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Van de redactie 

Het is deze keer een echt zomernummer. De kopij-plank loopt niet over 

en is dus niet een al te omvangrijk nummer geworden; slechts twaalf 

pagina’s. 

 

Er zijn enige reacties op de Open Brief van Jan Tuinman binnengekomen, 

die de moeite van het lezen meer dan waard zijn.  

 

Er is een aankondiging  van het Festival van het Noorden en Marcel 

Batist heeft iets geschreven over zijn ervaringen bij de Challange 321. 

Ook heeft hij meegedaan aan een wedstrijd in New Zealand en is daar dik 

in de prijzen gevallen. 

 

Verder een aankondiging van een aanvulling in het Kenniscentrum. Er is 

een verwjzing naar een interview met geluidsjager Nico Warnaar 

geplaatst. 

 

De Festivalkalender is een vast item. Er is helaas deze keer geen Nieuws 

uit de regio’s. Wel een aankondiging van een nieuw artikel in het 

kenniscentrum. 

 

Tenslotte nog een aardige ervaring van Jan van der Schans, die een 

leuke ontmoeting in zijn woonplaats Delft had en met deze ervaring als 

achtergrond een prima idee heeft. 

 

Ik wens alle leden een buitengewoon prettige vakantie, met veel mooie 

foto’s, waar dan weer veel mooie series uit voortkomen. 

 

Kopij voor het volgende nummer kan naar nvbgnieuws@nvbg.nl 

Als u dat doet voor of uiterlijk op 15 september, dan wordt dat in de 

septemberuitgave gepubliceerd. 

 

Arthur Palache 

Hoofdredacteur 

De eerste helft van 2017 zit er alweer op. Veel leden van de NVBG zijn 

over de gehele wereld uitgezworven. Sommigen zijn al weer terug en 

anderen moeten nog vertrekken Hopelijk wordt het een goede zomer 

waarin we mooie geluids- en beeldopnames kunnen maken. Zij die nog 

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

zijn, of dat blijven, hoop ik dat het een prachtige zomer mag worden. Zelf 

verblijf ik een paar weken in Schotland en ja, daar weet je het nooit met 

het weer. Maar de Schotten schijnen te zeggen “staat het weer je niet 

aan, wacht vijf minuten”. 

 

We kunnen terugzien op een geslaagd eerste halfjaar van 2017 met de 

regionale festivals in Rijen en Oosterhout (bij Nijmegen), de eerste 

landelijke NVBG dag en het jubileum Nationaal AV-Festival met de 

Nationale AV-wedstrijd op 8 april in Barneveld. 

 

Het bestuur gaat zich na de zomerperiode richten op het ontwikkelen van 

workshops. Ons nieuwe bestuurslid Herman van den Dool zal zich daar 

voornamelijk mee bezig houden. Heeft u suggesties voor workshops of 

bent u bereid zelf workshops te gaan geven, meldt dat dan aan Herman 

(email: dool0068@planet.nl). 

 

In oktober begint ook weer het AV-Festival seizoen 2017-2018. De aftrap 

wordt verricht door de afdelingen AV-groep Westland en AV-werkgroep 

PixAna. Op 7 oktober is het vierde AV-Festival van het Westen – 

Europoort 2017. Vier weken later is het AV-Festival van het Noorden 

georganiseerd door de afdeling AV-groep Drenthe. Ik beveel de regionale 

festivals van harte bij u aan. Ze zijn goed georganiseerd en van een 

kwalitatief hoog gehalte. 

 

De zomer is begonnen en dat betekent dat NVBGnieuws er een paar 

maanden tussenuit gaat. Ik wens u een paar fijne zonnige zomermaanden 

toe.  Ed Diersmann, Voorzitter NVBG (voorzitter@nvbg.nl) 

Van de voorzitter 

mailto:dool0068@planet.nl
mailto:voorzitter@nvbg.nl
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Reacties op de open brief 

Van Jan Tuinman 

De reacties zijn weergegeven in de volgorde van binnenkomst. Als eerste 

een reactie van Jan Roeleveld. 

 

Beste medehobbyisten, 

 

Sinds 1976 ben ik als AV-hobbyist bij 

honderden AV-festivals en wedstrijden 

aanwezig geweest, zowel in Nederland als 

daarbuiten; meer dan 40 jaar inmiddels en 

zowel mét als zonder jury. 

 

De meeste AV-festivals in Nederland 

hebben geen jury en dat is niet iets van de 

laatste jaren. Eind jaren ’70 al was het 

credo van het AV-festival Kennemerland 

“Geen jury, geen prijzen!”. Het verschil 

tussen een AV-festival en een AV-wedstrijd is het al dan niet aanwezige 

wedstrijd-element. Een wedstrijd impliceert een bepaalde vorm van 

competitie, of het nu om een fotowedstrijd, een hardloopwedstrijd of een 

AV-wedstrijd gaat.  

 

Deelnemen aan welke wedstrijd dan ook betekent dat je deelneemt aan 

een ‘strijd’ die je kunt winnen of verliezen. Kun je niet tegen je verlies, en 

dat kan een ingebakken karaktertrek zijn, dan kun je beter niet meedoen. 

Echter, zó zwart-wit is het bij de Nationale AV-wedstrijd van de NVBG 

niet. Er zijn weliswaar drie winnaars, er is een publieksprijs en een 

humorprijs, maar dat betekent niet dat de andere inzenders, die niet in de 

prijzen vielen, daarmee ‘verliezers’ zijn. Dat met name degenen die 

minder hoog op de ranglijst geëindigd zijn dat wél zo ervaren komt omdat 

de volledige puntenwaardering op de NVBG-website wordt gepubliceerd. 

Ik sluit dan ook niet uit dat de ontevredenheid en latente ergernis onder 

de inzenders niet zozeer het (deskundige doch altijd subjectieve) jury -

oordeel betreft, maar vooral het feit dat iedereen kan zien hoe ‘laag’ men 

op die ranglijst staat… 

 

Ik pleit er dan ook voor om die lijst met uitslagen vanaf volgend jaar in te 

korten tot de eerste 10 posities en de rest niet voor jan en alleman 

inzichtelijk te maken. De inzenders zelf krijgen een juryrapport en kunnen 

daarmee hun voordeel doen. Ook dat krijgt het publiek niet te zien. Het is 

in dat geval een ‘eer’ om in de top-10 te staan, maar geen ‘schande’ als 

je er niet in staat. 

 

Zolang de AV-wedstrijd van de NVBG een ‘wedstrijd’ is, zal er een 

beoordeling moeten plaatsvinden. Om (al dan niet terechte) kritiek op 

jury’s te voorkomen hanteren onze oosterburen een sinds vorig jaar 

ingevoerde bijzondere manier van waardering die ik nog niet eerder 

ergens tegen kwam.  

 

Het publiek kreeg aan het eind van de vertoningen een stembriefje en 

mocht maximaal drie series een 1e, 2e en 3e plaats toekennen. De 

verzamelde briefjes werden ‘live’ voorgelezen én ‘live’ ingevoerd in een 

op het scherm geprojecteerd EXCEL sheet. De series kregen 

respectievelijk 3, 2 en 1 punt(en). De zaal volgde vol spanning de zich 

steeds wijzigende uitslagen, want EXCEL berekende in de eindkolom het 

totaal aantal punten per serie. Tot het laatste stembriefje was het 

ongewis wie er met de 1e, 2e en 3e prijs vandoor gingen… Een prachtige 

manier om het publiek bij de jurering te betrekken en te boeien! 

Natuurlijk, óók dan zijn er series die weinig of nauwelijks punten krijgen, 

maar de aandacht gaat op dat moment uit naar de hoogste scores. “Wie 

gaat er winnen?” 

 

Na afloop, als de prijzen zijn uitgereikt, verdwijnt de ranglijst van het 

scherm en wordt deze nergens meer gepubliceerd. Alleen de 

prijswinnaars worden nog in verslagen en op de 

website vermeld.  

Mogelijk ook een idee voor de NVBG? 

Jan Roeleveld  
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Als tweede een reactie van Jan van der Schans, een man die zijn sporen 

op het gebied van jureren ruim heeft verdiend en er ook veel ervaring 

mee heeft. Jan van der Schans heeft zijn reactie gericht aan Jan 

Tuinman, maar heeft geen bezwaar tegen publicatie. 

 

Hallo Jan 

 

Ik ben het in grote trekken met je eens dat er soms hele vreemde 

uitslagen op de diverse wedstrijden te zien zijn. En het teruglopend aantal 

inzendingen bewijst jou stelling. Maar dat is voor een groot deel inhaerent 

aan dit soort interpretatiewedstrijden. We hebben namelijk te maken met 

mensen die iets produceren en met mensen die er wat van moeten 

vinden. En daar zit vaak een grote kloof tussen. Ik heb nog al eens een 

toeschouwer horen zeggen: ”Snap je dat nu? In de wedstrijd in (en dan 

volgt er de naam van een regio) kwam die serie heel hoog en hier komt 

deze niet eens door de voorjurering”.  

 

Dat begrijp Ik best want de ene jury is de andere niet. Bovendien wordt 

de uitslag mijn inziens niet alleen door de jury bepaald, maar ook door 

het algemene niveau. 

 

Kijk Jan, als morgen ADO tegen Feyenoord speelt is de club die meeste 

doelpunten scoort de winnaar. Dat is dan voor iedereen duidelijk 

zichtbaar. En zal over die uitslag geen discussie zijn, al zit er nog zo ’n 

groot krachtsverschil tussen de beide ploegen..  

 

Maar met het beoordelen is dat een heel andere zaak. Daar speelt 

interpretatie een (te) grote rol. Net als bij het jureren van een 

schoonheidswedstrijd of een danswedstrijd.  Hier spelen persoonlijke 

voorkeuren, analytisch vermogen, het onder woorden kunnen brengen 

van je mening, fotografische kennis, technische kennis het objectief 

kunnen beoordelen zonder eigen voorkeur voor het onderwerp.  

 

Ook hoor je nog al eens de naar mijn idee dubieuze opmerking “Niet erg 

origineel” als men een dergelijk onderwerp al vaker gezien heeft. De te 

beoordelen serie wordt immers niet beter of slechter als dat onderwerp al 

vaker is gemaakt. Bovendien is originaliteit vaak een kwestie van 

historische kennis. Ik hoorde eens een jurylid opmerken: “Zo’n onderwerp 

is al zo vaak gemaakt”, waarop de deelnemer doodleuk opmerkte  “ja, 

maar niet door mij”.  

 

Ik ben vaak meer verbaasd door de argumentatie die je vaak te horen 

krijgt. Op de Nationale in Barneveld was een documentaire over een kerk 

in Winchester, die werd beoordeeld als reisreportage. Je mag als 

deelnemer  toch verwachten dat een jury het verschil weet tussen een 

documentaire en een reportage... Bovendien heeft het niets met een 

ondernomen reis te maken. Misschien was de maker voor heel andere 

zaken in Engeland zonder dat het een reisje daar naar toe was.  

 

Nog een voorbeeld. Een aantal jaren terug was er een serie over de 

moord op Willen van Oranje. Deze begon met een beeld van vier plaatjes 

waarin de je moordenaar met een pistool op Willen van Oranje ziet 

schieten. Verderop in de serie zei de Voice Over ”dat er drie schoten 

klonken”. Een jurylid vertelde de maker triomfantelijk dat dat een fout 

was, want er werd geschoten met musqet. En die kunnen geen drie 

schoten afvuren. Kijk, over dit soort juryopmerkingen verbaas Ik mij dan 

wel. 

 

Ik pleit dan ook voor een jurytraining, zoals men dat bij de NOVA 1) al 

jaren geleden heeft gedaan. Deze instantie heeft een jurytraining van een 

paar zaterdagen gegeven. Zo ’n jurytraining is niet het creëren van een 

keurslijf en een eenheidsworst, maar het is wel de juryleden attenderen 

op de vele valkuilen waar je als jurylid in kan vallen. 

 

Zo’n jurytraining werkt twee kanten op. Als deelnemer mag je verwachten 

dat je inzending eerlijk, objectief en deskundig wordt beoordeeld. Ook 

naar de jury toe. Je zal als goedwillend en eerlijk jury lid, en dat zijn ze 

natuurlijk allemaal, maar vele uren hebben zitten kijken naar mooie en 

vaak ook minder mooie producten. Daar een rapport over hebben 

uitgebracht, om dan vervolgens door “de zaal” te worden weggehoond. 
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Ik geloof niet dat er ergens een wedstrijd wordt gehouden zonder goed 

opgeleide juryleden en bij ons is dat gewoon. 

 

Ik kan me nog goed herinneren toen dat idee bij de NOVA geopperd 

werd, er een enorm tumult ontstond waarbij de Russische revolutie een 

gezapig theekransje was. Ik heb vele toppers horen zeggen, Ik film al 

vele jaren Ik heb een tuinhuis vol met prijzen, moet Ik zo ’n training gaan 

volgen. Het antwoord bleek JA te zijn. Een goed filmer is nog geen goed 

jurylid. Een goede AV-maker hoeft niet perse een goede analyticus te 

zijn. Ook op de club komt het wel eens voor dat iemand die zelf matig 

presteert een hele goed kijk op een AV-product heeft. Met zo ’n 

jurytraining is nog niet alle kou uit de lucht, maar het is wel een hele 

verbetering.  

 

Overigens meen Ik dat ook de fotobond een training voor fotobeoordeling 

heeft. Ook daar kan het blijkbaar wel.. 

 

Vooruitlopend daarop zou men een vijf koppige jury kunnen benoemen in 

plaats van de huidige drie juryleden. Bij eindbeoordeling valt dan de 

hoogste en de laagste beoordeling weg. 

 

Ik vind een zaaljurering voor de echte prijzen niets. Leuk als een extra 

prijs. Vaak is diegene die de meeste supporters bij zich heeft de winnaar.  

 

Beste Jan, denk nu niet dat Ik dit schrijf uit de frustratie omdat Ik zelf 

nooit in de prijzen zit. Voor mij is het al een hele eer en een heel groot 

genoegen om er aan mee te mogen doen en aan “in de prijzen zitten” 

denk ik niet eens. Ik zie een wedstrijd als een goede mogelijkheid om 

beter te worden in mijn geweldige mooi hobby.  

 

En voor mijn mededeelnemers die altijd teleurgesteld zijn omdat ze niet in 

de prijzen ziften omdat de jury er weer geen barst van begrepen hebben 

is er een oud Chinees spreekwoord: “Als je niet tegen tegenwind kunt 

moet je niet op de bok gaan zitten.” 

Jan van der Schans. 
 

1) Nederlandse Organisatie van Audiovisuele Amateurs 

De laatste reactie is van Henk Tulp. Henk is in de AV-wereld geen 

onbekende. Hij maakt zelf op heel verdienstelijke wijze audiovisual ’s en 

heeft een aantal keren in een jury gefunctioneerd. 

 

Hoelang bestaat de NVBG nog?  

Graag ga ik in op de uitnodiging van Jan 

Tuinman om op zijn artikel in de Nieuwsbrief 

van mei j.l. te reageren. Sinds jaar en dag 

bezoek ik AV-festivals in binnen- en 

buitenland. Een aantal keer mocht ik deze ook jureren. Ik denk er met 

plezier aan terug. 

 

Ook daar waren in de “AV wandelgangen” voors- en tegens van de jury-

uitslag te horen. In de meeste gevallen zaten er in de jury mensen die 

geacht worden kennis te hebben van AV: het interessante samenspel van 

beeld, geluid, muziek, tekst, inhoud en techniek waar een zo objectief 

mogelijke beoordeling over moet worden gegeven.  

 

Zelf doe ik dat aan de hand van een beoordelingsformulier. Voor  inhoud/

communicatieve waarden, aard van het gekozen onderwerp, uitwerking 

en techniek in relatie met het onderwerp. Inhoud en communicatieve 

waarden weegt zwaarder dan de techniek. Deze methode helpt mij om 

evenwichtiger alle AV ’s te waarderen, zowel de eerste als de laatste AV 

die ik te zien krijg. 

 

Mijn ervaring is dat het al snel duidelijk is welke AV ’s in de prijzen zouden 

kunnen vallen en welke zeker niet. Na enige interessante discussie komt 

er een 1e, 2e en 3e prijs uit. 

 

Elke AV wordt met zorg gemaakt. Er is veel tijd in gestoken en uiteindelijk 

wordt het soms ingezonden. Het is een spannend gebeuren. ’t is toch jou 

persoonlijk product. Vreemden gaan opeens een mening geven. Dat pakt 

niet altijd fijn uit voor de maker. Zeker als het emotionele onderwerpen 

bevat. Na een teleurstelling vraag je je af of jou verhaal wel overkomt 
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zoals bedoeld. Soms kom je tot de conclusie dat je toch echt nog wat 

moet schaven en verbeteren. Soms ook niet. Als AV maker moet je er wel 

van overtuigd zijn dat er kundig beoordeeld is. Toch zou ik ook willen 

meegeven één en ander niet al te serieus te nemen. Ik heb het 

meegemaakt dat een AV in één festival de grote prijs kreeg en in een 

ander niet eens door een pre-selectie kwam…. Ik snap daar niets van. 

 

Waarom is er toch zoveel onvrede over het NVBG festival?  

Ok. Dit jaar was ik met mijn dochter een weekend in Barcelona. Dus over 

de laatste versie kan ik niet spreken. Ik denk dat regelmatig de 

scheidslijn tussen een festival, AV-wedstrijd en studiedag wordt 

overschreden. Elk heeft zijn eigen spelregels. Op een studiedag is de 

maker erbij gebaat tips en adviezen te vernemen om zijn AV te 

verbeteren. Dat is ook interessant voor het publiek. Maar op de jaarlijkse 

NVBG wedstrijd wil men vooral genieten van een selectie van AV ’s die 

aan de wedstrijd hebben meegedaan. Een dag die uitmondt in het 

feestelijk bekend maken van de 1e, 2e en 3e prijs en eventueel prijzen 

voor de beste nieuwkomer, geluidsmontage of AV met humor.  

 

Bezoekers zitten niet te wachten op lange verhalen van bestuur en jury.  

De jury-voorzitter kan volstaan met aan te geven waar men op gelet heeft 

en wat de jury vond van het algemene niveau. Maak zeker niet de fout 

om te vertellen hoe je het zelf als jury gedaan zou hebben. De 

prijsuitreiking en uitslag moet een feest zijn. Laat alle makers naar voren 

komen. Geef een ieder een aardigheidje en certificaat van deelname, 

maak een groepsfoto en een ieder gaat vrolijk naar huis.  

 

Jury afschaffen? 

Ook dat hoor ik weleens. Dat is wat lastig. Er is nu eenmaal een pré -

selectie nodig. Bovendien ben je toch nieuwsgierig naar “een” mening. 

 

Wel een jury 

Zeker. Duidelijk een opdracht aan de jury geven om een aantal prijzen 

vast te stellen. Als organisatie je absoluut niet bemoeien met hoe en op 

welke gronden de jury dat doet. Daar zijn ze deskundig genoeg voor. Op 

de jaarlijkse NVBG dag feestelijk de prijzen bekend maken. Veel zaken 

kun je in het programmaboekje vermelden. Meer niet. De kunst van het 

weglaten geldt hier ook. 

 

Dat geldt voor mij ook. Vandaar dat ik hier stop. Wel met de opmerking 

dat ik hier graag met een aantal over verder zou willen praten.  

 

Henk P. Tulp 

 

 

Naschrift van de redactie 

In de binnengekomen reacties zitten een paar opmerkelijke 

overeenkomsten. Bovendien zijn ze allemaal constructief, in die zin dat er 

niet alleen kritiek is, maar er ook oplossingen worden aangedragen.  

 

Ik denk dat het bestuur nu aan zet is om een en ander tot zich te nemen 

en er over na te denken. Daarna wordt dit bestuur van harte uitgenodigd 

om reacties op de ingezonden stukken in dit blad te publiceren.  
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AV-Dag van het Noorden 2017 in Steenwijk  

 

Zaterdag 4 november 2017 organiseert de Drentse AV-Groep haar 

jaarlijkse show van beeld en geluid in het vestzak-theater van het 

RaboTheater “De Meenthe”, Stationsweg 1 te Steenwijk.   

 

Steenwijk is gemakkelijk te bereiken via de A32.  “De Meenthe” heeft 

voldoende parkeerruimte en het gebouw is ongeveer 50 m verwijderd van 

het NS-station. Van hier uit is er elk halfuur een snelle verbinding 

(intercity)  met de randstad. 

 

Iedereen is van harte welkom om deze dag bij te wonen. Om de kosten te 

kunnen dekken zijn we helaas genoodzaakt een entreeprijs te heffen,  

€ 5,= voor de hele dag. Deze prijs is inclusief een informatieboekje met 

daarin een overzicht van de gepresenteerde producties.  Wanneer u wilt 

deelnemen aan de presentatie,  dan kunt u zich met uw serie aanmelden.  

 

Op zaterdag 7 oktober wordt voor de vierde maal het AV-Festival van 

het Westen gehouden. Europoor t  2017 zal, net als voorgaande jaren, 

plaatsvinden in de zaal van:  

Danscentrum Double Feet, Marijkeplein 12 in Rozenburg. 

De zaal is open vanaf 10:00 uur, aanvang van de projecties: 11:00 uur  

De toegangsprijs is slechts € 5,=, inclusief één consumptiebon.  

 

Inzendingen voor dit festival zijn welkom en kunnen aangemeld worden 

tot en met 31 augustus. Daarvoor is een aanmeldingsaccount nodig. U 

kunt dat zelf aanmaken via DEZE link. 

 

We zien uw inzendingen met heel veel belangstelling tegemoet.  

 

Organisatie: AV-groep West en PixAna. 

http://avwest.nl/AVwest_public/AVwest_05.php?session_control=0&AVwest_aanmelding_landcode=NL
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De aanmelding dient voor 14 oktober 2017 te geschieden. U kunt de serie 

opsturen via “We Transfer” naar : coördinator.avdag@avdrenthe.nl  of  

per regulaire post of bode naar :  

 

Drentse AV-Groep 

p/a Henk Hageman 

Egginklaan 16 

7971 CA HAVELTE 

 

Inzendingen, uit het gehele land, worden op een supergroot scherm  

geprojecteerd. De onderwerpen van de series variëren van natuur, reizen, 

architectuur, kunst en fantasie etc. 

 

Geïnteresseerd? 

De zaal gaat om 10.30 uur open. De show duurt de gehele dag en zal 

omstreeks 16:30 uur afgelopen zijn.  Meer info over deze dag vindt u op 

onze website: 

http://avdrenthe.nl/ 

Onder het menu-hoofdstuk van de website  “AV DAGEN” vindt u nadere 

informatie (reglement, inschrijfformolier en handleiding voor We Transfer).   

 

Verder kunt u  informatie inwinnen bij onze organisatiecommissie via het 

e-mailadres: 

 coordinator.avdag@avdrenthe.nl   

Wij hopen velen van u op deze dag te kunnen begroeten of als bezoeker 

of als inzender of beiden… 

 

Drentse AVGroep  

Het voorjaarsfestival  

 

Het voorjaarsfestival in Oosterhout-Nijmegen (Theater de Klif) wordt 

volgend jaar ghouden op zaterdag 10 maart.Nadere informatie komt via 

de website 

AV-Voorjaarsfestival.nl 

 

En natuurlijk via dit tijdschrift. 

 

 

DiaDigiDag: een vervolg???  

Afgelopen december organiseerden 
we in Nederweert voor de 11e 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 15 augustus a.s.  weten aan ondergetekende.   
 

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

Gerrit van Harreveld,  
gerritvanharreveld@gmail.com  

mailto:coordinator.avdag@avdrenthe.nl
http://avdrenthe.nl/
mailto:coordinator.avdag@avdrenthe.nl
mailto:gerritvanharreveld@gmail.com
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Een unieke beleving 

Challenge 321 in Rijen 

Zaterdag 10 juni werd voor mij een bijzondere dag. Natuurlijk rekende ik 

op een boeiende presentatie, maar het overtrof desondanks mijn stoutste 

verwachting! 

 

Vanuit het Westland is het een goed uur rijden naar Rijen. Afstand is dus 

niet de belemmering. Rijen geniet bekendheid vanwege de jaarlijkse AV -

studiedag in januari. Een publiekstrekker waar al gauw 140 liefhebbers op 

af komen. 

Het was dan ook niet vreemd, dat via mail verzocht werd, om van tevoren 

een plaats te reserveren. De presentatie zou immers in een kleine zaal 

gehouden worden, met slechts plaats voor maximaal 50 personen. De 

grote zaal was namelijk ingeruimd voor de grote foto-expositie van Foto 

Amateurs Rijen. 

 

Met de uitgeprinte reserveringsbevestiging op zak, toog ik ruim op tijd 

naar Cultureel Centrum “De Boodschap”. Die print gaf immers recht, om 

als eerste de zaal te mogen betreden voor de beste plek!  

Oké, ik was vroeg, zo rond 9.15 uur, nog even tijd voor een “bakkie”. Wat 

schetst mijn verbazing? Er zitten op dat moment pas zeven mensen bij de 

bar! Iets voor 10.00 uur gingen we met 16 mensen de zaal in, gewoon 

schokkend, zó weinig! 

 

Onder technische begeleiding van Henk-Jan de Weert zagen we 

vervolgens een foutloze en fantastische presentatie in twee blokken van 

elk 18 internationale AV-shows.  Bij de start van het 2e blok groeide het 

groepje uit tot een totaal van 27, maar dan nog….  

Vol ongeloof vroeg ik mij af, waarom toch zoveel AV-liefhebbers deze 

unieke kans voorbij lieten gaan. Wanneer krijg je nou de gelegenheid om 

het wereldwijde summum op AV-gebied te mogen aanschouwen? Dat is 

bijna “once in a life time”!  

 

De organisatie had een selectie uit 113 inzendingen samengesteld. De 28 

Av’s kwamen uit 11 verschillende landen. Het werd een aaneenschakeling 

van bewondering, inspiratie, stimulatie en fascinatie. Het gaf een helder 

inzicht over de wijze waarop in het buitenland vorm en inhoud gegeven 

wordt van onze boeiende hobby.  

 

Iedereen die met het vermoeden leeft dat de AV-wereld op sterven na 

dood is, vergist zich gruwelijk. Een aantal series uit met name Italië, was 

gemaakt door relatief jonge mensen. Zij slaan nieuwe wegen in, ze 

vernieuwen, stappen “out of the box”, maken gebruik van 

videofragmenten, animatie, aparte beeldverhoudingen, typische 

geluidseffecten, maffe muziekstukken, vervreemding en abstractie. Een 

lust voor de zintuigen! 

 

De Engelstalige landen zijn in die zin een stuk traditioneler. Hier voert het 

verhaal de boventoon. Ze blinken uit in reportage/documentaire Av ’s, 

doorgaans goed ingesproken met een passend achtergrondmuziekje. 

Hiervan zou je misschien kunnen denken, dat dit type AV-maker 

langzaam afneemt c.q. uitdooft. Maar als ik het totaalbeeld van deze 

Challenge zie, dan gaan we nog mooie tijden tegemoet.  

 

Een aparte vermelding is op z ’n plaats 

voor de zeer fraaie AV van Henk-Jan 

de Weerd zelf. Deze had de titel: “My 

playground” met een vervallen 

speeltuin als onderwerp. Een 

indrukwekkende serie. 

 

Mijn dank gaat uit naar de “Foto Amateurs Rijen” voor de geweldige inzet 

om deze Challenge 321 presentatie in te passen in hun jaarlijkse foto -

expositie. Het was mij een waar genoegen om dit spektakel te ervaren!  

 

Marcel Batist. 



10 

AV-Vrienden, hallo, 

  

Het gebeurde mij kort geleden dat ik bij puur toeval in gesprek kwam met 

fotografen die in Delft hun hobby aan het uitoefenen waren.  

Het waren een paar mensen uit het Zuiden van het land. We waren 

volkomen vreemden van elkaar. Ik kwam in gesprek met hen en heb hen 

daarop de fotografisch mooie plekjes van Delft laten zien. Aan het eind 

van deze ‘rondleiding’ hebben we nog even koffie gedronken op een 

terrasje op de Markt van Delft. Ze waren mij erg dankbaar dat ik hen de 

stad mee heb ingenomen. We kwamen uiteindelijk tot de afspraak dat ik 

deze zomer naar het Zuiden ga en dat zij mij zouden dan rondleiden 

langs de mooie plekjes in Limburg . 

  

Precies dit zelfde is mij vorig jaar ook al eens een paar keer overkomen.  

Het lijkt mij voor de hand liggen dat vele fotografen dit ook wel zouden 

willen. Om op deze manier, zonder al te veel te moeten doen, aan de 

hand van ter plaatse bekende mede-fotografen de fotografisch 

interessante plekjes te kunnen vinden.  

  

Misschien een leuk idee om zo iets aan de orde te stellen in onze 

nieuwsbrief. Ik ben er zeker van dat de meesten van ons veel afweten 

van hun stad en of hun omgeving. Daar zouden meerdere  collega-

fotografen gebruik van kunnen maken. Natuurlijk op basis van 

vrijwilligheid. 
 

Hopelijk heb je wat aan dit idee. De vraag 

is hoe we dit handen en voeten kunnen 

geven. Wie heeft een idee hoe we dit 

kunnen structureren en bekendmaken? 

 

Jan van der Schans 

Het kenniscentrum van de Nederlandse Vereniging voor Beeld en Geluid 

bestaat al enige tijd en met enige regelmaat worden er nieuweartikelen in 

geplaatst. Als dat het geval is wordt dat altijd in deze nieuwsbrief gemeld.  

 

 

Panoramafoto’s 

Van de hand van Ton de Bruijn is een interessant artikel verschenen over 

het maken van panoramafoto ’s. 

 

Ton legt precies uit hoe dat in de praktijk het beste gedaan kan worden. 

Hij beperkt zich daarbij niet tot foto ’s die ‘in de breedte’ gepresenteerd 

worden. Ook in vertikale zin zijn panoramafoto ’s mogelijk. Een en ander 

wordt toegelicht met treffende voorbeelden. Een heel interessant artikel 

met tal van tips om dit zelf ook eens met succes te ondernemen.  

Goed idee? Aanvulling Kenniscentrum 



11 

De Tauranga AV-Salon 2017 

Wie scherp oplet en regelmatig eens op het internet nagaat wat er op av-

gebied zoal te beleven is, komt ook regelmatig wedstrijden tegen.  

 

Zo was er enige tijd geleden een AV-wedstrijd, georganiseerd door de 

Tauranga Photographic Societuy inc., gevestigd in New Zealand.  

Inzenden voor deze wedstrijd was mogelijk in drie categorieën:  

1. Thema. 

Dit is een beetje vaag begrip en gaat om het uitwerken van een 

structuur of het ontwikkelen van een idee, zonder dat er feitelijke 

details of specifieke informatie wordt verstrekt. De organistie zegt er 

zelf van dat het te vergelijken is met een “open inzending”. 

2. Documentaire  

Een audiovisual met een sterke feitelijke inhoud, bijvoorbeeld over 

een plaats of een evenement. 

3. Muziek, Poëzie en Zang 

Een av die op duidelijke wijze een muziekstuk, een gedicht of een 

lied illustreert. Ze organiatie spreekt van een creatieve en sterke 

presentatie. 

4. De werld van de natuur  

Inzendingen in deze categorie hebbennatuurlijke fenomenen of 

gebeurtenissen als onderwerp. Het hoofdonderwerp moet ‘de natuur’ 

zijn. 

Bijzonder aan deze wedstrijd is dat de inzendingen zonder naam en logo 

en vrij van copyrights moeten worden ingeleverd, dit om de jury op geen 

enkele wijze te beïnvloeden. Een werkwijze die mij wel aanstaat. En als 

het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Beeld en Geluid naar 

aanleiding van de recties op de ingezonden brieven toch gaat nadenken 

over de inrichting en de jurering van inzendingen, kan dit wellicht meteen 

worden meegenomen. 

 

Marcel Batist heeft aan deze wedstrijd meegedaan en er een bijzonder 

resultaat behaald. Hij heeft ingezonden voor drie gatergoriën en in alle 

drie deze categorieën hoog gescoord: 

 

In de rubriek Thema behaalde 

hij een eerste prijs met 

‘Greenhouse Reflections’. 

 

 

 

 

 

In de rubriek Documentaire 

behaalde hij een derde plaats 

met ‘Memory to an Old 

Neigbour’. 

 

 

 

 

In de rubriek Poëzie en Zang 

scoorde hij eveneens een 

derde plaats met ‘Tranquil 

Waters’. 

 

Een mooie prestatie! 
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Wat zou de mens zonder 

computers moeten beginnen? 

Heel geleidelijk en sluipend 

heeft het apparaat zich in ons 

dagelijks leven genesteld en 

ons er buitengewoon 

afhankelijk van gemaakt. 

Terecht of niet terecht? 

Natuurlijk, veel taken zijn 

gemakkelijker dan ooit tevoren. Maar de hoeveelheid werk is er niet door 

verminderd. We werken nog steeds hele werkweken. Je zou verwachten 

dat als alles gemakkelijker gaat, de werkdruk zou moeten verminderen. 

Het tegendeel is echter waar.  

 

Toen computers in opmars kwamen, is ons nog veel meer beloofd. Minder 

werk, een papierloos kantoor, noem maar op. Veel is er niet van 

terechtgekomen. En toch word je afhankelijk van zo ’n ding. Zelfs meer 

dan je zou willen toegeven. E-mail, internet, intranet, je bent er zo aan 

gewend dat je al die zaken gebruikt zonder er bij na te denken. Sterker 

nog, als je tegenwoordig een probleem hebt en je wilt iets weten, dan 

zoek je het uit op het internet. En als je het daar niet kan vinden, dan heb 

je pas echt een probleem. 

 

De afhankelijkheid blijkt vooral als ‘hij’ je in de steek laat. Het lijkt wel of 

de wereld ineens stilstaat. Bestanden die je zo kon oproepen, zijn 

onbereikbaar geworden. Je kunt geen post meer ontvangen. Je kunt geen 

teksten meer printen. Kortom, je functioneert niet meer. En als er nu 

rookwolken uit zouden komen, dan weet je tenminste dat er iets moet 

gebeuren. Reparatie of een nieuwe, dat is dan duidelijk. Maar onlangs 

was het wel heel vreemd. Eerst gaf de huiscomputer de pijp aan Maarten. 

Gewoon een vastloper. Niets deed het meer. De muisaanwijzer bewoog 

niet, geen enkele toetscombinatie werkte en zelfs de klok rechtsonder in 

beeld stopte. Eerst denk je nog: ‘Ja, het is en blijft Microsoft ’, maar dan 

realiseer je je dat de computer dit gedrag nog niet eerder vertoonde.  

 

Ten einde raad haalde ik thuis mijn 

laptop tevoorschijn om via een 

mobieltje en een bluetooth 

verbinding mijn e-mail binnen te 

halen. Maar toen ook dat ding 

plotseling zijn schermverlichting 

uitdeed, met een totaal zwart beeld 

als gevolg, begon ik zwaar te 

twijfelen. Er drongen zich gedachten over een nieuw, vreemd virus aan 

me op. Bijna onmogelijk, op alle computers, inclusief mijn tablet zijn de 

zaken goed beschermd met een firewall en een up-to-date virusscanner, 

die alles perfect in de gaten houdt. Maar ik twijfel toch. Alle computers 

vertoonden hetzelfde gedrag, dat kan toch geen toeval meer zijn? Wat 

hebben die computers gemeen? Wat is het dat 

in al die gevallen zo ’n bizarre storing kan 

veroorzaken? 

 

Langzamerhand begin ik te denken dat het aan 

mij ligt. Het enige dat deze computers 

gemeenschappelijk hebben, ben ik immers zelf. 

Niet de techniek, maar ikzelf ben de oorzaak. Hoe meer ik erover nadenk, 

hoe meer ik tot de overtuiging kom dat ikzelf een virus onder de leden 

heb, dat zich via het toetsenbord verspreidt. 

 

Ineens zie ik de zaken helder voor me. En daarmee ik heb meteen de 

remedie: vooral niet meer werken, dat is de oplossing. Voorlopig krijgen 

alle toetsenborden rust, veel rust. Ik ga op vakantie. En om verdere 

verspreiding van het virus te voorkomen neem ik zelfs mijn elektronische 

agenda niet mee. Je weet maar nooit… 

 

Arthur Palache 

Nieuw computervirus ? 


