die 

ontmanteld is. Een paar 

objecten zijn blijven staan 

als herinnering van de 

ijzerindustrie in Phoenix (D). 

 

 

 

Uit acht foto ’s een AV maken is niet niks. Maar toch is Piet er in 

geslaagd. En het mooie is dat de vorige keer door ons aangedragen 

verbeterpunten door Piet verwerkt zijn en daadwerkelijk leidden tot een 

sterkere AV. 

 

Nog even natafelen, de laatste hapjes wegwerken, opruimen en de eerste 

avond van 2017 is een feit! 

 

Anneke Zonneveld 

Als u dit leest is de studiedag in Rijen achter de rug. Wat voor de 

zomervakantie nog rest is het Voorjaarsfestival en onze ‘Nationale’. 

Nadere informatie vindt u hieronder: 

 

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 gaan 

http://www.nvbg.nl
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Na een lange voorbereiding wordt het in 2017 een feit:  

Wereldwijd gaan acht AV-groepen een uitwisselingsprogramma opstarten. 

 

The International AV Showdown 2017. 

 

Elke deelnemende groep levert vijf AV-series in die naar de andere 

groepen gestuurd worden. Zo krijgt elke groep 35 series ter beoordeling 

voorgeschoteld. 

Na de ranking per club, wordt het overzicht naar de organisatie  

(AV Makers -Zuid Afrika) opgestuurd. Nadat deze de acht overzichten 

geclusterd heeft, volgt als vanzelf de top-15 met de winnaars. Daarna 

bestaat nog de mogelijkheid om een klein festival te organiseren, waar de 

top-15 series vertoond kunnen worden. Dat beslist elke AV-Groep voor 

zichzelf. 

International AV Showdown 

De deelnemende clubs zijn (in wi l lekeur ige vo lgorde):  

 AV-Group Westland, The Netherlands 

 Irish Photographic Federation, Ireland 

 AV Makers, South Africa 

 Melbourne Camera Club - AV Group, Australia 

 AV Club of South Australia 

 Staffs AV Group, England 

 Tauranga Photographic Society, New Zealand 

 Northern Ireland Group 

 

Marcel Batist 
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Een tijdje geleden zat ik, naar aanleiding van (alweer) een nieuwe 

telefoon, op de site van fabrikant te kijken. Mijn oog werd getroffen door 

een heel interessant apparaatje, een ‘draadloos oplaadapparaat ’. 

 

Het ziet er flitsend uit, met oplichtende 

lampjes die de status van het apparaat 

aangeven. Dat leek wel iets, maar de prijs 

was toch zodanig hoog dat ik dacht: ik 

doe het maar gewoon met een snoertje. 

Jammer, want ik zag wel wat in de 

mogelijkheden. Overal je telefoon 

opladen, zonder snoeren of stopcontact. 

Ik begrijp niet waarom daar niet meer reclame voor wordt gemaakt. Zo ’n 

ding moet toch iedereen hebben? Bij ons thuis staat een kastje naast de 

bank dat tot een compleet oplaadstation verworden is. Met vijf opladers, 

voor twee telefoons en twee tablets en een laptopje. Jawel, huize 

Palache is modern ingericht… maar het geeft wel een heel onover-

zichtelijke snoerenbende. In die situatie spreekt ‘draadloos’ me extra aan, 

dat zal duidelijk zijn. 

 

En toen kwam ik op een Chinese website zo ’n zelfde ding tegen. Precies 

geschikt voor mijn telefoon. Hier kon ik zelfs kiezen welke kleur ik wilde 

hebben. En dat voor een prijs die een factor tien lager lag dan die van de 

echte fabrikant. Bovendien werd het apparaat gratis thuisbezorgd. Ik 

hoefde er niet lang over te denken; onmiddellijk bestellen. Het zou wel 

wat langer duren, maar ja, helemaal uit China moet je denken... Gelukkig 

heb ik meer tijd dan geld en wachten kost niets.  

 

Gisteren kwam het toestelletje met de post. Keurig verpakt en gelukkig 

volkomen onbeschadigd uit een bubbeltjes-envelop. Vol spanning maakte 

ik het doosje open en… groot was de teleurstelling. 

Het eerste wat uit het doosje rolde was een USB-snoertje. Ik was 

verbijsterd. Er stond toch duidelijk ‘wireless charger’ en als je dat vertaalt 

komt er ‘draadloze oplader’. Daar hoort geen snoertje bij. 

 

Het toestelletje zelf ziet er heel futuristisch uit. Een soort schoteltje waar 

de telefoon op moet. “Als je dat correct doet”, zo staat er in de 

gebruiksaanwijzing, “zal de verlichting van het toestel veranderen van 

oranje naar blauw”. Bij mij was er helemaal geen verlichting. Pas toen 

begreep ik dat het apparaatje wel degelijk energie nodig heeft om te 

moeten werken. En dat die energie gewoon uit de reguliere oplader moet 

komen. Toen ik dat deed zag ik pas Het Licht. Het was aangenaam van 

kleur en inderdaad geheel rondom aanwezig. Vol spanning legde ik mijn 

telefoon er op en het wonder voltrok zich. Oranje werd blauw, de telefoon 

ging spontaan aan en er kwam een melding dat de accu opgeladen werd.  

Achteraf is er niet zo veel veranderd. Het enige verschil is dat ik er geen 

stekkertje meer in hoef te peuteren. De rest is volkomen hetzelfde 

gebleven. Ik ben er voor mezelf nog steeds niet uit of het nu handig is of 

niet. Ik ben er wel achter gekomen dat die Chinezen meesters zijn in het 

bedenken van dingen die je eigenlijk helemaal niet nodig hebt. En wij 

trappen er nog in ook. 

Arthur Palache 

Draadloos 


