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Van de redactie 

Na een ontspannende zomer en een wat late vakantie (ik ben nét terug) 

is het toch wat moed verzamelen om de draad weer op te pakken. De 

dagelijkse routine moet nog terugkomen, maar de deadline voor dit 

nummer is gepasseerd en dus kijk ik nieuwsgierig in de inbox van  

NVBGnieuws. Deze is angstvallig leeg… Dat betekent dat dit geen 

uitgave met veel bladzijden zal worden. 

 

Jan Tuinman heeft met zijn brief veel losgemaakt. Ook in dit nummer 

vindt u een reactie, dit keer van Rudo van Rooij.  

Herman Kraaij schreef een artikel dat er nauw verwant mee is, hij schreef 

in zijn bijdrage over wat een audiovisual eigenlijk is (zou moeten zijn) en 

hoe een jury de selectie maakt (zou moeten maken) om te beslissen 

welke series wel of niet geprojecteerd zullen worden. 

 

Gerrit van Harreveld vraagt om zowel medewerkers voor het organiseren 

van de Diadigidag als voor juryleden voor de Nationale AV-wedstrijd. 

 

AV-Makers, een actieve AV-groep uit Zuid-Afrika schrijft een wedstrijd uit 

met als onderwerp ‘Life’. Marcel Batist is één van de internationale 

juryleden. 

 

Tenslotte is er een verslag uit Drenthe, dat onder de noemer van ‘Nieuws 

uit de regio’s’ is opgenomen. 

 

De deadline voor het volgende nummer 

is 13 oktober. Een herinnering voor deze 

datum aan de bekende auteurs gaat 

binnenkort de deur uit. 

 

Arthur Palache, 

Hoofdredacteur 

Van de voorzitter 

Twee maanden zonder NVBGnieuws. Vanwege de vakantie periode 

zullen weinigen dit gemerkt hebben. Zelf was ik de tweede helft van juni 

op vakantie en heb ik de juni editie van het NVBGnieuws vanaf de  

Schotse Hooglanden verzonden. Vanuit de kantine van het vakantiepark 

waar we waren, omdat er elders geen internet was. Tussen spelende en 

krijsende kinderen, maar ook dat zal niemand opgevallen zijn.  

Ook hoofdredacteur Arthur Palache is de Noordzee overgestoken en 

heeft daar de nodige energie opgedaan om weer 10 afleveringen te 

verzorgen. U heeft dus weer iets om maandelijks naar uit te kijken.  

 

Behalve energie hebben we ook duizenden beelden meegenomen van de 

overkant. De komende maanden kunnen we weer aan de slag met onze 

hobby. En we zullen niet de enigen zijn. 

 

De komende maanden zijn er weer volop activiteiten in NVBG-verband. 

De regionale afdelingen hervatten de bijeenkomsten en ook de regionale 

festivals gaan weer van start. Te beginnen op 7 oktober met het AV -

Festival van het Westen – Europoort 2017. Het hoge aantal (50) 

inzendingen voor dat festival is hoopvol voor de nog komende (zie de 

kalender in dit NVBGnieuws). 

 

Helaas gaat de DiaDigiDag in Nederweert na 11 afleveringen dit jaar zeer 

waarschijnlijk niet door. Gebrek aan organisatoren is hier de oorzaak van. 

Ik vind dat een zorgelijke situatie en hoop dat er mensen te vinden zijn 

die een festival in het zuiden van het land kunnen organiseren. De NVBG 

kan daar een helpende hand bij bieden. Zie ook blz. 9.  

 

Het bestuur heeft de draad na de vakantieperiode ook weer opgepakt en 

is voorbereidingen aan het treffen voor twee landelijke Audiovisuele 

dagen. Hierover staat een aparte mededeling in dit NVBGnieuws. Ook is 
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gestart met het onderzoek om te kijken of het realiseerbaar is volgend 

jaar een stand op de 50+ beurs te hebben, waarin aandacht is voor de 

Audiovisuele hobby. 

 

Het bestuur is weer op volle sterkte, maar er is een overvloed aan 

werkzaamheden. Gelukkig heeft een aantal leden van de NVBG taken van 

ons overgenomen (Jaap Postma verzorgt de website, Arthur Palache laat 

het NVBGnieuws regelmatig verschijnen, Nico Warnaar beheert de 

Geluidenservice en Ton de Bruijn het Kenniscentrum. Ook het komende 

seizoen zullen we regelmatig een beroep doen op de leden om de 

helpende hand toe te steken. Gooi de deur niet bij voorbaat dicht, maar 

help ons de vereniging nog bloeiender te maken.  

 

In 2019 zal penningmeester Henk Dijkstra, na 6 jaar, het bestuur verlaten. 

Het zou prettig zijn als er dan een lid is dat met Henk heeft meegelopen 

en enigszins ingewerkt is. Denk na over deze voor de vereniging zo 

belangrijke functie. Neem contact op met Henk 

(penningmeester@nvbg.nl) en kijk of dit wat voor jou is.  

 

Ed Diersmann, 

Voorzitter NVBG. 

mailto:penningmeester@nvbg.nl
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Landelijke Audiovisuele dagen in 2018.  

 

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Beeld en Geluid 

organiseert in 2018 twee landelijke dagen: 

1. De landelijke NVBG-dag 

2. Het Nationale AV-Festival 

Beide dagen worden gehouden in: 

 

De Veluwehal 

Nieuwe Markt 6 

3771 CB Barneveld 

 

De Landelijke NVBG dag is op 24 februari. Op deze dag zullen lezingen 

en workshops worden gegeven en vindt de Algemene Ledenvergadering 

(ALV) plaats. Tijdens de ALV zal uitgebreid aandacht worden besteed aan 

de toekomst van de Nationale AV-wedstrijd (zie hieronder). 

 

Het Nationale AV-Festival vindt p laats op 14 apr il 2018. Het bestuur 

is al doende een interessant ochtendprogramma voor te bereiden.  

’s Middags wordt de Nationale AV-wedstrijd gehouden. 

In het NVBGnieuws van mei heeft Jan Tuinman in een open brief de 

problematiek van het jureren van ingezonden series aan de orde gesteld. 

In het daarop volgend NVBGnieuws en ook in dit nummer heeft een 

aantal leden daarop gereageerd. Daarbij is een aantal suggesties 

gedaan. Sommige daarvan kunnen we direct overnemen. Bij andere 

suggesties ligt dat wat moeilijker. De gang van zaken omtrent de 

Nationale AV-wedstrijd is vastgelegd in het AV-wedstrijdreglement, dat 

door de ALV goedgekeurd dient te worden. 

 

Het bestuur wil met een aantal leden gaan brainstormen met als doel 

voorstellen te genereren voor de ALV op 24 februari. Dan ligt de 

discussie waar die hoort: op de Algemene Ledenvergadering. Daar 

kunnen de leden besluiten hoe verder te gaan met de Nationale AV-

wedstrijd. 

Dit houdt wel in dat voor 2018 de Nationale AV-wedstrijd nog gaat 

verlopen volgens het huidige wedstrijdreglement. De voorbereidingen 

voor 2018 zijn al gestart. Jan Roeleveld en Henk Tulp hebben toegezegd 

in de jury voor 2018 plaats te willen nemen. Het bestuur is nog op zoek 

naar een derde “professioneel jurylid”, conform de wens van de ALV in 

2017. Zie hiervoor ook bladzijde 7. 

 

Noteer alvast beide dagen in uw agenda voor 2018 en kom massaal naar 

Barneveld. 

 

Het bestuur van de NVBG. 
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Reacties op de open brief 

Van Jan Tuinman 

Rudo van Rooij heeft ook een reactie geschreven naar aanleiding van de 

ingezonden brief van Jan Tuinman. Hij heeft dat gedaan in de vorm van 

commentaar. Voor de duidelijkheid: de originele brief van Jan Tuinman is 

in zwart weergegeven, het commentaar van Rudo van Rooij in blauw. 

 

Beste Jan Tuinman 

 

Leuk dat u zich afvraagt of de NVBG wel goed bezig is. Dit is goed voor 

een vereniging en vooral visie op de toekomst. Doet de NVGB het wel 

goed? 

 

Allereerst iets over mij zelf. Al veel jaren maak ik av ’s eigenlijk alleen 

voor mijzelf en voor vrienden en bekenden. Enkele jaren geleden ben ik 

lid geworden van een av-club in Son, waar ik veel heb geleerd. Het is 

bijna hetzelfde als bij een fotoclub. Je maakt 50 foto ’s en die zijn bijna 

allemaal mooi, maar in clubverband ga je anders kijken en fotograferen 

en het is dan veel moeilijker een “goede foto” te maken. 

Ik wil zo vrij om in uw brief wat opmerkingen te geven, deze staan in het 

blauw ertussen geschreven. Hopelijk dat leden van NVGB van deze 

toevoegingen profijt kunnen hebben. 

 

Jureren van AV inzendingen.  

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

waar een jury de series beoordeelt”.  

 

Natuurlijk is dat voor iedereen een vrije keuze. Maar een jury wordt 

gevraagd of benoemd door de NVBG op basis van kennis en achtergrond. 

Doe je mee, dan leg je de jurering  van de av-serie in hun handen. 

 

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.  

 

“Afgekraakt” hoor je bijna nooit, maar als er echt minder goede foto ’s of  

geluid voorkomt moet dat gezegd kunnen worden en dan hoor of zie je 

het zelf ook. 

 

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. 

 

Dit is eigenlijk een bekend gegeven, maar als je echt doorvraagt wát er 

dan goed of slecht is, blijft men het antwoord meestal schuldig .  

 

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. 
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De opmerking die nu volgt is echt positief bedoeld en gaat niet over de 

persoon maar de keuze van een jurylid. Dat is de winnaar van het 

voorgaande jaar. Met alle respect, dat komt bij mij wat stuntelig over. 

Maar je moet het maar willen en doen. Wat misschien een verbetering 

zou kunnen zijn is om voortaan op meerdere punten te beoordelen.  

De juryleden geven onafhankelijk van elkaar punten. Grote verschillen 

kunnen later nog besproken worden. 

 

Voorbeelden van beoordelingscriteria zijn: 

 Het verhaal wat wil ik vertellen heeft het een boodschap  

 Fotografie 

 Geluid en geluidskeuze 

 Ingesproken tekst  

 Geschreven teksten, kleur, lettertype enz. 

 Algemeen  

 

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. 

 

Publieksprijs zeker niet afschaffen. In de zaal zitten mensen die de serie 

slechts eenmaal hebben gezien. Voorstel zou kunnen zijn om drie series 

(10 punten verdelen) een cijfer te geven. 

  

Moeten we nu de jury afschaffen om frustraties te voorkomen?  

 

Nee het is een landelijke wedstrijd en deelnemers mogen trots zijn dat ze 

worden geselecteerd . 

 

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. 

En elke wedstrijd waar een jury is aangesteld, en die zijn er niet voor 

niets, nemen zij beslissingen en zo is het en daar moet men het mee 

doen. 

  

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. 

 

Dat het aantal inzending zakt kan ook als oorzaak hebben dat het niveau 

veel hoger is geworden en het meer moeite kost om weer een goede 

serie te maken. 

 

Ik hoor graag meningen van anderen. 

 

Jan, ik hoop dat je aan deze reactie iets hebt. Zelf was ik zeer tevreden 

over de wedstrijd van de NVGB en ook het aangeboden eten. Ik ben trots 

dat ik mocht deelnemen en hoop voor volgend jaar weer een serie klaar 

te hebben. Mijn inzending was VERBEELDING waarvan ik van heel veel 

mensen goede reactie heb gekregen ook in Barneveld. 

 

Groeten, Rudo van Rooij 

 

Met deze reactie is dit onderwerp voldoende besproken.  

De redactie sluit deze discussie, met dank aan alle inzenders.  
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Aansluitend op de discussie die Jan Tuinman gestart is, heeft ook 

Herman Kraaij nagedacht over een ander aspect van festivals: hoe kies je 

of een serie wel of niet vertoond zal gaan worden? Het heeft geresulteerd 

in onderstaand essay: 

 

Als er een festival wordt georganiseerd moeten er niet te veel series 

worden vertoond. Om de aandacht van het publiek vast te houden is er 

een bovengrens van ongeveer 90 minuten zuivere speeltijd (zeg maar 20 

series). Dit betekent in veel gevallen, dat een aantal AV's niet vertoond 

kan worden. Welke series moeten dan afvallen? Er zitten producties bij 

die geen AV zijn (er is geen duidelijke relatie tussen geluid en beeld). 

Omdat er nog weinig gediscussieerd is over de vraag wat een AV is, heb 

ik een "trapje" gemaakt, waarmee  een festivaljury kan bepalen waar 

volgens hen sprake is van een AV en waar niet. De vraagstelling luidt:  

 

Is dit een AV? 

( Uiteindelijk is bij elk van de voorbeelden de keuze beperkt tot ja of nee).  

 

1. Een aantal willekeurige foto´s met een willekeurig stuk muziek, 

overgevloeid op de maat. 

2. Een aantal Spaanse foto´s met een willekeurig stuk muziek, 

overgevloeid op de maat. 

3. Een aantal foto´s van Granada met Spaanse gitaarmuziek, 

overgevloeid op de maat. 

4. Een aantal foto´s van het Alhambra met het door Tarrega 

gecomponeerde : "Recuerdos de la Alhambra". De kleur van de voor dit 

onderwerp geschreven muziek past uitstekend bij de kleur van de 

beelden. Er wordt overgevloeid op de maat. 

5. Foto's van het Alhambra met Moors-Andalusische muziek uit de 13e 

eeuw ( de tijd waarin het Alhambra werd gebouwd). De kleur van de 

muziek past prima bij de kleur van de beelden. Er is duidelijk sprake 

van een beeldchoreografie, waarbij niet alleen op de maat maar ook op 

het ritme wordt gelet. 

6. Hetzelfde als 5, alleen met de in dit geval noodzakelijke tekst.  

7. Allerlei andere vormen van AV gebaseerd op een idee en een goed 

daarbij passende vorm, waarbij het publiek wordt getroffen door de 

originaliteit. 

 

Er is een groep echte AV-presentaties door de eerste voorselectie 

gekomen. Dan blijven er nog series over die heel snel de aandacht van 

het publiek verliezen als: 

 Een ongeïnspireerde titel als: Ons reisje naar Londen   

 De Voorjaarsbloeiers 

 De Eiffeltoren 

 De groeten uit Groet (NH) 

 Friesland, dat mooie stukje Holland (dit was echt de titel van een serie)  

 Een lap beeldtekst aan het begin van de AV   

 Een onderwerp, dat al vaak is gefotografeerd met opnieuw geen 

originele benadering, bijvoorbeeld: De Sagrada Familia, Herfst, het 

plaatsje Doel, zo'n oude fabrieksruïne   

 De auteur heeft gekozen voor één deel muziek, maar heeft daarin 

geknoeid. Musici horen het meteen. Het overige publiek voelt dat er 

wat aan de hand is en vraagt zich de rest van de tijd af wat dat zou 

kunnen zijn. De aandacht is weg. Musici weten, dat er geen noot 

gemist kan worden; vele AV-makers ook. 

 De serie is nog niet af. Er ontbreekt duidelijk tekst, een aantal beelden 

en/of achtergrondgeluid. 

 

N.B. 

Bij de jurering moet het eindproduct  als geheel beoordeeld worden. De 

fotografie en het geluid dienen dus niet afzonderlijk besproken te worden.  

De vraag is dus niet of er mooi is gefotografeerd of dat er een vlekkeloze 

geluidsband is gemaakt, maar of de AV-productie qua inhoud en 

vormgeving interessant genoeg is om op het festival vertoond te worden.  

 

Beter jureren bij een AV-festival. 
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Voorstel: 

Laat de series eens bespreken door een recensent van een krant. Die 

weet waarop gelet moet worden of laat series met een geluidsgedeelte 

dat  alleen bestaat uit een stuk muziek eens bespreken door een musicus 

of een choreograaf. 

 

Ten slotte 

Het publiek komt voor de AV's en niet voor de sprekers. Beperk het 

gesproken gedeelte tot een leuke aankondiging van de serie en het 

voorstellen van de maker. 

 

Herman Kraij 

Tijdens de laatste jaarvergadering op 11 februari 2017 is het voorstel 

gekomen om in de jury van de Nationale AV-wedstrijd één jurylid op te 

nemen, die beroepsmatig betrokken is bij de multimediale wereld. In het 

recente verleden is dit ook enkele malen gebeurd.  

 

We denken aan iemand uit het multimediale beroepsonderwijs of aan 

iemand die inhoudelijk en/of technisch betrokken is bij het maken van 

multimediale producties, bijvoorbeeld iemand uit de TV-wereld.  

 

Omdat de afstand tussen de professionele en de amateurwereld op dit 

gebied nogal groot is, hebben we als bestuur en als wedstrijdcommissie 

nauwelijks contacten in de professionele wereld, maar wellicht ligt dit 

voor sommige NVBG-leden anders.  

 

Daarom deze oproep: ken je iemand uit de professionele wereld die 

voldoet aan bovenstaande kwalificaties en van wie je denkt dat hij/zij 

goed kan passen in de jury voor de Nationale AV-Wedstrijd, laat het ons 

dan weten. Wij zullen dan de persoon in kwestie benaderen.  

 

We zien jullie suggesties graag tegemoet op emailadres av@nvbg.nl.  

Alvast bedankt voor jullie bijdragen, 

 

Gerrit van Harreveld 

Oproep voor juryleden 

mailto:av@nvbg.nl
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Festival Datum Plaats 

AV-Festival van het 

Westen (Europoort 2017) 
  7 oktober 2017 Rozenburg ZH 

Festival van het Noorden Steenwijk   4 november 2017 

Studiedag Rijen Rijen 27 januari 2018 

Voorjaarsfestival Oosterhout (Nijmegen) 17 maart 2018 

Nationaal AV-festival Barneveld 14 april 2018 

 

Laatste oproep!!! 

 

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 zo snel mogelijk weten aan ondergetekende. De 

subsidie van NVBG is al toegezegd. Wie???  

 

Gerrit van Harreveld, gdvanharreveld@home.nl. 

 

 

mailto:gdvanharreveld@home.nl
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Life - 2017 is de titel van een wedstrijd met als onderwerp: Leven 

 

Leven is door Wikipedia als volgt gedefinieerd : “Leven is een open fysico

-chemisch systeem, dat door middel van uitwisseling van energie en 

materie met zijn omgeving, en dankzij een inwendig metabolisme, in staat 

is om zich in stand te houden, te groeien, zich voort te planten en zich 

aan te passen aan veranderingen in de omgeving, zowel op korte 

(fysiologische en morfologische adaptatie) als op lange termijn (evolutie) ”  

Daar kunnen we dus niet zo veel mee, maar het nis wel een heel 

interessant onderwerp. 

In de aankondiging wordt er nog bij gezegd dat deelnemers zich op geen 

enkele wijze beknot behoeven te voelen; “Geef je fantasie de vrije loop 

en doe mee met een AV met ‘leven’ als onderwerp. 

 

Nadere informatie is in te zien op de website 

http://av-makers-south-africa.wikispaces.com/Life+-+2017 

 

21 oktober opent de registratie van deelnemers voor deze wedstrijd  

04 november sluit de registratie 

09 december of snel daarna worden de resultaten gepubliceerd  

15 januari 2018 worden de prijzen verstuurd 

 

De jury bestaat uit Trish McAuslan, Andrew Gagg en Marcel Batist.  

 

Bijeenkomst AV-groep Drenthe op 12 september 2017. 

 

Na de fotosafari naar het Aviodrome in Lelystad is dit de eerste 

bijeenkomst in het nieuwe seizoen. 

 

Het eerste deel staat in het teken van de AV-dag van het Noorden op 4 

november a.s. Er is een aantal act iepunten, deze worden stuk voor 

stuk afgewerkt. Op onze volgende bijeenkomst op 24 oktober zullen de 

laatste puntjes op de i worden gezet. 

 

Daarna is het woord aan Bert en Berta, die deze avond enkele series 

zullen laten zien. Zij gebruiken hiervoor wmv-bestanden die via een 

media-player worden vertoond. 

 

Tuinen in Kent en Sussex. 

Een tuinenreisje in september 

2008 levert, ondanks het 

regenachtige weer, voldoende 

beelden op om een presentatie 

van bijna 10 minuten te maken. 

 

Met name over de gebruikte 

muziek, die per tuin wisselt, 

ontstaat enige discussie. 

Afgezien van de keuze van de muziek, die natuurlijk persoonlijk is, zijn de 

overgangen nogal abrupt en voor verbetering 

vatbaar. Ook het gebruik van een vrijgemaakte 

figuur, die enkele keren achter elkaar wordt 

gebruikt, kan beter achterwege blijven.[ 

 

http://av-makers-south-africa.wikispaces.com/Life+-+2017
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De vier jaargetijden. 

Deze serie bevat, zoals de 

naam al aangeeft, beelden van 

lente, zomer, herfst en winter. 

 

Het is een vervanging van 

“Seizoenen in beeld”, een 

oudere versie die was 

samengesteld uit gescande 

dia’s. 

 

 

 

 

Deze serie valt duidelijk in de 

smaak, ook wat betreft de 

muziekkeuze. 

 

 

 

 

 

Insel Rügen, Regen eiland.  

Een reisverslag van een deels 

verregende vakantie op het eiland 

Rügen. Vooral de landschappen met 

dreigende luchten zijn sfeervol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuinen in Zuidwest Ierland.  

De gescande dia ’s uit 2004 leveren kleurige beelden van diverse tuinen in 

Zuidwest Ierland.[ 

Het valt op dat er hier minder 

close-ups te zien zijn, die in de 

nieuwere producties zorgen 

voor afwisseling. 

 

 

 

 

Tot slot, om te laten zien dat ze behalve vakantie- en tuinenseries ook 

wel andere onderwerpen hebben, wordt “Speed”, een oudere serie over 

auto’s en motoren, nog eens vertoond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inmiddels is het bijna tien uur geworden en nadat gezamenlijk de 
gebruikte apparatuur is opgeruimd, keert iedereen huiswaarts.  
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Enige tijd geleden bezocht ik de site van Sony. 

Reden is dat ik een Sonycamera bezit en iets 

had horen verluiden over een update. Dat bleek 

zo te zijn. Mijn camera heeft firmware (de 

software die van fabriekswege is geïnstalleerd) 

met versienummer 1.01. Op de site van Sony 

staat aangegeven dat er een update beschikbaar is met versienummer 

1.03. Kennelijk heb ik er dus al een gemist. 

 

Nu weet ik uit ervaring dat firmware updaten ‘linke soep’ kan zijn. Als het 

misgaat heb je een serieus probleem. En indachtig de Wet van Murphy, 

die zegt dat àls er iets mis kan gaan, dat zéker zal gebeuren, ben ik over 

het algemeen terughoudend met dit soort radicale ingrepen. Aan de 

andere kant wordt aan alle kanten gewaarschuwd om software vooral up -

to-date te houden, al is het alleen maar om hackers zo weinig mogelijk 

kans te geven. En omdat deze Sony via wifi rechtstreeks met het world 

wide web verbonden kan zijn, is oppassen noodzakelijk.  

 

Op een daartoe geschikt moment heb ik de gok gewaagd en de update -

procedure in werking gezet. Ik moet zeggen dat meneer Sony dat goed 

geregeld heeft. De site geeft een superduidelijke handleiding over hoe te 

handelen om de firmware te vernieuwen. Daarbij zijn ook allerlei controles 

ingebouwd. Zo onderzoekt de procedure bijvoorbeeld of de kabel tussen 

camera en computer wel aan alle eisen voldoet. Ook wordt gecontroleerd 

hoe het met de ladingstoestand van de camerabatterij zit. Mijn batterij 

had nog 48% aan lading, maar dat werd rigoureus afgewezen. “Eerst de 

accu opladen en met een 100% volle accu beginnen ” is de boodschap die 

me vanaf het computerscherm wordt aangegeven.  

Ik kan me volledig voorstellen dat het ernstig mis gaat als tijdens zo ’n 

procedure de accu het laat afweten. Maar met de vers opgeladen accu 

vindt meneer Sony het goed en gaat de procedure vlot van start. Ik word 

via het beeldscherm van de computer op de hoogte gehouden van wat er 

allemaal gebeurt en van de voortgang daarvan. 

En dan ineens… het beeldscherm van de camera wordt zwart en er 

gebeurt niets meer. De voortgang is gestopt. Wat moet je dan doen? Daar 

schrijft de procedure natuurlijk niets over. 

 

Na lange tijd durf ik de camera los te koppelen van de computer. Helaas 

geeft dat geen oplossing: de camera is niet bereid tot welke actie dan 

ook. Aanzetten heeft geen enkele zin. Slechts aan de onderzijde van de 

camera, naast het batterijdekseltje, brandt een heel klein rood lampje. 

Ook na uitzetten van de camera blijft dat lampje branden. Dan de batterij 

er maar uit en even wachten. Vaak geeft dat een soort reset. Het lampje 

gaat uit, maar dat is te verwachten. Zonder batterij gebeurt er natuurlijk 

niets. Met batterij erin is het enige dat gebeurt dat het kleine rode lampje 

weer aan gaat. In de handleiding van de camera, een fors boekwerk met 

meer dan 300 pagina ’s, wordt met geen woord over dat lampje gerept.  

 

De angst slaat toe. Het zal toch niet zo zijn dan mijn camera alleen nog 

geschikt is als presse-papier? 

 

Omdat ik niets beters kan verzinnen besluit ik de hele procedure van 

voren af aan nog eens uit te voeren. Het computerscherm, dat in de 

procedure bevroren was, komt na enige tijd tot leven en tot mijn 

verbijstering hervat de procedure zichzelf, precies op het punt waar deze 

tevoren afgebroken is. Even later meldt de computer dat de procedure 

geslaagd is. Dat wordt bevestigd door de camera, die na enig zoeken in 

de menustructuur meldt dat firmware 1.03 is geïnstalleerd.  

 

Toch geen presse-papier dus, maar weer gewoon een up-to-date camera.  

Zeer korte tijd later verschijnt er op het scherm van mijn computer een 

venstertje met de mededeling “Windows updates geïnstalleerd”. Ik ben 

superblij dat dat plaatsgevonden heeft, maar het is deze keer wel op een 

zeer ongelegen moment gekomen. 

 

Arthur Palache 

Update installeren 


