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Van de redactie 

Mei-maand, bloeimaand. Een periode die bij uitstek geschikt is om op 

fotojacht te gaan en beeldmateriaal te verzamelen voor series die op een 

later tijdstip (in de herfst of in de winter) verwerkt zullen worden tot 

aansprekende audiovisuals. Tot die tijd vooral veel fotograferen dus.  

 

Ik probeer dat zelf ook maar heb een 

handicap die wellicht herkenbaar is. Ik kom 

nog uit het analoge tijdperk en gebruikte 

daarvoor lange tijd een Hasselblad met een 

A24 magazijn. Dat betekende dat ik slechts 

24 opnamen beschikbaar 

had en dan moest er een 

nieuwe rolfilm in. Meestal 

gebruikte ik deze camera 

om onder water foto ’s te 

maken. Dan is het lastig om even naar boven te gaan, 

het water uit te komen en de filmrol te wisselen. Dat 

maakte dat ik me aangewend heb om erg zuinig met 

het beeldmateriaal om te gaan. Zo zuinig zelfs, dat ik 

vaak nog enkele opanmen over had als de duiktijd 

voorbij was. 

 

Die gewoonte om zuinig te fotograferen heb ik nog steeds. Hoewel er 

geen enkele noodzaak is om het aantal opnamen te beperken (ik duik 

sinds enige tijd niet meer en maak alleen nog boven water foto ’s) ben ik 

toch zuinig met foto ’s maken. Met als gevolg dat ik achteraf enorme spijt 

heb en soms zelfs materiaal tekort kom. Vandaar dit wellcht overbodige 

advies: Maak ruim voldoende foto ’s om naderhand een juiste keuze te 

kunnen maken. 

 

 

In deze uitgave zijn er gelukkig genoeg beschrijvingen van series van 

mensen die wel genoeg foto ’s gemaakt hebben. In de rubriek Nieuws 

vanuit de regio ’s wordt een flink aantal series beschreven, waaruit blijkt 

dat de makers mijn handicap niet of in mindere mate hebben.  

 

In dit nummer vindt u onder andere: 

 

Herman Kraij geeft het advies om wat structuur te brengen in het maken 

van een audiovisual. 

 

Affinity Photo is een nieuw fotobewerkingsprogramma dat de moeite 

waard is om te bekijken. 

 

Jan Tuinman schrijft een Open brief aan alle leden en is benieuwd naar 

reacties daarop. Ze kunnen via de redactie kenbaar worden gemaakt.  

 

Zoals eerder aangegeven veel nieuws uit de regio ’s. het is steeds weer 

interessant om te beleven wat er in de regio ’s omgaat. 

 

Tenslotte het tweede deel van het artikel ‘Wees slim met Glim’ van 

Ton de Bruin over slimme objecten in Photoshop en als laatste de 

maandelijkse column, getiteld ‘Memory stick’. 

 

Ik wens u veel leesplezier. 

 

Arthur Palache 

Hoofdredacteur 
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Met voorbedachten rade 

Een manier om een AV te maken.  

 

Als we de aftiteling van een film bekijken zien 

we dat er vele specialisten aan hebben 

meegewerkt. Om dit in goede banen te leiden is 

er een degelijk plan nodig. AV-amateurs doen 

dit allemaal zelf. Voor een goed resultaat 

hebben ze dus behoorlijk wat kennis en 

vaardigheden nodig. Een bepaalde volgorde 

van werken kan daarbij behulpzaam zijn. Het 

onderstaande schema kan hierbij houvast 

bieden.  

 

A. De begin- of voorbereidingsfase  

1. Het idee en de werktitel  

2. Verkenning van de locaties 

(eventueel op internet of in de 

literatuur).     Oriëntatie met 

betrekking tot de verhaallijn, het 

achtergrondgeluid, de     muziek en 

de fotografie.  

3. Beknopte uitwerking van het plan.  

  

B. De doe-fase  

1. Schrijven van de tekst  

2. Bepalen van de achtergrondgeluiden  

3. Kiezen van de muziek  

4. Maken van de foto's  

5. Inspreken van de tekst (gebruik liever geen lap 

beeldtekst; het is immers een Audio-Visual en geen teletekstpagina)  

C. De eind- of uitwerkingsfase  

1. Het materiaal van B laden in het 

overvloeiprogramma  

2. Eventueel beeld en geluid bewerken in de 

bekende programma's  

3. Bedenken van een originele, sterke titel  

4. Tamelijk lang fine-tunen van het materiaal  

5. Op een gegeven moment besluiten, dat het klaar is  

6. Een presentatiebestand maken  

  

Enkele opmerkingen.  

Als u de serie van tevoren plant, kunt u de onderdelen beter op elkaar 

afstemmen. U zult eerder gebruik maken van het altijd aanwezige 

achtergrondgeluid. U zult vaker een gewoon goede muziekkeuze maken; 

dus niet een bijna goede (ter vergelijking: Een bijna goede sleutel zal de 

deur niet openen). Een geforceerde bewerking van de muziek - tegen de 

ideeën van de componist en de uitvoerenden in - zal niet nodig zijn. Door 

de gegevens, die u al hebt, kunt u beter de kleur, de uitsnede en het 

standpunt -van waaruit U de foto wilt nemen- bepalen. De perfecte foto  

(uw camera kan dat en u ook) wordt gelijk op de fotokaart opgeslagen. Ze 

hoeft niet met behulp van een beeldbewerking programma te worden 

aangepast. Uw AV wint daarmee aan overtuigingskracht en echtheid. De 

tijd, die u dan overhoudt kan besteed worden aan de nu in onze wereld 

onderbelichte beeldchoreografie (het echte overvloeien). Vroeger - in de 

tijd van de schuiven - ging dat vanzelf, want de muziek moest door foutjes 

bij het overvloeien automatisch tientallen malen beluisterd worden en 

kenden we na enige tijd door en door. Ten slotte zult u merken, dat u gaat 

nadenken over een passend begin en eind van uw serie, zodat u nooit 

beelden tekort komt en veel betere series gaat maken.  

 

Veel succes met uw volgende project.  

Herman Kraij    
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Lezerspost 

Geachte redactie, 

 

Tijdens het laatste festival in Barneveld heb ik zo hier en daar wat 

opmerkingen gehoord over de jurering van de series. Ook binnen onze 

eigen afdeling werd er over gesproken. Wat mij het meest opviel was 

dat men niet zoveel trek meer had om in te zenden. Dit alles heeft 

mij aan het denken gezet. In de bijlage heb ik mijn gedachten op 

papier gezet in een open brief. Zelf vind ik het een serieuze zaak 

waar eens over nagedacht moet worden. Het zou jammer zijn als er in 

de toekomst te weinig inzendingen binnenkomen.  

Met vriendelijke groet, 

Jan Tuinman 

 

Open brief aan alle NVBG leden. 
 
Jureren van AV inzendingen. 

 

In de wandelgangen hoor ik wel eens: “Ik zend niet meer in naar festivals 

waar een jury de series beoordeelt”. Ook op de laatste nationaal festival 

in Barneveld hoorde ik van verschillende mensen dat ze het totaal niet 

eens waren met het commentaar en uitslag van de jury en overwegen om 

niet meer in te zenden. Het blijkt ook dat er door de organisatie, ondanks 

de 39 inzendingen, meer deelnemers verwacht werden. 

Dit alles heeft mij aan het denken gezet. Heeft het iets te maken met het 

oordeel van een jury? 

 

Als je meedoet aan een competitie met beoordeling van een jury dan kun 

je een bepaalde kritiek verwachten, of je het daar nu wel of niet mee eens 

bent. Je maakt een serie waar je veel tijd aan besteedt en dan wordt het 

even (in jouw optiek) “afgekraakt”, althans dat kun je zo ervaren. Soms is 

het waar dat de kijker niet begrijpt hoe je het bedoeld hebt. Dat geldt voor 

alle kunst-uitvoeringen of het nu een AV is of foto ’s, schilderijen of een 

beeldhouwwerk. Het kijken naar één of andere vorm van kunst en er een 

waardeoordeel aan geven blijft subjectief. Het enige wat overblijft is de 

techniek. Techniek blijft objectief, het is goed of slecht.  

 

Als een serie je aanspreekt dan kijk je naar wat je allemaal goed vindt. 

Het tegenover gestelde, als een serie je niet aanspreekt dan kijk je naar 

de dingen die je niet goed vindt. 

 

Maar nu, hoe zit het bij de jurering van onze inzendingen naar onder 

andere de Nationale van de NVBG? Een jury van drie personen (die 

geacht worden deskundig te zijn) beoordelen de series. Maar ook voor 

hen geldt, dat ze subjectief naar een serie kijken, maar wel met een 

zekere ervaring. Dat merk je bij de bespreking van een serie na de 

presentatie. En ook aan het juryrapport. 

Het verbaast me dan ook niet dat de toekenning van de publieksprijs naar 

een heel ander serie gaat dan die van de jury. Dat komt omdat je veel 

meer mensen laat stemmen. De meeste mensen in de zaal hebben wel 

een of andere ervaring in het maken van AV's, daardoor krijg je een 

objectievere uitslag. 

 

Moeten we nu de jury afschaffen om frustraties te voorkomen? Dat is de 

vraag. Aan de ene kant heeft het wel iets, een derde, tweede en eerste 

prijs. De winnaars gaan vol trots met een beker naar huis. Aan de andere 

kant geeft het ook ontevredenheid bij diverse bezoekers over het oordeel 

van de jury.  

 

Of moeten we alleen maar naar een publieksprijs gaan, waar je een beter 

gemiddelde krijgt? Wat is wijsheid? Wie het weet mag het zeggen. Het 

zou natuurlijk jammer zijn als om bovenstaande reden er minder 

inzendingen komen. 

 

Want zeg nou zelf: zo ’n festival is toch een hele happening. 

Zelf blijf ik wel inzenden, en respecteer het oordeel van de jury, hoewel ik 

het er soms ook niet eens ben. 

Ik hoor graag meningen van anderen. 

 

Jan Tuinman 
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Afgelopen december organiseerden we in Nederweert voor de 11 e keer de 

DiaDigiDag. 

We hebben 11 prachtige dagen beleefd: prima inzendingen uit Nederland, 

België en Duitsland en –vooral- veel tevreden publiek! 

Na zoveel jaren hebben enkele leden van onze groep besloten te 

stoppen, waardoor het voortbestaan van dit prachtige evenement ernstig 

in gevaar komt. 

Daarom doe ik hierbij een dringende oproep voor kandidaten die het 

organisatiestokje mee willen oppakken.  

Heb je belangstelling om dit prachtige evenement (mee) te organiseren?  

Laat het dan graag voor 1 juli a.s.  weten aan ondergetekende.  

De subsidie van NVBG is al toegezegd. Wie??? 

Gerrit van Harreveld, 

gerritvanharreveld@gmail.com 

DiaDigiDag: een vervolg??? 

Beste AV liefhebbers, 
 
Met genoegen willen wij u het volgende onder de aandacht brengen: 
 

Op zaterdag 7 oktober 2017 wordt het 4e 
Audio Visuele Festival van het Westen georganiseerd! 

 
Na het succes van de voorgaande edities hebben AV-Groep Westland en 

AV-Groep PixAna (Moordrecht) wederom samen het initiatief genomen om dit 

bijzondere evenement te organiseren.  

 

De Nederlandse en Belgische AV-auteurs worden uitgenodigd om hun beste 

werk in te zenden. 

Het belooft weer een boeiend festival te worden, waarbij in drie blokken van 1,5 

uur, in totaal 27 AV series vertoond zullen worden (een topselectie uit het totaal 

van alle inzendingen).  

De voorbereidingen zijn intussen al opgestart.  

 

Met dit festival willen we vrijetijdsfotografen kennis laten maken met deze 

bijzondere stroming binnen de fotografie. Het maken van audiovisuele 

producties koestert zich in een warme belangstelling. Een fotografische hobby 

met ongekend creatieve mogelijkheden in beeld en geluid. 

 

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

belangstelling naar uit. 

Het kan zijn dat u reeds een invitatie ontvangen heeft via AV-West, uw AV-

Groep of Fotoclub. Maar…. liever twee keer dan geen een keer! 

Voor inschrijving (vanaf 1 juni) en extra informatie kunt u onze 

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

Met vriendelijke groet, 

Marcel Batist, namens de festivalcommissie. 

Contact; marcel@marcelbatist.nl 

mailto:gerritvanharreveld@gmail.com
http://www.avwest.nl/
mailto:marcel@marcelbatist.nl
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Alternatief voor Photoshop 

Affinity Photo 1.5 for Windows 

Softwarefabrikant Serif heeft een Windows-versie van hun 

fotobewerkingsprogramma Affinity Photo op de markt gebracht. Affinity 

Photo for Windows volgt in de voetstappen van Affinity Photo for Mac en 

stelt zich ten doel een fotobewerkingsprogramma te zijn met dezelfde 

bewerkingsmogelijkheden als Photoshop, maar dan wel voor een veel 

lagere prijs. Wij probeerden de nieuwe Windows-versie uit. 

Deze eerste Windows-versie van Affinity Photo biedt gebruikers dezelfde 

functionaliteit als Affinity Photo for Mac. Dat is ook de reden waarom het 

programma hetzelfde versienummer heeft meegekregen, te weten 1.5. 

Dankzij de cross-platform support zijn bestanden goed uitwisselbaar 

tussen beide versies. De Windows-versie vereist minimaal Windows 7 

met Service Pack 1 of hoger, 2 GB werkgeheugen, 670 MB opslagruimte, 

DirectX 10-compatible grafische kaart of hoger en een monitor met een 

minimale resolutie van 1024×768 pixels. Wij hebben het programma 

uitgeprobeerd op een Microsoft Surface Pro tablet PC. 

 

Photo Persona 

Affinity Photo is op het eerste gezicht een redelijk traditioneel ogend 

fotobewerkingsprogramma. Het heeft geen geïntegreerde browser, dus 

om een beeld te openen kiest men File > Open (of Ctrl+O) en navigeert 

men op de klassieke manier naar de map met het te bewerken beeld-

bestand. Het is ook mogelijk om een apart beeldbeheerprogramma, zoals 

De redactie werd attent gemaakt op een nieuw fotobewerkings-

programma, genaamd Affinity Photo. Het heeft, zoals de uitgebreide 

review onder aangeeft, veel mogelijkheden en is in tegenstelling tot 

Adobe Photoshop, dat alleen nog als abonnement verkrijgbaar is, aan te 

schaffen voor het geringe éénmalige bedrag van ca. € 50,=  

http://www.pixelmania.nl/2017/01/review-serif-affinity-photo-for-windows/
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FastStone Image Viewer, te gebruiken en Affinity Photo daarin op te 

geven als het standaard beeldbewerkingsprogramma. 

 

In de standaard bewerkingsmodus met de opmerkelijke naam Photo 

Persona kan men in elke denkbare kleuromgeving werken, te weten RGB, 

RGB Hex, HSL, CMYK, Lab en Greyscale. Het bewerkingsscherm ziet er 

redelijk vertrouwd uit met bovenaan een traditionele menubalk met 

daaronder een knoppenbalk en links een verticale menubalk met een 

groot aantal gereedschappen, waaronder functies als Verplaatsen, Pipet, 

Uitsnijden, Retoucheerpenseel, Kloonstempel enzovoort. Rechts zien we 

net als in Photoshop diverse paletten met daarin een groot aantal 

bewerkingsfuncties. Bewerkingen en aanpassingen aan een beeld worden 

in niet-destructieve lagen geplaatst. Klikken we op Layers dan kunnen we 

gedane bewerkingen eventueel weer verwijderen of de volgorde ervan 

wijzigen. Sommige effecten vereisen een speciale blending modus die via 

een pull-down menu in het Layers palet kan worden geselecteerd. Dit 

gebeurt live, dus men kan het geselecteerde effect eerst bekijken voordat 

men het toepast. Dat is erg handig. 

Filters 

Affinity Photo telt een groot aantal filters, onderverdeeld in de groepen 

Blur, Sharpen, Distort, Noise, Detect en Colours. Dan zijn er ook de 

zogeheten Live Filters die op een niet-destructieve manier kunnen 

worden toegepast. Dit betreft diverse Blur filters, Clarity, Vignette, 

Perspective filters en andere effecten. Via de optie Plugins kunnen ook 

Photoshop-compatibele filters worden gestart. De ondersteuning van 

dergelijke filters is echter nog niet optimaal. Na installatie van 

bijvoorbeeld de Nik Collection komen slechts twee filters tevoorschijn in 

het menu Plugins. We moeten dan handmatig de overige filters 

toevoegen. Daarna werken ze wel verder zonder problemen. Dat geldt 

overigens niet voor al onze Photoshop compatibele filters. Bijvoorbeeld 

bij DxO Viewpoint 3.0 klapt het programma eruit en ook andere plug-in 

filters vertonen kuren. Kortom, daar is nog werk aan de winkel. Naast 

filters telt Affinity Photo ook een groot aantal merge-functies, te weten 

Panorama stitching, Stacking, HDR Merge en Focus Merge. De werking is 

simpel: kies File en de gewenste Merge optie en selecteer daarna de 

benodigde beelden via Add en klik daarna op OK. Affinity Photo voert 

vervolgens de samenvoeging uit waarbij automatisch alle beelden worden 
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uitgelijnd en een perspectiefcorrectie wordt toegepast. Het zijn krachtige 

functies die veel mogelijkheden bieden. Zo kan men met de nieuwe 

functie Focus Merge vrij eenvoudig meerdere macro-opnamen van 

eenzelfde onderwerp met verschillende scherptedieptes combineren tot 

één beeld met een grotere scherptediepte. Ook de nieuwe HDR Merge 

functie biedt veel creatieve mogelijkheden. 

RAW-editor 

Wanneer we een RAW-bestand in Affinity Photo laden, dan wordt deze 

automatisch in de modus Develop Persona geopend. Affinity Photo 1.5 

ondersteunt ruim 70 nieuwe RAW-bestandsformaten en heeft nu 

duizenden camera- en lensprofielen aan boord voor het uitvoeren van 

lenscorrecties. Deze lenscorrecties worden direct na het openen van een 

beeld automatisch uitgevoerd, maar men kan daarna nog een en ander 

eventueel handmatig aanpassen. Via het venster Adjustment kan men 

vervolgens via opties als Levels, White Balance, HSL Adjust, Brightness/

Contrast, Exposure en Curves het beeld helemaal naar eigen wens 

aanpassen. Er zijn in de menubalk ook knoppen om een aantal zaken 

automatisch te laten uitvoeren, te weten Auto Levels, Auto Contrast, Auto 

Colours en Auto White Balance. Dat is vooral handig als men haast heeft 

of als eerste stap in het beeldbewerkingsproces. Vermeldenswaard is 

verder dat de Develop Persona modus in deze versie een groter 

kleurbereik heeft en in een 32-bit omgeving functioneert. Via File > Export 

of door een klik op de knop Export Persona in de knoppenbalk kan men 

het bewerkte beeld opslaan in een van de ondersteunde 

bestandsformaten, waaronder PNG, JPEG, GIF, TIFF, EPS, PDF en PSD.  

Nieuwe functies 

De nieuwe functie Tone Mapping Persona biedt aardige HDR presets met 

diverse handmatige instelmogelijkheden. De functie werkt in combinatie 

met de nieuwe HDR Merge functie, maar ook op enkele beelden. Eerst 

selecteert men een van de presets, te weten Default, Extreme, Crazy of 

James Ritson Customs. Vervolgens klikt men op een van de getoonde 

voorbeelden en vervolgens kan men in het Tone Map palet rechts het 

beeld verder handmatig verfijnen totdat men tevreden is met het 

resultaat. Deze presets zijn onder andere erg handig om de doortekening 

in schaduwen te verbeteren of om beelden vlot wat pittiger te maken. 

Nieuw is ook de mogelijkheid om door middel van macro ’s taken te 
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automatiseren. Handig is de mogelijkheid om macro ’s toe te passen in de 

nieuwe batch (kies File > New Batch Job) functie, waarmee men 

bewerkingen op grote aantallen beelden kan uitvoeren. Tot slot biedt 

Affinity Photo nu ook de mogelijkheid om 360-graden beelden te 

bewerken. Je kunt inzoomen op en door het 360-graden beeld bewegen 

en deze bewerken 

Conclusie 

Serif Affinity Photo 1.5 for Windows is een krachtig beeldbewerkings-

programma. Het haalt nog niet overal het niveau van Photoshop, maar 

komt op tal van vlakken al aardig in de buurt en gaat Photoshop op 

sommige punten zelfs voorbij. Grootste minpunt is de (nog) beperkte 

ondersteuning van plug-in filters, maar daar wordt volgens Serif hard aan 

gewerkt. Het ontbreken van een ingebouwde beeldbeheeroptie is 

eenvoudig met een extern programma, zoals FastStone Image Viewer, op 

te lossen. Het meest positieve is de prijs: het programma kost  slechts ca. 

€ 50,=. Op basis van de uitstekende prijs/kwaliteitverhouding is 

een Pixelmania Award dan ook op zijn plaats. Warm aanbevolen! 

Kijk voor meer informatie op affinity.serif.com. 

 

Bron: Pixelmania 

Affinity Photo tutorials 

Tutorials zijn in de regel korte filmpjes op youtube, waar één onderwerp 

op visuele wijze wordt uitgelegd en toegelicht.  

Ook voor Affinity Photo zijn er tientallen tutorials op Youtube te vinden, 

maar ze zijn in de regel in de Engelse taal. 

 

Op DEZE plaats zijn vele tutorials bijeengebracht op het officiële Youtube 

kanaal van Affinity Photo. Wellicht een goed idee om via dit kanaal eens 

kennis te maken met Affinity Photo. 

 

 

Een voorbeeld van een 

tutorial vindt u onder 

DEZE link, waar het 

portret links wordt 

omgevormd tot het portret 

dat hieronder is 

weergegeven. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCQZN-kIrZUQyoTnexM3jJAw
https://www.youtube.com/watch?v=IrYi089tY6k
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Bijeenkomst AV-West, maandag 15 mei 2017 
 

Deze avond begint met een interessante discussie over jureren en 

beoordelen. Dit naar aanleiding van verschillen die geconstateerd zijn bij 

het beoordelen van de series die waren ingezonden in het kader van 

Show Down, de wedstrijd door Zuid-Afrika is georganiseerd. Er is in dit 

blad al een paar keer eerder over geschreven.  

 

Nu is opgevallen dat er enorme verschillen zijn ontstaan bij de individuele 

beoordelingen. Binnen onze groep, waarvan alle leden alle series 

beoordeeld hebben, zet iemand bijvoorbeeld een serie op plaatsnummer 

2 en iemand anders diezelfde serie op plaatsnummer 31. En dan mag je 

dus wel van een verschil spreken! 

 

Iemand legt uit dat beoordelen heel lastig is (maar dat wisten we 

natuurlijk al) en dat het kleinere verschillen zou opleveren als iedereen 

eerst een cursus jureren zou volgen. Daar werd door iemand anders fel 

tegen geprotesteerd. “Het gaat er om dat ik iets beoordeel zoals het bij 

mij overkomt” is zijn argumentatie. We zullen er niet uitkomen. Het is net 

als bij de kabinetsformatie, de verschillen zijn te groot.  

 

Wel zijn we het er over eens dat een instrument hanteren om iedere serie 

op dezelfde wijze te beoordelen van onschatbare waarde is. Dat is ook 

wat de meesten gehanteerd hebben: een lijstje met criteria die ieder voor 

zich een rapportcijfer opleveren. Dan is het niet meer zo ingewikkeld een 

totaalscore te berekenen. Dit kan de indruk wekken heel nauwkeurig te 

zijn, maar als we dezelfde serie een week later nog eens bekijken, is de 

score dan precies hetzelfde als de week ervoor? Het is en blijft een 

lastige zaak en de meningen blijven verdeeld. 

 

Dan gaan we over tot de orde van de dag en bekijken en bespreken een 

aantal producties. Sommige zijn nieuw, andere hebben alleen een nieuw 

jasje of zijn, naar aanleiding van eerdere opmerkingen, verbeterd.  

 

 

Ger Sauer, Onder nul 

Deze serie is al eens 

eerder besproken en 

oogste toen wat 

commentaar. Daar is 

goed naar geluisterd. Er 

is voorzien in compleet 

andere achtergrond-

muziek en enkele foto ’s 

zijn vervangen. De serie 

is hierdoor sterk 

verbeterd en bijzonder 

aangenaam om naar te kijken. 

 

Anneke van Ruyven, Haast  

De serie is al eerder 

vertoond, maar had toen 

nog wat problemen met 

de synchronistaie 

tussen beeld en geluid. 

En die is hier 

buitengewoon 

belangrijk, want we 

worden heel veel 

beelden getoond in een 

heel korte tijd. Op de 

muziek van Opzij, van 

Herman van Veen 

komen binnen de duur van de serie (net geen hele minuut) zo ’n honderd 

foto’s voorbij. Juist dan is synchronistie van het hoogste belang en dat is 

nu dik in orde. Een serie die uitstraalt dat het veel werk geweest is om 

deze samen te stellen. Leuk om te zien. 

 

Ger Sauer: Feeling good  

Het is een serie die al een paar jaar geleden is gemaakt, maar Ger heeft 

deze ‘gerefubished’ door er hier en daar wat nieuwe beelden in te zetten. 

Deze beelden sluiten nauw aan bij de tekst van het lied Feeling good, 

gezongen door Michel Bublé. Juist die volkomen correcte overeenkomst 

tussen beeld en geluid maakt dat de serie het aankijken meer dan waard 
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is. We bespreken nog 

even dat er ook andere 

zangers en zangeressen 

zijn die dit nummer ten 

gehore brengen, maar 

Ger heeft bewust voor 

Bublé gekozen vanwege 

het ongedwongen 

karakter. Een goede 

keuze! 

 

 

 

 

Marcel Batist: Reflecties van de geest  

In de vorige nvbg-

nieuwsbrief schreef ik 

hierover: Tenslotte toont 

Marcel Batist nog een 

serie onder de naam 

‘Reflecties van de 

geest’. De serie bestaat 

vrijwel uitsluitend uit 

volkomen symmetrisch 

opgebouwde, abstracte 

beelden. Aanleiding is 

een zeer persoonlijke belevenis die hij met deze beelden tracht te 

visualiseren. Het tunneleffect bij het levenseinde is daarbij de leidraad 

geweest. 

Nu is de serie herzien. Met name sommige beelden kregen de vorige keer 

het commentaar dat ze ‘te scherp’ waren en niet zo goed pasten bij vage 

herinneringen. Dat is nu hersteld. De symmetrische beelden zijn in het 

midden scherp gebleven, maar de scherpte neemt naar de randen af. Een 

hele verbetering. 

 

Jan van der Schans, Gomera 

Deze keer geen documentaire, maar een serie prachtige natuuropnamen 

van Gomera, één van de Canarische eilanden. Opvallend is het groene 

karakter van dit eiland, in tegenstelling toto de natuur in Lanzarote (een 

nabij gelegen eiland), dat voornamelijk gekenmerkt wordt door zwarte 

lava. Mede door ondersteuning met goede muziek geven de leden van de 

club er het 

predicaat 

‘indrukwekkend’ 

aan. Er zijn nog 

wel wat 

suggesties voor 

verbeteringen, 

die door Jan 

worden 

meegenomen. 

 

 

 

 

 

 

Jan van der Schans 

Jan laat nog een 

tweede serie 

zien die hij in 

Dubai gemaakt 

heeft.  Ook dit is 

geen 

documentaire, 

maar een 

remake. In een 

vorige sessie 

heeft hij deze 

serie al een keer 

laten zien en 

toen was er wat 

commentaar, met name op de fotografie. Omdat in Dubai veel hoge 

gebouwen zijn is de lens vaak omhoog gericht geweest. Daardoor 

ontstaat enige vertekening. Dat is niet altijd storend, maar soms wel. Jan 

heeft er hard aan gewerkt en met resultaat. De serie komt veel soepeler 

over en gebouwen staan in voorkomende gevallen veel rechter dan 

voorheen. Een hele verbetering.  
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Arthur Palache, Robots 

Een nieuwe serie, 

waarvan de foto ’s 

slechts vier dagen 

geleden zijn gemaakt in 

het Science Museum in 

Londen. Er is daar een 

tijdelijke tentoonstelling 

over robots en Arthur 

heeft geprobeerd er een 

indruk van te geven. De 

serie wordt begeleid 

door robotachtige 

muziek. Het idee wordt 

gewaardeerd, de 

uitwerking kan nog veel 

beter. Arthur neemt de 

suggesties dankbaar in ontvangst en gaat ermee aan de slag.  

 

Ger Sauer, Als de blaadjes vallen  

Een zeer integrerende 

serie, met prachtige 

fotografie. Het ontlokt 

Marcel Batist de 

opmerking “wat hebben 

wij toch een mooie 

hobby”. De beelden zijn 

allemaal in de herfst 

gemaakt (volgens de 

maker niet één, maar 

wel drie herfsten) en 

leveren zeer stemmige en kleurrijke beelden. Ook hier zijn er nog 

verbeteringen mogelijk, maar niet veel. 

 

We sluiten de avond af met een technisch deel over de blending modes 

van M.Objects en de onovertroffen eigenschappen van de ‘spot healing 

brush’ (het pleistertje) van Photoshop. Al met al weer een buitengewoon 

geslaagde avond, waar niet alleen veel genoten, maar ook veel geleerd 

is. 

 

Arthur Palache 

AV-Groep Den Helder 

De AV-groep Den Helder heeft op 18 en 21 april in het clubhuis van 

Fotoclub Den Helder twee maal een presentatie gegeven van hun 

nieuwste Av-series. 

Voor beide keren een bomvolle zaal werden 29 nieuwe series van acht 

auteurs vertoond. Door de vele series was het een afwisselend 

programma dat met een pauze van 20 minuten bij elkaar twee uur 

besloeg. Dit komt omdat wij bij ons de regel hebben dat een serie niet 

langer dan 5 minuten mag duren. De meeste series lagen ook tussen de 

twee en vier minuten.  

Omdat er toch nog mensen zijn die niet op de presentatieavonden 

aanwezig konden zijn, worden de series nogmaals gepresenteerd.  

 

Dit gaat gebeuren op vrijdagavond 9 juni en weer in ons eigen clubhuis. 

De inloop is vanaf 19.30 uur en de aanvang is 20.00 uur precies.  

Er wordt geen entree geheven en iedereen is welkom. 

 

Het adres van het clubhuis is:  Ruyghweg / hoek Merelstraat. 

Dit adres heeft geen postcode en het is te vinden achter het schoolplein 

van de Eben Haezerschool aan de Ruyghweg 1781DN Den Helder 

 

Namens AV-groep Den Helder 

Ben de Hond 
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Bijeenkomst AV-groep Drenthe op 25 april 2017 

 

De bijeenkomst wordt geopend met enkele ogenblikken stilte ter 

nagedachtenis aan Bob Eijsberg die op 4 april is overleden.  

Bob was medeoprichter van “Klankdiagroep Drenthe”, de voorloper van 

AV-groep Drenthe, en was een aantal jaren coördinator. Later maakte hij 

deel uit van het bestuur en was beheerder van de website.  

Omdat de crematie van Bob samenviel met de jubileumbijeenkomst van 

de NVBG in Barneveld, was van het bestuur alleen Rolf bij de crematie 

aanwezig, samen met enkele leden. 

 

Lange Anna 

We beginnen met de serie van 

Rolf voor het Festival ‘AV am 

Meer’ in Bad Zwischenahn. 

 

‘Lange Anna’ is de naam van 

een markante rots. De serie 

gaat over de eilanden 

Helgoland en Düne, met hun 

bewoners, de vogels.  

Er worden opnames getoond 

van diverse vogelrassen, die hun nesten hebben op de kustrotsen.  

De ingesproken tekst is in het Nederlands, maar de vogelnamen worden 

in het Duits genoemd. 

 

Jammer genoeg is het 

ingesproken tekst in deze 

serie slecht te verstaan door 

het overheersende gekrijs van 

de vogels. 

Het wisselen van het 

beeldformaat is een manier 

om verschillende formaten in 

één serie te kunnen 

gebruiken. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van zwarte maskerbeelden.  

 

Familiedagseries 

We gaan verder met de series 

van de familiedag in januari. 

Deze worden opnieuw 

vertoond en besproken. 

Het zijn series van ongeveer 

twee minuten over de 

fotosafari naar het Veenpark.  

Omdat niet iedereen deze 

excursie heeft meegemaakt, 

kwamen er ook andere series 

aan de orde. 

 

What a Wonderful World  

Hiervoor zijn de beelden gezocht bij de muziek en de tekst van het 

gelijknamige lied. Dit is goed gelukt. Sommige beelden zijn bewerkt om 

ze wat contrastrijker te maken. 

 

Braam 

Een serie met bladeren van de braam in herfstkleuren, waarbij gebruik 

werd gemaakt van heel veel beeldvelden met het zelfde beeld gedraaid 

en gespiegelde. Om de techniek goed in de vingers te krijgen is deze 

gedurende de hele serie toegepast. 

 

Veenpark 

Een ser ie fo to ’s in overvloei, waaraan de maker (nog) geen geluid had 

toegevoegd. 

 

Leeds Castle  

Is een onderdeel van een langere productie over een vakantie in 

Zuidwest Engeland. 

Er zijn verschillende opmerkingen, onder andere over het begin van de 

serie, de muziek en het missen van een commentaarstem, maar de maker 
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heeft zelf ook al een aantal wijzigingen aangebracht in een volgende 

versie. Het ronddraaiende doolhof komt leuk over. 

 

Het lukt niet om de serie “Opstand in het Veenpark” te laten zien: de 

ene keer horen we alleen geluid, de andere keer is er alleen beeld. 

Jammer, want het was een serie met veel techniek. 

 

Veenpark 

Van Maria geeft een goede indruk van 

het park in Bargercompas, evenals de 

serie met dezelfde naam van Bert. In 

deze laatste serie zijn de actuele 

beelden gecombineerd met dia ’s van 

eerdere bezoeken 

 

 

 

 

De Oude Schoolplaat 

Deze serie werd op de familiedag door het publiek als beste uitgekozen.  

 

 

 

 

 

 

 

Tenslotte zien we een kleurrijke serie over expositie van quilts in het 
openluchtmuseum in Warfum. 

Verslag NVBG bijeenkomst afdeling Arnhem. 
 

Onze laatste bijeenkomst voor de zomer stond in het teken van de 

clubopdracht. Een aantal leden heeft van verschillende onderwerpen een 

aantal foto’s ingeleverd. Alle deelnemers kregen deze foto ’s met de 

opdracht: maak één of meer series uit de aangeboden foto ’s. De 

moeilijkheid is, dat er totaal geen verband zit in de aangeboden foto ’s. 

Het is aan de creativiteit van de makers om er een AV van te maken, die 

ook nog klopt. Gelukkig zijn er veel creatieve geesten in de club, zodat we 

toch een aantrekkelijke avond konden presenteren voor de overige 

clubleden. 

 

De avond wordt geopend met een serie van Jan Tuinman, getiteld: 

ZWART WIT. 

Jan kwam op het idee om een aantal kleurenfoto ’s om te zetten naar 

zwart-wit en tevens te kijken of een uitsnede van de foto de compositie 

kan versterken. 

 

De serie begint met een korte inleiding door Jan om uit te leggen wat de 

bedoeling is. Het resulteerde in een aantal verrassende beelden:  
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“Jan had er gevoel voor” was de opmerking. En “Hoe belangrijk is 

compositie in een foto”. Maar omdat je dan verschillende formaten foto ’s 

krijgt, was de opmerking: hoe pas je dit nu toe in een AV, waar we toch 

gewend zijn om een vast formaat te gebruiken. 

 

In de tijd van de dia ’s was het een doodzonde als je liggende en staande 

beelden door elkaar gebruikte. Bij de overvloei kreeg je dan van die kruis 

beelden. Oplossing was vaak om een vierkante tussen dia te gebruiken, 

zodat de overgang wat soepeler verliep. Tegenwoordig met onze 

geavanceerde software kunnen we veel van die problemen oplossen.  

 

Piet Luitwieler heeft twee series gemaakt. De 

eerste serie heeft de titel: EEN TRIP DOOR DE 

BEELDEN VAN DE OPDRACHT. 

Piet zette een poëtische serie neer op de 

muziek van Jenkins. De beelden zorgvuldig bij 

elkaar gezocht. Mooie opening door de 

portretten in een rond kader te plaatsen. Prachtige overvloeiers. Heel 

plezierig om naar te kijken. 

 

De tweede serie van Piet heeft geen titel, was ook heel moeilijk om iets te 

bedenken. Ook deze serie was heel plezierig om naar te kijken. Piet 

gebruikte drie verschillende soorten muziek, die uitstekend paste bij de 

beelden. Elk stuk heeft zijn eigen ritme. Ook nu pasten de overvloeier 

weer perfect bij de muziek, evenals de beelden. 

 

Dirk de Broekert is de volgende, zijn serie is getiteld: ONZIN. Op het 

liedje van Bram Vermeulen “Onzin” heeft Dirk zijn serie gemaakt. De serie 

begint met een aantal portretten. Dirk heeft deze perfect laten overvloeien 

op de ogen. Daarna volgen de beelden de tekst. Heel leuk om naar te 

kijken, vooral als je bedenkt 

dat je alleen maar foto ’s ter 

beschikken hebt, die je zelf 

niet gemaakt hebt. Goed 

gedaan. 

 

Als laatste van de 

clubopdracht is het aan Cuno 

Wegman. Ook Cuno heeft 

geen titel aan zijn serie 

gekoppeld. Het is een heel 

korte serie geworden, met een 

dynamische presentatie. De beelden volgden in een rap tempo.  

 

De vraag kwam daarna: wat is eigenlijk het idee? Dit was niet echt 

duidelijk. Omdat het allemaal zo snel gaat lijkt het meer op een trailer, 

voor één of andere presentatie.  Er was een groot contrast tussen de 

beelden van natuur en cultuur. Aan het eind kwam er toch een titel:  

“De aarde zal de mens overleven”. 
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Beste inzendingen van Internationale AV wedstrijd 

Challenge 321 te zien op 10 juni a.s. in Rijen! 

 
 
Eind maart was de sluiting van de Internationale AV wedstrijd Challenge 
321, welke door AV-Dialog (de zustervereniging van onze oosterburen) 
werd georganiseerd. 
Het thema van de wedstrijd was vrij, enige restrictie was de lengte van 
de AV productie van maximaal 3 minuten en 21 seconden. Het aantal 
inzendingen betrof 113 stuks uit 14 landen!  
Momenteel zijn 12 jury’s in 8 landen de inzendingen aan het beoordelen, 
zo ook de Nederlandse jury welke ‘gehost’ wordt door fotoclub F.A. 
Rijen. Als alle jury’s gereed zijn wordt er een totaalbalans gemaakt 
waarna de prijswinnaars bekend worden gemaakt (zie hiervoor 
www.challenge321.org). 
 
 
Op zaterdag 10 juni wordt een selectie van de, volgens de Nederlandse 
jury, beste inzendingen vertoond in cultureel centrum De Boodschap, 
Nassaulaan 62 te Rijen. Een unieke kans dus om internationaal AV werk 
te bewonderen in Nederland. 
 
 
De aanvang van de presentatie is om 10.00u (zaal open vanaf ca. 9.30u) 
en duurt tot ca. 12.45u, incl. een korte koffiepauze. Aansluitend is vanaf 
13.00u in de grote zaal de jaarlijkse foto-expositie van F.A. Rijen te 
bewonderen als ook nog een aantal eigen AV series van de 
fotoclubleden in de kleine zaal. 
 
 
De toegang tot de presentatie (en expositie) op 10 juni a.s. is gratis. 
Maar gezien de beperkte capaciteit van de kleine zaal, waar de projectie 
plaats vindt, raden wij je aan om vooraf te reserveren via onze website: 
http://www.farijen.nl/inschrijfformulier.php 
 
We hopen je te mogen begroeten bij deze Internationale AV presentatie.  
 

Namens F.A. Rijen / Challenge 321 
Henk-Jan de Weert 

 

Challange 321 

http://www.challenge321.org
http://www.farijen.nl/inschrijfformulier.php
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Wees slim, gebruik Glim (2) 

In dit aanvullende stukje wil ik het fenomeen 

“slimme objecten” in Photoshop nog wat verder 

uitdiepen. Door het maken van een kopie en 

laagmaskers kunnen we in beelden heel goed 

plaatselijk aanpassingen doen voor bijvoorbeeld 

belichting (doordrukken en tegenhouden) en 

veranderingen van contrast. Er zijn nog meer 

veranderingen mogelijk, maar het basisrecept is 

hiervoor telkens gelijk. 

 

Eerst openen we een RAW-bestand en corrigeren we dat zo goed 

mogelijk. Daarna openen we het als  slim object (zie vorige aflevering) en 

maken een kopie (als slim object) en voegen aan deze kopie een 

laagmasker toe. Dit laagmasker vullen we met zwart via bewerken, vullen, 

zwart. 

Daarna keren we terug naar het oorspronkelijke beeld (onderste laag) en 

openen dat opnieuw in de 

RAW-converter door te 

dubbelklikken op het slim 

object icoontje. Nu 

passen we het beeld aan 

zodat de belichting en/of 

contrast van het te 

corrigeren deel goed is. 

Dan keren we weer terug 

naar het normale beeld 

van Photoshop. Met het 

penseel kunnen we, na 

kiezen van grootte en 

scherpte, nu in het zwarte 

laagmasker die delen 

wegpoetsen die gecorrigeerd moesten worden. Hierdoor wordt dit deel 

zichtbaar in het beeld omdat de gecorrigeerde onderste laag nu 

tevoorschijn komt. Op deze manier kunnen we allerlei correcties 

uitvoeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het origineel ziet u in de afbeelding 1 hieronder en en het bewerkte beeld 

in afbeelding 2 op de volgende bladzijde. 

 

Figuur 1 

Figuur 2 

Afbeelding 1  Originele opname 
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We kunnen het slimme object 

nu opslaan om later nog 

eventuele bewerkingen toe te 

voegen. We doen dit door het 

bestand op te slaan als PSD 

bestand via ‘Opslaan als’. Als 

we willen kunnen we het nog 

steeds geopende bestand nu 

omzetten in een enkele laag 

via het rol-menu ‘laag’, één 

laag maken. 

 

 

Een waarschuwing is hier misschien nog wel op zijn plaats. Als je een 

slim object als PSD-bestand aan derden overhandigt heeft deze dus 

direct de beschikking over alle correcties en dergelijke die we hebben 

uitgevoerd en geven hem of haar dus een kijkje in ons “fotolaboratorium”. 

Als je dat niet wilt geef je het beeld als een enkele laag in b.v. JPG.  

 

Ik kan mij heel goed voorstellen dat u zich afvraagt: “Moet dit nu allemaal 

op deze manier?” 

Neen, dat hoeft helemaal niet. Zelf maak ik er spaarzaam gebruik van. 

Opnamen die weinig of eenvoudige correctie nodig hebben zal ik zeker 

niet via de weg van slimme objecten behandelen. Wel bewaar ik altijd de 

originele RAW-file. Bij gecompliceerde correcties en/of nabewerkingen 

gebruik ik de slimme objecten wel en bewaar ze in lagen (PSD-formaat) 

als dat nodig is. Pas als ik de laatste correcties heb uitgevoerd en ik 

volledig tevreden ben met het resultaat verwijder is de bewuste PSD-

bestanden. Ze nemen anders onnodig veel ruimte in op de harde schijf. In 

enkele gevallen bewaar ik de bestanden toch als ik denk ze (veel) later 

nog nodig te hebben. 

 

Ton de Bruijn 

redacteur Kenniscentrum NVBG 

Afbeelding 2 Bewerkte opname 
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Hoe het gekomen is weet ik niet meer precies, maar in mijn herinnering 

waren ze van de ene op de andere dag verdwenen. Vervangen door 

CD’s, DVD’d en nu door memorysticks. En de ontwikkelingen staan niet 

stil, ze worden in fysieke omvang niet kleiner, maar krijgen wel steeds 

meer capaciteit. 64 GB is tegenwoordig een heel gangbare maat. 

Onvoorstelbaar dat er ruim 53.000 maal zo veel informatie op kan als in 

het verleden op een 3½ HD diskette!  

 

Mijn probleem is dat die stickies relatief klein zijn en dus regelmatig 

zoekraken. In de regel staan er bij mij dingen op die een kopie zijn van 

bestanden die ik elders ook heb, maar toch is het vervelend als ik er 

weer een kwijt ben. Op onverwachte momenten duiken ze dan weer op. 

Laatst kwam mijn vrouw met een sticky aanlopen. “Hier”, zei ze, “Ik denk 

dat je deze kwijt was”. Het klopte, ik miste het ding al een paar weken. 

“Er staan allemaal schone bestanden op” sprak ze met een lieftallige 

glimlach. Ik ging er zo maar vanuit dat ze het ding door de virusscanner 

had gehaald, want met stickies die in allerlei computers gestoken worden 

weet je het maar nooit. Wat dat betreft heb ik mijn vrouw zorgvuldig 

geïnstrueerd. Maar dat bleek niet het geval te zijn. “Nee”, sprak ze, “ik 

heb hem uit de wasmachine gehaald. Waarschijnlijk uit je broek gevallen. 

Maar je kunt hem zo gebruiken, want hij is ook in de droger geweest ”. 

 

Ik stopte het ding in de computer en zowaar, alles werkte geheel 

normaal. Toch wonderlijk wat de moderne techniek vermag. 

Arthur Palache 

 

Ik kan me nog herinneren dat de memorysticks voor het eerst op de 

markt kwamen. Mijn eerste exemplaar had een geheugencapaciteit van 

256 KB. En dat was voor die tijd heel veel. Als je het ding in een 

computer stopte gebeurde er niets. Je moest eerst een programmaatje 

dat op de stick was meegeleverd starten, om er de computer überhaupt 

mee laten communiceren. En daarmee ging meteen al een flink deel van 

de 256 KB verloren. 

Toch heeft dit soort kleine apparaatjes een enorme impact gehad. Mede 

hierdoor zijn floppy disks uit het zicht verdwenen. De eerste floppydisks 

waren 8 inch groot. Ikzelf heb de tijd van deze 8 inch floppy's niet meer 

meegemaakt. Ze verschenen in 1973, maar werden pas veel later 

gemeengoed. Ze hadden toen, in de dubbelzijdige uitvoering, een 

capaciteit van 1,2 MB. In 1976 verschenen de 5¼ inch floppy's. Ze 

werden minifloppies genoemd (ze waren immers kleiner dat de 8 inch 

floppy's) en hadden een capaciteit van ca. 140 KB. Later, in 1978 werd 

de capaciteit opgevoerd naar 360 KB. Mijn eerste computer, in 1987 

aangeschaft met behulp van een Pc-privéproject, had twee diskdrives 

voor dergelijke floppy's. In datzelfde jaar verschenen de 3½ inch HD -

disks. Ze konden niet meer ‘floppy’ genoemd worden omdat ze voorzien 

waren van een hard plastic cover. Ze hadden een capaciteit van 1,2 MB.  

Memory stick 


