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Van de redactie 

Het is onvoorstelbaar zo snel als de weken voorbijgaan. De 

herfstvakantie is ook alweer voorbij, we gaan een lange winter tegemoet. 

Maar dat geeft weer wel de gelegenheid om intensief met de hobby bezig 

te zijn. De winter is immers bij uitstek de tijd waarin boeiende av -series 

kunnen ontstaan. 

 

In dit nummer treft u een uitgebreid verslag aan van het eerste AV-

festival na de zomervakantie, het AV-Festival van het Westen, Europoort 

2017. Henk Dijkstra maakte de foto ’s. 

 

Verder ziet u natuurlijk welke festivals er nog meer aankomen in de 

rubriek Festivalnieuws. 

 

Het bestuur van de NBVG herinnert u aan de komende landelijke NVBG-

dag en ook aan de Nationale AUDIOVISUAL-Wedstrijd, beide in 

Barneveld. 

 

Arnhem is een trouwe inzender van nieuws uit de regio ’s. De verslagen 

van de laatste twee bijeenkomsten zijn in dit nummer opgenomen.  

 

In dezelfde rubriek aandacht voor Ans en Chris Breet, die zich al vijftig 

jaar met het maken van audiovisuals bezig houden. 

 

VAN staat voor Vereniging Amateur Natuurfotografen. Deze vereniging 

organiseert op 25 november een indrukwekkend avondvullend 

programma over natuurfotografie in brede zin. Zie blz. 16.  

 

Tot slot nog de maandelijkse column over vierkant inramen.  

Ik wens u veel leesplezier. 

Arthur Palache, hoofdredacteur  

  In memoriam 

Cor Nierse 

☼ Haarlem 29-03-1931 - † Haarlem 18-10-2017 

De man waarin daadkracht, creativiteit, humor  

en wellevendheid verenigd waren  
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Toen ik besmet werd met het AV-virus in 1976 was het aantal makers van 

diaseries dat regelmatig series instuurde naar de toen zogeheten 

‘diaporamafestivals’ niet zo groot als vandaag de dag in het digitale 

tijdperk. Als ‘broekie’ van 17 jaar keek ik toen hoog op naar de 

succesvolle hobbyisten van destijds zoals Ton Klumper, Nancy Hazevoet, 

Jan van der Weerd, Onnie Lutjens en… Cor Nierse.  

Er ging geen festival voorbij of hun namen prijkten op het programma. 

Eén van de meest aantrekkelijke diaporamafestivals was dat van de 

Fotoclub PEN en de organisator daarvan was… Cor Nierse. Des te 

intensiever ik mij met de klank-diahobby bezighield, des te vaker kwam ik 

in aanraking met Cor en dat was zonder uitzondering een groot 

genoegen. Cor beschikte over een bijzondere eigenschap, hij wist 

daadkracht, creativiteit, humor en wellevendheid  optimaal met elkaar te 

combineren. In de ruim 42 jaar dat ik Cor Nierse heb gekend heb ik hem 

nooit chagrijnig, gehumeurd, geërgerd of boos gezien. 

 

Als het om daadkracht gaat noem ik graag zijn bestuurlijke en 

organisatorische verdiensten zoals o.a.:  

 Coördinator Diaporamagroep, secretaris en voorzitter van  

Foto & Diaporamaclub PEN 

 Organisator van meer dan 30 (!) Diaporamafestivals Fotoclub PEN  

 Commissielid Landelijke Groep Klankdiareeksen Fotobond BNAFV  

 Uitgever/redacteur Auvitekst (Clubblad AV-Groep Kennemerland) 

 Voorzitter Diaporama Club Kennemerland, daarna AV-Groep 

Kennemerland 

 Redacteur en auteur DiaToon (1991-2012) 

 Auteur en uitgever van het boek ‘Stoeien met moderne 

toverlantaarns’ (1993) 

 

Als het om creativiteit gaat is zijn oeuvre dat 77 diaseries en 33 HDAV-

series omvatte, een creatieve prestatie die zijn weerga niet kent in onze 

AV-hobbywereld. Dat leverde hem behalve een uitpuilende prijzenkast 

ook een aantal eervolle onderscheidingen op zoals: 

 

 De ‘Peter Willems Penning ’ voor een groot oeuvre aan AV-series 

(mei 1994). 

 Lid van verdienste van de Fotobond 

BNAFV (mei 1995) 

 Erelid van de Diaporama Club 

Kennemerland (maart 2003) 

 

Als het om humor gaat bleek dat vooral  ui t  

zijn vele diaseries en HDAV-producties, waarin 

humor een belangrijke rol speelde. Meer dan 

eens wist hij een volle zaal tot een glimlach, 

een schaterlach of een bulderlach te bewegen 

dankzij series als: Het automatisch antwoord-

apparaat,  Vakliteratuur, Het sterke geslacht, 

Fotoalbum, Inruilen voor 2 van 20, De nieuwe 

auto, Tobbe, dobbe, dobbe en Het Zwitserleven gevoel. 

 

Daarom stellen wij 

sinds 2013 bij de 

Nationale AV-

wedstrijden een prijs 

ter beschikking voor 

‘de meest vrolijke 

HDAV-serie’ en 

noemden we die, als 

eerbetoon aan Cor, 

die tot dan toe de 

meeste vrolijke series op zijn naam 

had staan, de ‘Cor Nierse Prijs’. Cor 

zelf kreeg de eerste, een bronzen 

joker op sokkel, nadien werden er 

nog 3 uitgereikt en op dit moment 

zijn er nog 2 beschikbaar.   
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Als het om wellevendheid gaat is dat niet voor iedereen binnen de AV-

hobbywereld een meetbaar gegeven. Echter, ik behoor tot de gelukkigen 

die het grote voorrecht genoten om langdurig en in allerlei verbanden 

zeer nauw met Cor te hebben mogen samenwerken. Samen waren we 

vanaf het begin, februari 1988, lid van de Landelijke Gespreksgroep 

Audio-Visueel van de Fotobond BNAFV. Sinds september 1991 waren we 

samen lid van de SGG. De langste periode die we nauw samenwerkten 

was die van 21 jaar binnen de redactie van DiaToon (1991 tot 2012). Ik 

kijk met veel plezier, genoegen en waardering op die samenwerking 

terug. Cor had zijn eigen mening en stak die niet onder stoelen of 

banken, maar was altijd coöperatief, liet het belang van de hobby 

prevaleren en leverde een waardevolle bijdrage aan het promoten 

daarvan. Velen heeft hij weten te bewegen om ook aan deze hobby te 

beginnen. Als ik op de achterliggende periode van 42 hobbyjaren 

terugkijk is Cor Nierse in die tijd onbetwist één van de meest actieve 

‘hobby-ambassadeurs’ geweest. Festivals, tientallen instructieve artikelen 

en zelfs een boek laat hij als een waardevolle erfenis achter.  

De laatste 5 jaar merkten we dat Cor problemen kreeg met zijn geheugen. 

Langzaamaan trok hij zich terug uit de landelijke hobby-activiteiten. Wél 

bezocht hij nog lange tijd de bijeenkomsten van ‘zijn’ AV-Groep 

Kennemerland. Zijn vrouw Leida heeft hem, zolang ze dat kon, liefdevol 

verzorgd en begeleid. In september j.l. werd Cor opgenomen in een 

verpleeghuis. Daar heeft hij niet lang mogen zijn. Op 18 oktober overleed 

hij plotseling, waarschijnlijk vanwege een hartstilstand. Op dinsdag 

24 oktober hebben we, in bijzijn van meerdere hobbyvriendinnen en 

vrienden, Cor Nierse naar zijn laatste rustplaats begeleid en afscheid 

genomen van een bijzonder daadkrachtige, creatieve, humoristische  en 

innemende hobbyvriend. Wij en alle AV-hobbyvrienden met ons, die het 

voorrecht hadden Cor te hebben mogen kennen, zullen hem niet snel 

kunnen vergeten.  

 

Cor Nierse laat een grote plaats achter binnen zijn familie en onze 

gedachten gaan uit naar zijn lieve vrouw Leida en hun kinderen en 

kleinkinderen. We wensen hen van harte sterkte en kracht toe om dit 

grote verlies een plaats te geven.   

Jan Roeleveld 

Diaporama festival Bloemendaal 

 

Zijn boek 

Stoeien met moderne toverlantaarns 
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AV-Festival 

Europoort 2017 

Hoewel in allerlei aankondigingen duidelijk is aangegeven dat het festival 

om 11:00 uur geopend wordt, worden al ruim voor tien uur de eerste 

bezoekers gesignaleerd. Ze kunnen getuige zijn van de opbouw van de 

zaal en dat heeft meer voeten in aarde dan je op het eerste gezicht zou 

denken. Heel plezierig is dat de organisatie zich geen zorgen hoeft te 

maken over de zaalindeling. De stoelen zijn al neergezet. Dat is een flink 

karwei, maar door de zaalverhuurder prima geregeld.  

 

Jan Roeleveld is al heel vroeg 

ter plaatse, om met een aantal 

helpende handen het scherm 

overeind te zetten. Dat is 

technisch nog een beste klus, 

maar Jan verstrekt duidelijke 

aanwijzingen en vele handen 

maken licht werk. Het lastigst is 

nog het enorme schermdoek, 

dat met drukknoppen op een 

frame wordt gemonteerd, 

rimpelloos strak te spannen. Er is veel vingerkracht voor nodig want er 

staat behoorlijk wat spanning op dat doek, maar na enige tijd wordt het 

scherm op hoge poten overeind gezet. De zaal heeft geen amfitheater, 

maar een vlakke vloer en dan is 

schermhoogte belangrijk. Door de 

hoge plaatsing is het beeld voor 

iedereen goed zichtbaar. 

 

Intussen is ‘de techniek’ begonnen 

met het opzetten van alle 

apparatuur. Uit meerdere auto ’s 

komt een groot aantal koffers met 

de technische uitrusting. Daaronder zijn: twee beamers, twee zware 

computers, een projectietafel, de nodige versterkers, geluidboxen, kabel 

(heel veel kabels) en een flink mengpaneel. Het kost wat tijd en kennis 

om een en ander op te stellen en aan de gang te krijgen. 

De ontvangstbalie is intussen bemand en de bezoekers kunnen voorzien 

worden van het programmaboekje, een stembiljet en een koffiebon. Voor 

bezoekers bedragen de kosten daarvan slechts € 5,00. Voor inzenders 

van een serie is dit alles geheel gratis. Het stembiljet is uiteraard voor de 

publieksstemming, die aan het eind van de dag zal plaatsvinden.  

 

Om 11:00 uur opent Robert Bleekrode, de 

voorzitter van AV-werkgroep Pixana, het 

festival. Na zijn inleidende woorden geeft hij 

het woord aan het presentatieteam, dat uit 

Marcel Batist en Ton de Bruijn bestaat.  

  

De presentatie is op een 

bijzondere wijze 

georganiseerd: 

 

1. De aankondiging van de volgende serie komt op het scherm  

2. Marcel of Ton vertellen afwisselend gedurende 1 à 2 minuten vooraf 

iets over de serie  

3. De zaallichten worden gedoofd 

4. De serie wordt vertoond 

5. Zaallichten blijven 5 seconden uit (uit respect voor de maker) 

6. Zaallichten gaan aan en gedurende 15 seconden wordt er geen 

beeld getoond (de mensen in de zaal hebben even tijd om over de 

serie na te praten en aantekeningen te maken)  
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Deze gang van zaken blijkt prima te 

werken en wordt gedurende alle 

projectieblokken gehandhaafd. 

Na een korte mededeling over de 

stembriefjes voor de publieksprijs 

en de aanwezigheid van een 

gastenboek (uiteraard met het 

verzoek daar vooral iets in te 

schrijven) start de projectie van in 

totaal 37 series. Er waren 50 

inzendingen, hetgeen betekent dat 

13 inzenders teleurgesteld moeten worden. De tijd is, zoals zo vaak bij dit 

soort festivals, de beperkende factor. 

 

Opvallend is de verscheidenheid aan onderwerpen. Er zijn er geen twee 

series die hetzelfde onderwerp behandelen en dat maakt dat de tijd 

voorbijvliegt. Elke serie heeft zijn eigen charme. Soms is dat de fraaie 

fotografie, met goede scherpte en heldere kleuren, dan weer is het juist 

een verstilde ingetogenheid. Ik doe een greep uit de presentaties:  

 

Ik denk bijvoorbeeld aan de serie getiteld ‘Sporen in 

het zand’, die uiterst spaarzaam met kleur omgaat 

en waarvan de beelden, hoewel ze op elkaar lijken, 

toch een intrigerend geheel vormen met de muziek 

van Mike Oldfield. 

 

In hetzelfde projectieblok heeft ook de serie van 

Gerrit van Harreveld, Le Camp des Fourches, een 

grote indruk achtergelaten. Prachtige fotografie en 

een goede dosis informatie zijn daar debet aan.  

 

Ook de serie van Detty Verbon, Sweet Dancers 

maakt grote indruk vanwege haar schitterende 

opnamen van vlinders. Tijdens de lunch spreek ik 

met haar, onder andere over het gebruik van de 

Engelse taal. Het is me opgevallen dat er veel Engelse titels zijn gebruikt. 

In antwoord op de vraag waarom geeft ze aan “dat het zo lekker klinkt”. 

Henk Tulp heeft zelfs een Engels gedicht als basis 

voor zijn audiovisual gebruikt. Ook hem vraag ik 

“waarom in het Engels?”. Het antwoord is dat de 

voice-over een buitengewoon fraaie stem heeft, met 

een prachtige intonatie. Ik ben dat met hem eens, 

maar voer toch aan dat mensen die de Engelse taal niet of in mindere 

mate machtig zijn, een flink deel van de inhoud zullen missen. Henk 

beaamt dat en zegt nog na te denken over een Nederlandse versie. Het 

doet evenwel niets af aan de beelden die hij geproduceerd heeft en die 

vrijwel naadloos op de tekst van het gedicht aansluiten.  
 

In het tweede projectieblok na de lunch word ik 

getroffen door ‘Perpetuum Mobile ’, een serie van 

Guido Clarysse. Alle beelden in de serie zijn 

gevormd door reflecties in grafzerken. Je mag 

ervan denken wat je wilt, het is zeer creatief. Zeker 

omdat in de tekst ook een vleugje humor aanwezig 

is. 

De serie van Ger Sauer, ‘Als de blaadjes vallen ’, 

valt op door de fantastische fotografie. Er is geen 

verhaal of voice-over, maar de beelden en het 

geluid sluiten perfect op elkaar aan. Een plezier om 

naar te kijken. 
 

Humorvol, kort en krachtig, dat zijn de woorden die 

passen bij de serie van Anneke van Ruyven. De 

serie ‘Haast’ bevat veel beelden die kort staan en 

elkaar in hoog tempo opvolgen. Dat past volledig bij 

het onderwerp, een wedstrijd waarbij deelnemers 

een tracé door moddersloten afleggen. 
 

Andrè Hartensveld trakteert ons op de Sodafabriek. 

Zeer fraai bewerkte beelden van een urbex-locatie. 

Hij speelt met beelden, spiegelingen van beelden 

en kleuren. En dat spat synchroon op de muziek. 
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Na een pauze volgt het derde en laatste projectieblok.  

 

Henk Dijkstra verrast met een leuke, maar vooral 

vlotte serie over Rotterdam. Het is vooral de 

techniek van de serie die indruk maakt. Er is veel 

werk verricht en het resultaat is ernaar: vlot en goed 

synchroon met de muziek. 

 

Ook de serie over Budapest laat bij mij een zeer 

goede indruk achter. Mooie beelden, goed en 

duidelijk ingesproken. En of dat nu een reisverslag 

of een documentaire wordt genoemd maakt voor mij 

niets uit, het is en blijft een imposante serie. 

 

Naar aanleiding van de laatste serie krijg ik de indruk dat de organisatie 

de (naar mijn mening) beste serie voor het laatst 

bewaard heeft. ‘De Chambal Rivier’, een serie over 

dieren in dat gebied, munt uit door de fraaie 

beelden en de voice-over met duidelijke informatie. 

Mijn mening zal later, als de publieksprijzen bekend 

gemaakt worden, worden bevestigd. 

 

En dan is het publiek aan de 

beurt om te bepalen wie er met 

een onderscheiding naar huis 

mag. De stembriefjes worden 

uitgedeeld en na de stemming 

gaan de tellers aan de gang. 

 

 

 

De uitslag is als volgt: 

4e plaats: Jacques Mertens met ‘Budapest, koningin van de Donau ’ 

4e plaats: Guido Clarysse met ‘Perpetuum mobile ’ 

3e prijs: Piet Huijgens met 

‘Wanneer klaart het op? ’ 

Omdat Piet niet meer aanwezig 

is, wordt de prijs in ontvangst 

genomen door Henk Tulp. 

2e plaats: Bie Lievens met 

‘De Chambal Rivier’ 

1e plaats: Henk Dijkstra met ‘Rond station Blaak’ 
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Voor alle inzenders is er een certificaat van deelname en een inmiddels 

traditionele roos, waarvoor Marcel Batist nog even een 

gebruiksaanwijzing verstrekt, waarmee deze zeker 14 dagen goed blijft.  

 

Voor de vierde keer een geslaagd festival, zoals ook blijkt uit 

opmerkingen die in het gastenboek geschreven zijn. Het maakt dat AV-

groep Westland (voltallig aanwezig) en AV-werkgroep Pixana met een 

zeer tevreden gevoel naar huis gaan. 

 

Tekst: Arthur Palache, foto ’s: Henk Dijkstra 

AV-werkgroep Pixana en AV-Groep Westland 

danken iedereen die op enigerlei wijze aan dit 

festival hebben bijgedragen. Bijzondere dank gaat 

uit naar de hieronder vermelde sponsors die ons, 

zowel materieel als financieel hebben gesteund om 

dit festival mogelijk te maken: 

 AV Stumpfl Nederland 

 AV Groep Westland 

 AV Werkgroep Pixana 

 Batist Hobbykassen 

 Danscentrum Double Feet 

 Fotoclub DFG 

 Fotobond afdeling 11, Zuid-Holland noord 

 Foto Tulp—DigiActief 

 Ilona Hartensveld Bedrijfs– en Portretfotografie 

 Marle Creatieve Communicatie 

 Nederlandse Vereniging voor Beeld en Geluid 

 Westlandse Algemene Fotografen Vereniging 

Het fraai uitgevoerde programmaboekje  

van het AV Festival Europoort 2017  
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Festival Plaats Datum 

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 

 

We realiseren ons dat de AV-Dag van het Noorden 2017 al weer met 

rasse schreden nadert. De inschrijving is inmiddels gesloten, maar toch is 

er reden genoeg om u nog even dit berichtje te sturen als geheugen-

steuntje. Alle gegevens kunt u vinden op onze website: www.avdrenthe.nl 
 

 

Op 27 januari zal er weer een studiedag plaatsvinden in Rijen.  

Informatie voor deelnemers en bezoekers, het reglement en een inschrijf -

formulier zijn beschikbaar op de website: 

 

www.avgroep1592.nl 

 

Bespreking van de ingezonden series vindt plaats door afwisselend  

Jan Roeleveld en Rinus Verheggen 

 

De organisatie is in handen van Piet Huijgens, Hans Vermaas en Henk-

Jan de Weert 

17 maart 2018 

Oosterhout (Nijmegen) 

Nadere informatie volgt 

http://www.avdrenthe.nl/
http://www.avgroep1592.nl
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 Het duurt nog even, maar reserveer 14 april 2018 alvast in de agenda, 

want dan vindt in Barneveld de presentatie en de juryuitslag van de 

Nationale AV -wedstrijd 2018 van de NVBG plaats.  

 

We hebben een drietal zeer bekende personen in de AV-wereld van 

Nederland en omstreken bereid gevonden om de moeilijke taak van de 

jurering op zich te nemen: Herman Kraij, Henk Tulp en Jan Roeleveld.  

 

Wilt u meedoen met een AV -serie? Inzenden is mogelijk tot en met 5 

februari 2018.  

 

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

inzenden vindt u in het Wedstrijdreglement en op het Inschrijfformulier 

2018. Deze zullen binnenkort op de website van de NVBG te vinden 

zullen zijn. 

Vooraankondiging 

Nationale AV-wedstrijd 2018 

Vooraankondiging 

Landelijke NVBG-dag 

Het bestuur van de NVBG  

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/

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. 

In het NVBG-nieuws van mei heeft Jan Tuinman in een open brief de 

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

In de daarop volgende NVBG-nieuws-nummers hebben meerdere 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. 

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

Barneveld. 

Het bestuur van de NVBG. 
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50 jaar AV producties ! 

 

Vrijdagavond 6 oktober verzorgden Ans en Chris Breet een avondvullend 

programma bij NVBG Regio Utrecht in De Bilt. Ans en Chris zijn beiden 

lid van deze club. 

 

De reden voor het optreden was niet zo maar wat: ze vieren namelijk dat 

ze VIJFTIG jaar AV producties maken!! 

 

Na een welkom begon de avond 

met een door Chris gemaakte film 

over hoe zij tot deze mijlpaal waren 

gekomen: vanaf 1967 trok Chris er 

met vrienden op de bromfiets op uit 

naar onder anderen Noorwegen, 

Zweden,  Duitsland, Frankrijk en 

Schotland. Vanaf 1972 ging Ans 

mee achterop! Samen met 45kg 

bagage zijn ze bijvoorbeeld dwars 

door IJsland gereden. De brommer 

was eerst verscheept, waarop het 

stel later volgde en dan op 

avontuur ging, asfaltwegen waren 

daar toen nog niet. Tegenwoordig 

gaan hele volksstammen naar 

IJsland, maar zij waren wel de 

trendsetters. 

 

Vanaf 1979 ging het wel veel comfortabeler met de auto en bezochten ze 

veel landen over de hele wereld. Ans en Chris maken altijd 

reisreportages, uitgebreide 

verslagen van de landen die ze 

bezochten en daarvan werd later 

met behulp van een diashow 

verslag gemaakt, ze trokken langs 

vele zalen en gelegenheden om de 

producties te vertonen. 

 

In eerste instantie ging dat met een 

mechanische schuif en twee 

projectoren, met twee Philips 

bandrecorders met stuurapparaat 

was dat voor die tijd een revolutie. 

Vroeger vertoonden ze ook 

regelmatig presentaties voor 

reisorganisaties zoals OAD, van 

Ginkel en anderen. Hoogtepunt 

voor Chris en Ans was de 

presentatie in Eindhoven met ruim 450 mensen in de zaal, en dat terwijl 

het regende dat het goot, het een koopavond was en ook nog “Wedden 

Dat” op de TV… en dan zoveel kijkers in de zaal! 

 

Als filmoperator van twee Hilversumse bioscopen had Chris te maken met 

professioneel materiaal, dus legde hij de lat voor zijn eigen producties 

ook hoog. Zoals hij zelf zei: “Als je je zaakjes op orde hebt gaat het 

eigenlijk nooit mis” . 

 

Op mijn vraag waarom hij zelf vroeger niet filmde vertelde Chris dat de 

kwaliteit van de toenmalige smalfilmcamera niet aan zijn eisen voldeed…  

Tegenwoordig zijn ze wel overstag: ze filmen en fotograferen met 

professionele apparatuur, wat we konden zien in een nieuwe AV over 

Noorwegen. 

 

Daar was het in 1967 ook allemaal mee begonnen. Ze hebben het  

met de huidige kennis en techniek overgedaan: met hun eigen projectie -

apparatuur op een groot spanscherm werd een mooi en boeiend 

beeldverhaal getoond. 
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Chris in actie in Nieuw-Zeeland en in Oostenrijk 

Chris en Ans in de studio 

Alles bij elkaar vond ik dit wel de moeite waard om te delen met de NVBG 

gemeenschap, het is altijd leuk om zulke enthousiaste mensen te 

ontmoeten, en ondanks dat het aantal vertoningen wel behoorlijk is 

teruglopen blijven ze volop bezig. 

Het is natuurlijk ook een probleem wat velen van ons zullen herkennen, 

de mensen hebben tegenwoordig zoveel dat een avond ontspannen met 

mooie “verhalen in beeld en geluid” niet meer in trek is: toch is het heel 

wat fijner dan kijken naar een You-Tube filmpje, maar dat is mijn 

persoonlijke mening, daar zullen anderen misschien anders over 

denken…. 

 

Tot slot waren er bloemen en felicitaties voor Ans en Chris, en namens de 

leden van Regio Utrecht wensen we ze nog vele jaren “creativiteit en 

inspiratie” toe! 

Jaap Postma 

de website van Ans en Chris: www.breetbeeld.nl  

Verslag regio Arnhem 12 september 2017 

Op de eerste avond na de zomer was de zaal wat matig bezet, veel leden 

waren nog met vakantie. In het vroege voorjaar is een aantal leden naar 

Burgers Zoo gegaan om te fotograferen. Vanavond worden er twee series 

getoond. De eerste serie is van Ton 

Henzen, ZOO-1 (dat houdt in dat er 

nog een ZOO-2 of meer komt, we 

zijn benieuwd). 

De serie begint met een aantal 

opnamen van apen, met geluid van 

schreeuwende apen. 

Daarna wordt er overgegaan naar 

een compilatie van andere dieren 

en planten, ondersteund door geluid van de dieren (geen live geluid) en 

muziek. Enkele beelden gaan over van zwart wit naar kleur. Hierover 

ontstaat een discussie. Jammer dat 

er enkele beelden wat onscherp zijn, 

advies: verwijder de onscherpe 

foto’s. Verder vindt men het een 

aardige impressie van de dierentuin. 

 

De tweede serie van Burgers Zoo is 

van Piet Luitwieler. 

De titel is: BURGERS ZOO. 

De serie begint met opnamen uit 

Burgers Busch, met muziek die goed 

past bij het oerwoud gevoel. 

Daarna wordt er overgegaan naar 

diverse dieren, en beelden van de 

Ocean. Video opnamen onder-

steunen de serie. Het trillen van de 

videobeelden wordt door Piet als 

storend ervaren, maar dit is op te 

lossen door de video te bewerken in een programma, zodat de beelden 
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trillingsvrij zijn. 

Er is enige discussie over de 

snelheid van het zoomen, moet dit 

subtiel zijn of mag het ook wat 

sneller? 

 

 

 

 

De derde serie is van Jan Tuinman: LUMIDO.  

Jan is met een aantal leden van zijn fotoclub naar het klank en lichtspel 

Lumido in het park Berg en Bos in Apeldoorn geweest. In de maanden juli 

en augustus wordt dit evenement elke vrijdag en zaterdagavond 

gehouden. Fotografisch gezien een moeilijk onderwerp om te 

fotograferen. Door de grote dynamiek van de show mis je regelmatig een 

goede opname. De truc is om zoveel mogelijk foto ’s te maken, en de 

goede er uit te filteren. Filmen is een goed alternatief. In de serie van Jan 

zijn dan ook foto ’s en video beelden door elkaar gebruikt, wat een 

dynamisch geheel geeft. De live muziek is vervangen door een eigen 

muziekkeuze, waarbij het belangrijk is dat het ritme van de muziek 

overeen komt met het ritme van de show. De serie wordt als goed 

gewaardeerd. Een kleine opmerking: misschien iets te lang?  

 

 

 

Piet Luitwieler sluit de avond af met nog een drietal korte series.  

 

DE FIETSEN MARKT 

Een markt in Frankrijk met een scala 

aan oude fietsen, inspireerde Piet 

tot het maken van deze serie. 

De serie wordt ondersteund door 

live geluid en muziek. Verder goede 

fotografie. Leuk gemonteerd. 

 

 

 

 

MACRO 

Een serie gemaakt door een Duitse 

vriend van Piet (Berend). Allemaal 

macro opnamen van insecten met 

een grote scherptediepte (Focus 

stacking). Piet heeft de serie 

voorzien van andere muziek. 

De serie laat ook zien hoe een beeld 

tot stand komt met Focus stacking, 

het verleggen van het scherptestel 

punt. Voor een foto zijn zelfs 26 deelfoto ’s genomen, die in Photoshop tot 

één foto zijn samengevoegd. 

 

Als laatste laat Piet een serie zien, waarbij hij het schaduwverloop laat 

zien op een rotswand van een ondergaande zon, door middel van een 

timelap. De fout die Piet maakte is, dat hij steeds de belichting 

corrigeerde. Dus de lichtsterkte blijft over het hele verloop gelijk, wat 

onnatuurlijk aandoet. 

Goed dat we daar met elkaar over kunnen praten, en zo ervaringen 

uitwisselen. 

Jan Tuinman 
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Regioverslag Arnhem, 10 oktober 2017  

Eigenlijk zijn wij – fotografen - een raar volkje. Velen van ons hebben het 

analoge zwart-wit tijdperk meegemaakt en de evolutie naar kleur met een 

rode loper binnengehaald. 

En nu ontdekken we plotseling weer het zwart-wit beeld. In feite een 

vervorming van de werkelijkheid maar toch een indringender 

uitdrukkingsvorm van het opgenomen beeld. 

 

Fred Veldhuisen – professional – liet ons zien welke mogelijkheden in 

Photoshop en Lightroom verborgen zitten om een kleurbeeld om te zetten 

naar zwart-wit met een eigen smaakkeuze. 

Het ene na het andere menu rolde via zijn laptop over het scherm met 

telkens weer andere kleine nuanceverschillen.   Er werd druk genoteerd, 

om herhaling van 

zetten gevraagd, 

kortom, het leek wel of 

plotseling het zwart-wit 

beeld door iedereen 

omarmd werd. Een 

zeer leerzaam 

onderdeel van de 

clubprogrammering 

want er werden laatjes 

geopend waarvan 

velen niet wisten dat 

ze ook werkelijk in Photoshop zaten. De vragen vlogen dan ook door de 

zaal en Anneke Zonneveld – de stuurgroep presentatrice – ving dit handig 

op door Fred meteen te strikken voor een tweede lesavond in het 

volgende seizoen met opnieuw een actueel thema. 

 

 

Dirk de Broekert wees met zijn 

serie “Winter” alvast naar de voor 

ons liggende tijd. Prachtige, rustige 

winterbeelden met ondersteunende, 

passende muziek.  

Gewoon vijf minuten genieten van 

mooi fotowerk. (Ja, hoor, bijna zwart

-wit door de sneeuw!) 

 

Een graag geziene gast uit de 

Duitse grensstreek is Frank Pauls. 

Uit vorige seizoenen weten we dat 

er altijd een verrassing uit de 

beamer rolt. Als hij aankondigt 

twee series te laten zien met 

dezelfde beelden maar toch heel 

anders, ga je toch even rechter op 

de stoel zitten. Een oude 

gashouder in Oberhausen werd 
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ingepakt door de bekende 

kunstenaar Christo ( Big Air 

Packets) en je kon er ook naar 

binnen. Als je wilde kon je zelfs op 

de vloer gaan liggen om een effect 

naar omhoog te bekijken en zo dus 

niets van de vervreemde sfeer te 

missen. En wie liep daar ook rond? 

Juist ja, Paul.  Zijn eerste serie was opgebouwd met high key beelden, 

zeer behoedzaam overgevloeid en klassieke muziek (verademing). Pure 

poëzie. 

De tweede serie begon met het 

situeren van de gashouder in zijn 

vroegere industriële omgeving. 

Krachtiger van opbouw, harder van 

toon en muziek en grafische 

beelden. Zelfde omgeving maar 

plotseling een zakelijker en 

realistischer sfeer. 

 

Juist het zien van de series na 

elkaar betekende een 

omschakeling in de beleving en dat 

was nu juist wat Paul – na een half 

jaar werk – bedoeld had. 

 

 

Er waren vragen en  discussies bij de vleet en Anneke moest helaas 

vanwege de tijd ingrijpen. 

 

Dat betekende dat twee geprogrammeerde series van Piet luitwieler naar 

november worden doorgeschoven maar wij hebben in Giesbeek een groot 

vat waarin zulke series niet verzuren. 

Ton Henzen 

Dat deze nieuwsbrief een blad is voor de leden van de Nederlandse 

Vereniging voor Beeld en Geluid zal duidelijk zijn, iedereen krijgt dit 

maandelijks in de mailbox. 

 

Maar dat het een blad is door leden, is wat minder duidelijk. Het aantal 

bijdragen dat door leden wordt aangeleverd is maar mager. Slechts een 

paar mensen nemen de moeite om regelmatig een tekst, al dan niet met 

plaatjes of foto ’s, in te leveren. Daar ben ik hen heel dankbaar voor, want 

zonder die min of meer vaste groep zou het een karige bedoening zijn.  

 

Toch knaagt bij mij het gevoel dat het wel beter kan. We hebben binnen 

de vereniging elf regio ’s. Van een aantal daarvan krijgt de redactie met 

grote regelmaat een verslag van bijeenkomsten. Dat ligt geheel in de lijn 

van de gedachten van het bestuur: laat eens aan anderen lezen wat er 

binnen die regio ’s gebeurt. Beschrijf eens een regiobijeenkomst of een 

bijzondere activiteit binnen de eigen regio. Wellicht dat zo ’n bijzondere 

activiteit ook voor andere regio ’s eens aanleiding is om betreden paden 

te verlaten en iets nieuws te proberen. 

 

Uiteraard is de redactie dan heel nieuwsgierig hoe dat uitpakt. Schrijf de 

bevindingen eens op. Ook als je denkt geen schrijftalenten te hebben. De 

redactie is te allen tijde bereid om je te helpen en er een prettig leesbaar 

verhaal van te maken. 

 

Pas dan wordt het een blad voor en door leden. 

 

Arthur Palache, 

Hoofdredacteur 

Voor en door leden 
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VAN Natuurfotografie zien, luisteren en beleven  

25 november 2017   

Wilt u met schitterende natuurfotografie opgaan in de schoonheid van de 

natuur dan bieden de leden van de VAN u een avondvullend programma. 

Afwisselend met de persoonlijke uitleg van de fotografen of met muziek 

tot indrukwekkende audio visuele presentaties gemaakt, gaat u genieten 

van zeer gevarieerde series natuurfotografie.   

 

Op een groot scherm reist u van de Nieuwkoopse Plassen naar 

Noorwegen, van de Spaanse steppen naar Catalonië, Kenia, Borneo of 

naar de Galapagos, beleeft u hoe natuurlijke aantasting kleurrijke creaties 

worden, vogels en vossen zo fotogeniek zijn, en trakteren wij u met de 

serie VAN-Totaal op een kleurrijk pallet bekroonde foto ’s.  

 

Met die interesse begroeten wij u op 25 november 2017 vanaf 19.15 uur 

in de grote zaal van De Meent, Orion 3, 1188 AM Amstelveen.  

We beginnen om 20.00 uur.   

 

De toegang bedraagt €7.50 per persoon inclusief een kopje koffie / thee 

in de pauze.   

  

Wilt u verzekerd zijn van een plaats, mail dan uw bestelling van het 

aantal kaarten naar walterhollenkamp@gmail.com. 

Telefonisch bestellen kan ook: 0299-428218 (na 19.00 uur)   

 

Kaarten aan de zaal, zolang de voorraad strekt. Bezoek ook onze 

website www.vanfoto.nl   

De Meent, Orion 3  

1188 AM Amstelveen 

VAN 

Natuurfotografie 

http://www.vanfoto.nl/
http://www.vanfoto.nl/
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Geweldig idee  

Dat overdenkend kreeg ik ineens een geweldige inval. Ik 

bracht in mijn zoeker een kader aan, dat dezelfde breedte 

had als de hoogte van het beeld. 

Daarmee kon ik een vierkante 

beelduitsnede bewerkstelligen. Ik kon dus bij 

de opname al rekening houden met dit 

vierkante beeld en mijn onderwerp daarin 

plaatsen. 

Omdat ik altijd GePe glasraampjes gebruikte 

moest ik bij het inramen de dia in de ene helft van het raampje plaatsen. 

De andere helft van het raampje plaatste ik er dan op, maar dan een 

kwart slag gedraaid. Op die manier bleef er een vierkant beeld over. 

GePe is bij mijn weten het enige merk waarbij dat moeiteloos kon.  

 

Twee voordelen 

1. Ik kon de dia in het raampje in één richting nog een klein beetje 

verschuiven, zodat het onderwerp op de goede plaats terecht kwam.  

2. Ik kon nu ook vierkante beelden projecteren en het hele scherm 

uitlichten. Dat betekende een veel betere gebruikmaking van het 

scherm. In scherm-oppervlakte was dat zelfs 50% meer. 

 

Ik heb met deze methode 

jarenlang mensen in de 

waan kunnen laten dat ik 

ook op 6x6 fotografeerde. 

Dat was niet helemaal 

eerlijk, maar ja, ze 

bedachten het zelf. 

 

Arthur Palache 

Vierkant inramen 

In 1971 ben ik begonnen met 

onderwaterfotografie. Ik gebruikte 

een Exacta Varex VX500 

spiegelreflexcamera in een zelf 

gemaakt plexiglazen 

onderwaterhuis. Die combinatie 

heb ik gebruikt tot 1981. De dia ’s 

die ik ermee maakte waren 

natuurlijk van het 

kleinbeeldformaat, 36 x 24 mm. 

 

Nabewerken van dia ’s was er toendertijd niet bij. Zeker niet op de manier 

waarbij we nu, in dit digitale tijdperk te werk gaan. Toch heb ik indertijd 

een manier gevonden om de beeldopbouw enigszins te beïnvloeden. 

Aanleiding daarvoor was het feit dat een mede -onderwaterfotograaf 

gebruik maakte van een Hasselblad in een waterdichte behuizing. 

Hasselblad was niet alleen vroeger, maar is nog steeds een toonaan -

gevend cameramerk voor vakfotografen en serieuze amateurs.  

 

Deze camera gaf beelden van 6x6 cm op rolfilm. Die rolfilm was ook in 

dia-materiaal verkrijgbaar. De camera van mijn vriend produceerde 

vierkante beelden met een excellente kwaliteit en ik keek daar altijd met 

enige afgunst naar. Hij projecteerde zijn 

beelden in die tijd op een vierkant scherm en 

kon dat helemaal uitlichten. 

 

Ik projecteerde mijn kleinbeelddia ’s op een 

scherm met afmetingen van 1,8 x 1,8 m2, 

maar dat betekende dat er onder en boven 

altijd een stukje scherm niet gebruikt werd. 

Zoekerbeeld 

Schermprojectie  

kleinbeeld 


