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Van de redactie 

De kopij voor deze aflevering van de nvbg-nieuwsbrief is voornamelijk 

aangeleverd door verschillende afdelingen in den lande. Opvallend 

daarbij is dat sommige afdelingen trouw verslagen van avonden en 

beschrijvingen van getoonde series aanleveren en andere afdelingen 

helemaal niets van zich laten horen. Jammer, want ik mag toch 

aannemen dat ook daar activiteiten plaatsvinden. 

 

Het Festival van het Noorden, dat op 4 november in Steenwijk 

plaatsvond, komt in een nabeschouwing op blz. 5 nog even aan de orde. 

Het is interessant om te lezen dat de organisatie van dat festival ernaar 

streeft om alle inzendingen te laten zien, ongeacht de kwaliteit. Het is 

een keuze. Bij andere festivals wordt er een andere keuze gemaakt. 

Wellicht door een overaanbod van series. Ik was zelf aanwezig en de 

eerste zin die ik opschreef in mijn aantekenboekje was: Gezellige, niet te 

grote zaal, ingericht als een heel steil amfitheater, waardoor elke 

bezoeker een onbelemmerd uitzicht heeft op het scherm. Ik heb die dag 

in ieder geval genoten van het wisselende aanbod. 

 

In de beschrijving van de DFG-avond, op blz. 12 komt het begrip 

‘cinemagraph’ ter sprake. Omdat ik geen idee had wat dat betekende ben 

ik eens op onderzoek gegaan en de resultaten daarvan heb ik maar eens 

opgeschreven. Wellicht dat iemand op een idee gebracht wordt.  

 

Tot slot natuurlijk de nodige festivalaankondigingen. 

Kopij voor het volgende nummer verwacht ik uiterlijk 15 december op  

nvbgnieuws@nvbg.nl 

Ik wens iedereen een prettige beleving van de Sinterklaasavond en veel 

leesplezier. 

Arthur Palache 

Hoofdredacteur 

Helaas heeft secretaris Willem van den Berg, om gezondheidsredenen, 

per 1 november zijn bestuursfunctie moeten neerleggen. Het bestuur 

betreurt dit ten zeerste en wenst Willem een voorspoedig herstel toe. Wij 

danken hem voor het werk dat hij de afgelopen acht maanden voor de 

NVBG heeft verricht. 

Voor de andere vier bestuursleden komt dit hard aan. Zij hebben hun 

handen vol aan een aantal lopende projecten, zodat voor het zorgvuldig 

uitvoeren van de secretarisfunctie weinig ruimte overblijft.  

Gelukkig heeft onze hoofdredacteur van het NVBGnieuws, Arthur 

Palache, aangeboden tijdelijk als interim secretaris te fungeren. Een deel 

van de werkzaamheden zal door bestuurslid Herman van den Dool 

worden uitgevoerd, zodat Arthur nog voldoende tijd overhoudt voor de 

redactie van het NVBGnieuws. 

Let wel: dit is slechts tijdelijk. Hooguit tot aan de Algemene 

Ledenvergadering in februari 2018. Dan zal er toch echt weer een 

“vaste” secretaris gekozen dienen te worden. Maar eerder mag ook! 

Wilt u deel uit gaan maken van het dynamische team dat de 

vereniging bestuurt, neem dan contact op met voorzitter Ed 

Diersmann: telefonisch 0182 37 40 57 of per email 

voorzitter@nvbg.nl. 

Naar aanleiding van de discussies over de jurering van de Nationale AV -

wedstrijd, heeft het bestuur besloten met een aantal leden een werkgroep 

te vormen om een voorstel voor te bereiden voor de Algemene 

Ledenvergadering op 24 februari 2018. Indien dat voorstel door de leden 

wordt overgenomen zal het van kracht worden bij de Nationale AV-

wedstrijd in 2019.  

Het bestuur zal een aantal leden benaderen hiervoor, maar nodigt alle 

leden uit zich aan te melden voor deze werkgroep. 

Interesse? Aanmelden kan via voorzitter@nvbg.nl.  

Van de bestuurstafel 

mailto:voorzitter@nvbg.nl
mailto:voorzitter@nvbg.nl
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 Meedenken en –praten over de 

Nationale AV-wedstrijden na 2018? 

 

Binnen de NVBG is discussie ontstaan over de opzet van de Nationale 

wedstrijden. Met name jurering en selectieproces staan daarbij ter 

bespreking. 

Omdat de voorbereidingen voor de Nationale AV-wedstrijd in 2018 al 

gestart zijn, kunnen wijzigingen in de opzet pas voor het eerst in 2019 

doorgevoerd worden. Noodzakelijke aanpassingen in het 

wedstrijdreglement dienen door de Algemene Ledenvergadering (ALV) 

goedgekeurd te worden. Dat kan op de ALV van 24 februari 2018 of een 

later in dat jaar bijeen te roepen extra Ledenvergadering.  

 

Voor dit meepraten en meedenken wil het bestuur een werkgroep van 

ongeveer 10 leden instellen. De bedoeling is medio december een 

brainstormsessie te houden en daarna via email te komen tot een 

voorstel voor de ALV. De sessie wordt centraal in Nederland gehouden. 

Eind januari 2018 zullen de werkzaamheden afgerond zijn.  

 

Interesse om mee te doen? Meld je dan aan bij onze voorzitter 

Ed Diersmann (voorzitter@nvbg.nl). 

 

Wanneer het niet uitkomt om overdag 

te vergaderen geef dat dan s.v.p. op 

bij je aanmelding. Weet je al dagen in 

de periode 11 t/m 22 december niet 

kunt, vermeld die dan ook. 

Bij meer dan 10 aanmeldingen wordt 

een keuze gemaakt of geloot. 

 

Meepraten over de 

Nationale AV-wedstrijd 

 

Vacatures in het bestuur 

van de NVBG  

In verband met het neerleggen van de functie zijn wij per direct op zoek 

naar een 

Secretaris 
De werkzaamheden omvatten 

 Het notuleren van de bestuursvergaderingen  (5 of 6 per jaar)  

 Het maken van het verslag van de Algemene Ledenvergadering en 

eventuele extra ledenvergaderingen 

 Het opstellen van het jaarverslag van het bestuur 

 Het verzorgen van de correspondentie (voornamelijk per email) 

 Het uitvoeren van de voortgangscontrole 

 Meewerken aan het jaarlijkse Nationaal AV-festival in april 

 

Wie neemt deze uitdaging, om deel uit te maken van het enthousiaste 

bestuur aan? Tot 24 februari 2018 op interim basis, daarna zal de 

Algemene Ledenvergadering voorgesteld worden de benoeming definitief 

te maken. 

 

Informatie en aanmelden via de voorzitter van de NVBG Ed Diersmann, 

telefonisch 0182-37 40 57 of per email voorzitter@nvbg.nl 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:voorzitter@nvbg.nl
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Op de Algemene Ledenvergadering in 2019 zal onze huidige 

penningmeester Henk Dijkstra statutair niet meer herkiesbaar zijn. 

Daarom zoeken wij met ingang van 2019 een 

Penningmeester 
 De taken van de penningmeester zijn: 

 Het verzorgen van de financiële administratie  

 Het verzorgen van de tijdige betaling van facturen 

 Het verzorgen van de tijdige inning van de contributie  

 Het beheren van de bankrekeningen van de vereniging 

 Het opstellen van de jaarrekening, bespreken met de kascommissie en 

toelichten op de ALV 

 Het verzorgen van de ledenadministratie 

 Meewerken aan het jaarlijkse Nationaal AV-festival in april 

 

Het bestuur stelt een gegadigde in de gelegenheid om in 2018 alvast 

“over de schouders van Henk Dijkstra” mee te kijken om zo enige 

ervaring op te doen. 

 

Voor informatie over deze functie kunt u zich wenden tot Henk Dijkstra, 

telefonisch 015-256 61 59 of per email penningmeester@nvbg.nl 

 

Aanmelden voor deze functie bij de 

voorzitter van de NVBG, Ed Diersmann, 

telefonisch 0182-37 40 57 

of per email voorzitter@nvbg.nl 

 

Vacatures in het bestuur 

van de NVBG  

Ja, dat even schrikken toen ik van de voorzitter hoorde dat Wilem van 

den Berg om gezondheidsredenen zijn secretariaat heeft teruggegeven. 

Ik wens hem alle sterkte  en hoop dat zijn ongemakken dit van tijdelijke 

aard zullen zijn. Sterkte, Willem!  

 

In ben in het verleden al eens eerder gevraagd om secretaris van de 

NVBG te worden. ik had daar in principe geen bezwaar tegen, maar ik 

was toen al hoofdredacteur van de nvbg-nieuwsbrief. En beide functies 

combineren, dat leek me wat ver gaan. Ik heb indertijd aangegeven dat ik 

wel secretaris wilde worden, maar dan het hoofdredacteurschap zou 

willen laten vallen. Persoonlijk zou ik dat jammer vinden, want ik beleef er 

veel plezier aan. Op de valreep heeft Willem zich tijdens de algemene 

ledenvergadering van vorig jaar toen beschikbaar gesteld. 

 

Nu de nood echter hoog is heb ik het bestuur aangeboden een helpende 

hand te reiken en het secretariaat op we te willen nemen, onder de 

uitdrukkelijke voorwaarde dat zoeken naar een ‘echte’ secretaris gewoon 

zou doorgaan. Zodra deze gevonden is zal ik direct mijn functie 

overdragen. Het bestuur heeft dat voorstel aanvaard en daar zelfs aan 

toegevoegd dat deze situatie slechts tijdelijk kan bestaan: tot uiterlijk de 

algemene ledenvergadering van 2018, of eerder als iemand voor deze 

functie aanmeld. 

 

Tot die tijd ga ik mijn best doen om het secretariaat te runnen en bestuur 

bij te staan in de vele taken.  

Arthur Palache 

Van de secretaris a.i. 

mailto:penningmeester@nvbg.nl
mailto:voorzitter@nvbg.nl
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Festival van het Noorden 

Verslag van de AV-dag van het Noorden  

op 4 november 2017  
 

Het was een mooie, feestelijke 

zaterdag. Er waren weer heel veel 

series om te bekijken, series die 

je mooi vindt en andere die beter 

zijn. Als AV-groep willen we op 

ons festival in principe dat 

iedereen zijn serie kan laten zien, 

ongeacht de kwaliteit. 

Dagvoorzitter Henk Hageman,  

formuleerde dat als volgt: 

“Verstandigen leren van de fouten 

van anderen”. De enige beperking voor het festival is de totale 

projectietijd. Het aantal inzendingen was eigenlijk net te veel, maar met 

enig schuiven lukte het toch om ieders werk te laten zien en hoefden we 

niemand teleur te stellen. 

 

Er waren veel mooie series, al is het woord mooi een subjectieve 

invulling. Na het welkom van Henk Hageman kon Rolf de Ruiter starten 

met de projecties. Na de inswinger over de Noord-West-Hoek van 

Overijsel met Steenwijk daarin, werd iedere serie vooraf gegaan door een 

aankondiging van de titel, de maker, de muziekkeuze en de inhoud. 

Eveneens werd dan ook de lamp van de zaal op halve sterkte gebracht, 

waardoor je in het programmaboekje desgewenst snel een aantekening 

kon maken. 

 

De programmacommissie, vijf clubleden in wisselende samenstelling, had 

de series over de oorlog achterelkaar gezet. Na de aankondiging kon je 

de zaal verlaten, als je dit onderwerp niet wilt zien.  

In dit verslag kunnen we niet alle series bespreken, daar ontbreekt de 

ruimte voor, maar er zaten pareltjes tussen. Voor de lunchpauze kwamen 

de series van Ben de Hond,  J.B. van de Werf, Gerard van Meel, Aart 

Teeuwen, Pieter Poorter, Hans Meijer, Hans Vermaas, Maria Brans, Dirk 

Vet, Arnold van de Kamp, Ger Sauer, Karel J. Maaswinkel, Jan Janssen, 

Henk Hageman, Cuno Wegman, Piet Bakker, Rudo van Rooij, en Piet 

Huijgens voorbij, 

 

Na de lunchpauze gingen we verder met de serie van Bert Siebring, Guido 

Clarysse, Theo Eichhorn, Piet Westerveld, Henk P, Tulp, J. de Kievit en 

André Hartensveld, Ron Mulder, Kees Meijerink en Berta Siebring.  

 

Dan volgde weer een pauze en na deze pauze keken we naar de series 

van Jos Ketelaar, Gerrit van Harreveld, Guido Flobert, Max Joore, Marcel 

Batist, Patrick De Bruyne en Jeanne Assendelft met haar Muizennissen.  

 

Er kon gestemd worden voor de publieksprijs. De telcommissie ging ijverig 

aan de slag terwijl wij in de tussentijd naar een serie van Rolf en Jeannet 

de Ruiter en van Arie Oostdijck keken. 

 

Het einde van deze AV-dag naderde. De telcommissie vertelde dat de 

zaal, met onderling zeer kleine verschillen, het volgende had gekozen:  
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Festival Plaats Datum 

Studiedag Rijen Rijen 27 januari 2018 

Voorjaarsfestival Oosterhout (Nijmegen) 17 maart 2018 

Nationaal AV-festival Barneveld 14 april 2018 

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 

 Op de derde plaats is geëindigd Kees Meijerink  met de serie Our 

World, waarin het probleem van het methaan werd besproken  

 Tweede was een serie van Gerrit van Harreveld. In zijn serie Primavera 

Canaria werden we meegenomen naar de lente op een van de 

Canarische eilanden.  

 Als eerste eindigde een serie van Marcel Batist, Verstilde Wateren. 

Een poëtische benadering van water, rust en ruimte. Hij kreeg een 

oorkonde met daarop de vermelding van de publieksprijs.  

 

Alle inzenders kwamen naar voren om hun certificaat in ontvangst te 

nemen, en zij werden bedankt met een overweldigend applaus. Het was 

het einde van een mooie en inspirerende dag. Financieel konden we net 

rondkomen dankzij de financiële bijdrage van de NVBG en de bijdrage 

van Jan Roeleveld. 

 

Rolf de Ruiter 

http://www.avgroep1592.nl
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Bij het lezen van het verslag van DFG (blz. 12) beschrijft Johan 

Rimmelzwaan een serie van André Hartensveld, die slechts uit één foto 

bestaat. En noemt daarbij de term cinemagraph, een foto, waarin na korte 

tijd beweging is waar te nemen. In dit geval is dat een waterval die 

plotseling begint te stromen. 

 

Dat wekte bij mij grote nieuwsgierigheid op en was de directe aanleiding 

om wat nader onderzoek te doen. Ik wam tot verbazingwekkende 

conclusies. Het fenomeen cinemagraph blijkt al wat langer te bestaan en 

is het best te omschrijven als een foto, waarin op een heel subtiele 

manier enige beweging is waar te nemen. 

 

Enige voorbeelden zijn op de al genoemde website cinemagraph.nl te 

bekijken. De voorbeelden zijn verbijsterend. Dan ontstaat ook de 

nieuwsgierigheid naar de achtergronden ervan. Het blijkt dat dit soort 

foto’s tot stand gekomen is door als uitgangspunt een korte video te 

maken. Met behulp van geëigende software wordt vervolgens het eerste 

beeld ‘vastgezet’. Dat wordt vervolgens als masker gebruikt om de 

bewegende onderdelen eronder te laten zien. Op die manier kan er een 

‘bewegende gif-afbeelding’ van worden gemaakt, die moeiteloos in een 

serie kan worden verwerkt. 

 

Helaas is het niet mogelijk om in een PDf-bestand, zoals deze nieuws-

brief bewegende gifs op te nemen, maar belangstellenden kunnen 

onderstaande links eens volgen om er een paar te bekijken.  

http://cinemagraphs.com/ of https://www.hongkiat.com/blog/cinemagraph/ 
 

Op onderstaande link kunt u zien hoe u zelf zoiets kunt maken;  

http://www.fotografille.nl/tutorials/tutorial-cinemagraph-maken-in-
photoshop  (Even naar beneden scrollen om een en ander goed in beeld 
te krijgen) 

Arthur Palache 

Cinemagraph 

Alle Informatie over dit festival is beschikbaar op de website.  

Series kunnen ingezonden worden tot uiterlijk 17 februari 2018.  

 

Met vriendelijke groet, 
Jos Hagens 

Coördinator organisatieteam AV Voorjaarsfestival  
 

Mail: contact@av-voorjaarsfestival.nl 
Website: www.av-voorjaarsfestival.nl 

 
 

 

http://www.cinemagraph.nl
http://cinemagraphs.com/
https://www.hongkiat.com/blog/cinemagraph/
http://www.fotografille.nl/tutorials/tutorial-cinemagraph-maken-in-photoshop
http://www.fotografille.nl/tutorials/tutorial-cinemagraph-maken-in-photoshop
mailto:contact@av-voorjaarsfestival.nl
http://www.av-voorjaarsfestival.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, en wel Herman Kraij *), Henk Tulp en 

Jan Roeleveld.  

 

Wilt u meedoen met een AV -serie? Inzenden is mogelijk vanaf nu 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 die op de website van de NVBG te vinden zijn.  

 

Korte samenvatting hiervan:  

 Één serie per deelnemer.  

 NVBG-leden doen gratis mee, niet-leden betalen € 15,= voor 

deelname.  

 Serie maximaal 8 minuten lang.  

 Resolutie van de serie zodanig, dat maximale kwaliteit wordt verkregen 

op een beamer met 1920 bij 1080 pixels  

 Bij voorkeur startend in de pauzestand.  

 Seriebestand(en) en inschrijfformulier samen uiterlijk op 5 feb. 2018 

via WeTransfer.com opsturen naar av@nvbg.nl. 

Vragen? Stuur een mailtje naar het bovenstaand emailadres  van de 

wedstrijdcommissie  
 

* Bij het opmaken van deze nieuwsbrief bereikte ons het bericht dat Herman met spoed 

een zware hartoperatie heeft ondergaan. Als gevolg daarvan ziet hij af van jurering voor 

de Nationale AV-Wedstrijd in 2018. Wij wensen Herman veel sterkte en 

beterschap.  Over het invullen van de open gevallen plaats in de jury hopen wij in het 

decembernummer meer informatie te kunnen geven.  

Vooraankondiging 

Nationale AV-wedstrijd 2018 

De Nationale vindt plaats in 

De Veluwehal 

Nieuwe Markt 6 

3771 CB Barneveld  

mailto:av@nvbg.nl
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Verslag van de AV-groep Westland-bijeenkomst, 

30 oktober 2017 

 

Het gezelschap is bijna voltallig aanwezig. Er staat vanavond een flink 

aantal producties ter bespreking op de agenda. De normale gang van 

zaken is dat we eerst een serie volledig bekijken. Dan wordt deze een 

tweede maal vertoond, waarbij de aanwezigen STOP mogen roepen als 

er een bespreekpunt is. Tot slot is er nog een algemene nabeschouwing, 

waarbij kritiek geuit mag worden. Soms is dat heel stevige kritiek, maar 

dat zijn we inmiddels wel gewend. Het gaat er nooit om een serie af te 

branden, maar om met de kritiekpunten een verbetering te 

bewerkstelligen. 

 

Voor we aan de series toe zijn is er eerst een kleine discussie over het 

beoordelen en jureren van series naar aanleiding van een besluit van de 

fotobond. Arthur legt uit dat dit ook de aandacht heeft van de NVBG. Dat 

is een rechtstreeks gevolg van de Open Brief die Jan Tuinman het land in 

stuurde en van de reacties die daarop binnengekomen zijn. Het bestuur 

beraadt zich over dit onderwerp. De komende Nationale AV-Wedstrijd is 

echter onderhevig aan een reglement. Dat kan slechts op een Algemene 

Ledenvergadering worden gewijzigd. Voor 2018 verandert er dus niets, 

maar binnen het bestuur is het een onderwerp van bespreking. Als er 

naar aanleiding van de discussie aanleiding is om het reglement te 

wijzigen komt er te zijner tijd een voorstel naar de leden van de NVBG.  

 

André Hartensveld heeft een tiental jaren geleden een lange reis door 

Amerika gemaakt. Na tien jaar en de productie van enkele series is hij 

weer aan de slag gegaan met die Amerikareis. Deel 1 en 2 hadden we de 

vorige keer gezien. Vandaag komen de delen 3 en 4 aan de orde. Deze 

zien er, net als de twee eerste delen, gelikt uit qua fotografie en 

beeldovergangen en zijn dus 

een feest om naar te kijken. 

Deze series zijn gemaakt met 

het programma Pictures To 

Exe, over het algemeen 

afgekort tot PTE. Het is, zeker 

buiten Nederland, het meest 

gebruikte programma om 

series mee samen te stellen 

en biedt gezien de gepresenteerde series, heel veel mogelijkheden.  

 

Ger Sauer heeft zich in het 

Westland uitgeleefd op 

mechanische installaties in de 

serie ‘Westlandia mechanica ’. 

Het is een fraaie strakke serie 

geworden met heel mooie en 

vooral scherpe beelden die 

elkaar op zeer prettige wijze 

afwisselen. Ook de muziek-

keuze is prima en past perfect 

bij de aangeboden beelden. 

Net als bij de serie van André, is er geen reden er iets aan te veranderen.  

 

Johan Rimmelzwaan is de 

maker van de serie ‘Gwoon 

Berlijn’. Deze serie is in 

Berlijn gemaakt en laat veel 

beelden zien van heel veel 

plaatsen in deze stad. De 

fotografie is heel mooi, maar 

er zou wat extra aandacht 

besteed kunnen worden aan 

de overgangen. Zo krijgt hij de 
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suggestie om, daar waar een overgang een erg druk derde beeld 

oplevert, het beeld eerst wat onscherp te maken, dan overgaan naar een 

ander onscherp beeld en dat dan weer scherp weer te geven. Dat maakt 

het voor de kijker wat rustiger. Ook is de serie redelijk lang en kan zonder 

enige bezwaar in twee of misschien wel in drie kleinere series verdeeld 

worden. 

 

Na de pauze laat Kees 

Olierook een korte serie zien 

met als onderwerp 

paddenstoelen. Deze is 

gemaakt in Ockenburg, een 

bosrijk gebied tussen 

Loosduinen en Kijkduin, onder 

de rook van Den Haag. Hij 

presenteert fraaie 

paddenstoelen op bomen, op 

de grond en op rottend hout. 

We verbazen ons over de ongelooflijke scherptediepte en Kees legt uit 

dat dit bereikt is met ‘focus stacking’, een techniek waarbij meerdere 

foto’s gemaakt worden, steeds met een iets gewijzigde afstandsinstelling. 

Dat doet de camera geheel zelfstandig. De beelden die op die manier 

ontstaan zijn met Photoshop samengevoegd worden tot één foto, waarbij 

Photoshop van elke foto het scherpste deel gebruikt. Het levert 

spectaculaire resultaten op. Hij eindig zijn serie met de letters BVHK op 

het doek. Bij navraag blijkt het te staan voor Bedankt voor het kijken.  

 

Marcel Bastist heeft in Noorwegen het Vigelandpark bezocht en daar de 

serie Emoties in ijzer gefotografeerd. Dit unieke sculptuurpark is het 

levenswerk van Gustav Vigeland met meer dan 200 sculpturen in brons, 

graniet en smeedijzer. Vigeland was ook verantwoordelijk voor het 

ontwerp en de architectonische indeling van het park. Het Vigeland Park 

werd voornamelijk voltooid tussen 1939 en 1949. 

Bijzonder is dat de meeste bezoekers zich concentreren op de granieten 

en bronzen beelden. Marcel heeft dat niet gedaan en zich uitsluitend 

geconcentreerd op 

de smeedijzeren 

kunstwerken. 

Er is enige 

discussie over het 

begin van de serie, 

maar daarna 

volgen mooie 

beelden met 

speelse effecten in 

beeld en geluid. 

Tegen het eind is er een probleempje met een moire-effect, dat volgens 

Johan opgelost kan worden door de beelden niet eerst te verkleinen, 

maar ze in de volle omvang in de serie op te nemen. M.Objects moet het 

verkleinen dan maar voor zijn rekening nemen. 

 

De vierde serie van André over zijn Amerikaanse reis wordt vertoond. Er 

is enige discussie over de uitgebreide informatie aan het begin van de 

serie. Ook is men van mening dat er behoorlijk drukke beelden 

verschijnen met gekabbel van water op de achtergrond, zonder dat er 

water te zien is. Het wordt wel gecompenseerd door de schitterende 

beelden. Een aantal van deze series, zou, met een praatje tussendoor, 

geschikt zijn voor een avondvullend programma. 

 

Ger Sauer heeft naar 

aanleiding van opmerkingen in 

een vorige sessie, in de serie 

Onder Nul een aantal 

verbeteringen aangebracht. 

Het leverde mooie en 

stemmige winterbeelden op, 

begeleid door goed gekozen 

muziekfragmenten. Het geheel 

komt beter over dan de vorige keer. 
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In Vietnam wordt ieder jaar op 

10 december door het huidige 

regiem herdacht dat tijdens een 

Amerikaans bombardement in 

één klap twaalf jonge vrouwen 

omkwamen. De beelden voor 

deze serie zijn door Ger 

Sauer in kleur opgenomen, 

daarna omgezet in zwart-wit en daarna weer voor 50% gemengd met de 

oorspronkelijke beelden. Hierdoor zijn beelden ontstaan die passen bij de 

somberheid van het onderwerp. De muziek is goed gekozen, maar het 

eind is nogal abrupt en verdient verbetering. 

 

Johan Rimmelzwaan is lid van een fotoclub waar een clubopdracht 

bestaat uit het in beeld 

brengen van Den Haag. Hij 

heeft, als onderdeel van deze 

opdracht, Haagse festivals in 

beeld gebracht. Na beelden 

van podia en artiesten komt er 

een serie portretten van 

festivalgangers die uitmunten 

in scherpte en belichting. 

Johan heeft al meer bewezen 

juist op dat gebied heer en meester te zijn. Ik herinner me een serie 

portretten van roodharigen en van mensen uit Azië. Steeds voortreffelijk 

in beeld gebracht, net als in deze serie. Vier andere leden van zijn 

fotoclub nemen ook deel aan deze opdracht en het werk van Johan maakt 

me heel nieuwsgierig naar het eindresultaat. 

 

Arthur Palache 

Bijeenkomst AV-groep Drenthe op 24 oktober 2017.  

 

Om acht uur opent Rolf de bijeenkomst en vermeldt, dat ons voormalig lid 

Arend Veltkamp getroffen is door een hartinfarct. Daarna is het woord aan 

Henk met de laatste berichten over de organisatie van de AV-dag van het 

Noorden op 4 november a.s. 

 

Photoshop 

Gerrit zou proberen om, ondanks zijn doofheid, samen met Klaas een AV -

serie mét geluid te produceren. Door problemen met zijn computer is dit 

niet gelukt. Als alternatief heeft Gerrit zijn computer meegenomen om te 

laten zien hoe hij met behulp van Photoshop Elements het formaat van zijn 

beelden, veelal gescande dia ’s, verandert in 16:9. Daarbij wordt niet, zoals 

vaak gebeurt, ingezoomd om een deel van het beeld te laten vervallen, 

maar wordt er een stuk “aangeplakt”. We krijgen een goede indruk hoe 

e.e.a. in zijn werk gaat. 

 

Duinvorming 

Dan wordt er een nieuwe serie van Max vertoond, die hij ook heeft 

ingestuurd voor de AV-dag, n.l. “Duinvorming”. In deze serie worden de 

teksten niet ingesproken, maar in beeld gebracht, hoewel Max in het 

verleden wel gebruik maakte 

van door hemzelf ingesproken 

teksten. Maar hij vindt zijn 

stem daarvoor niet meer zo 

geschikt en heeft nu dus 

gekozen voor geschreven 

teksten. Het is een subtiele 

serie, die eigenlijk zou moeten 

worden herhaald, en dat 

gebeurt dus in elk geval op de 

AV-dag. 
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Als voorbeeld voor een goed ingesproken tekst wordt nu een andere 

inzending van de AV-dag, namelijk “Rick Wouters” van een van onze 

Vlaamse inzenders vertoond. De tekst komt haast poëtisch over en oogst 

van een deel van de aanwezigen veel bewondering. 

 

Inswinger 

Nu is het de beurt aan de inswinger, die Arie en Rolf hebben gemaakt 

voor de AV-dag. Deze wordt over het algemeen positief beoordeeld, 

afgezien van het gebruikte logo van de NVG, wat inmiddels natuurlijk 

NVBG moet zijn. 

 

De Japanse Oester 

Max heeft nog een nieuwe 

serie, namelijk “De Japanse 

Oester”. Het is een korte serie 

met veel close-ups. 

 

 

 

 

 

 

De Vecht:  

Tot slot van Rolf ook twee series, t.w. “De Vecht in Duitsland” en “De 

Vecht in Nederland”, beide op muziek van Remy van Kesteren en met 

ingesproken teksten van Jeannet. De muziekkeuze is niet optimaal en de 

teksten zijn niet altijd goed verstaanbaar, maar de beelden zijn over het 

algemeen heel mooi. Wel worden er nog enkele opmerkingen geplaatst 

over het gebruik van bewegende beelden, met name die van het 

stromende water. Men vindt ze vrij kort. Een paar plaatjes uit deze series 

op de volgende bladzijde. 

 

Om 22:20 wordt de bijeenkomst door Rolf afgesloten, nadat is 

geïnventariseerd wat er de volgende keer, op 21 november, zal worden 

vertoond. 
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Verslag van de DFG-AV-avond op 9 november 2017  

De leider van de avond, Johan Rimmelzwaan, waarschuwde de talrijke 

aanwezigen ervoor dat het weleens een lange zit zou kunnen worden 

gezien het aantal van tien te vertonen AV ’s. 

Nadat een technische storing in de apparatuur was verholpen, kwam de 

eerste serie aan de beurt. 

 

Maker: André Hartenveld 

Titel: De Waterval 

Voor de club een primeur. De maker vertoonde slechts één opname en 

wel die van een waterval. Plotseling begon in het stilstaande beeld de 

waterval te stromen terwijl de rest van de opname stil stond. Een zeer 

verrassend effect. Het duurt even voordat je het door hebt wat er aan de 

hand is. De maker onthult zijn werkwijze. Hij maakte gebruik van de 

software cinemagraphs (www.cinemagraphs.nl/ ) die gratis van internet 

kan worden binnengehaald. Menging van foto’s en video’s kunnen in een 

continue opeenvolging bewegend worden afgespeeld. Ik heb het 

vermoeden dat dankzij deze eerste stap van André andere AV-makersop 

een spoor zijn gezet.  

 

Maker: André Hartensveld 

Titel: Rondreis door de V.S. deel  1  

Een serie zoals we die van de maker gewend zijn. Uitgekiende 

beeldopbouw, pakkende overvloeiers, mooie beeldbewerking, sprekende 

kleuren en passende countrymuziek.  

De waardering was groot. 

Maker: Gaston Corbeau 

Titel: Hyperrealisme 

Impressie van een in de Kunsthal te Rotterdam 

gehouden tentoonstelling. Het zijn allemaal 

schilderijen met thema ’s van alle dag die net 

lijken op ansichtkaarten. Vlot in beeld gebracht 

met zeer verzorgde techniek. Opvallend 

functionele muziek completeerde het geheel. 

 

 

 

Maker: Johan Rimmelzwaan 

Titel: Gwoon Berlijn 

Berlijn biedt de fotograaf vele 

mogelijkheden. Johan maakte 

uitstekende opnames. Aan het 

einde van de serie volgde een 

totaaloverzicht van de 

benamingen van de in beeld 

gebrachte objecten. Met een 

beperkt aantal beelden deed 

hij dat ook. Zou vermelding 

van benamingen onder de 

meeste opnames wellicht tot 

een betere oriëntatie van de 

kijker hebben kunnen leiden?  

De onderliggende muziek gaf 

wat het laatste deel betreft, de 

Elisabethan Serenade, reden 

tot commentaar: te Engels voor 

een serie over Duitsland en te 

bekende meedeinmuziek. 

De serie is documentair van 

aard die zijn waarde sterk ontleent aan de kwaliteit van de foto ’s. 

 

http://www.cinemagraphs.nl/
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Maker: André Hartensveld 

Titel: Rondreis door de V.S., deel 2 

Beelden die al tien jaren bij 

hem op de plank lagen, zijn nu 

tot een AV-serie gemaakt. Nu 

moet niet worden gedacht dat 

de maker ondertussen heeft 

stilgezeten. Aan deze serie zijn 

talloze andere producties 

voorafgegaan. Ook hier weer 

goed fotowerk inclusief de 

bewerking van de ongelooflijk mooie natuur van het land. Het tempo is 

goed zodat de toeschouwer in de gelegenheid is goed te genieten van de 

beelden. 

 

Maker: Gaston Corbeau 

Titel: Berlijn 

Geef de maker een thema en 

iedere keer weer komt er een 

productie van grote klasse uit 

zijn koker. Het hoge niveau van 

fotografische beeldvorming, 

gelardeerd met weer 

bijzondere muziek, leidde ook 

nu weer een groot kijkgenot. 

Chapeau bas! 

 

Maker: André Hartensveld 

Titel: Grand Canyon en 

Yellowstone National Park 

Nog iemand die keer op keer 

verrast met zijn beeldseries. 

Weloverwogen fotowerk met 

vaak ook verrassende muziek. 

Over de muziek, het 

Maker: Jan Schokker 

Titel: Kunst in de kerk 

Zo goed zagen we Jan nog 

nooit. In de Domkerk in De 

Lier waren kleurrijke 

kunstvoorwerpen 

tentoongesteld. Rustig in 

beeld gebracht met subtiele 

orgelmuziek van J.S. Bach. 

Voor sommigen was de 

muziek wat aan de zachte 

kant. Anderen waren van mening dat daardoor het kijken werd 

geïntensiveerd.  De overgangen waren goed gekozen. Een prachtige 

serie. 

 

Maker: Jan de Rooij 

Titel: Op weg naar de Kunsthal in Rotterdam 

Het is altijd leerzaam series te 

vergelijken. Op twee 

verschillende manieren is van 

de tentoonstelling 

Hyperrealisme een AV-serie 

gemaakt (zie serie no. 3). Ook 

deze serie gaf prima 

verzorgde beelden te zien met 

rustige overvloeibewegingen, 

begeleid door goed gekozen 

pianomuziek van Bartok. Een genot om naar te kijken en te luisteren.
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overbekende Largo van Händel, volgde een discussie.  

De meningen liepen sterk uiteen van té gedragen muziek, te zeer 

crematiemuziek tot ontroerende muziek. Zo zullen er altijd verschillende 

smaken blijven. 

 

Maker: Gaston Corbeau 

Titel: Herfst 

Een week geleden was de 

leden de mogelijkheid 

geboden gezamenlijk naar 

een bosgebied af te reizen 

om herfstfoto ’s te maken. 

Aansluitend daarop werd de 

bekendmaking in Den Dolder 

van de uitslag van de 

Nationale Fotowedstrijd door 

de deelnemers bijgewoond. Wat de serie betreft kan worden gezegd dat 

ze een kleurrijk geheel vormden met muziek die aan de serie een 

toegevoegde waarde gaf. Een leuke impressie van een dagje uit in de 

prachtige herfstkleuren van het bos. 

 

De waarschuwing vooraf dat het weleens een latertje zou kunnen 

worden, bleek niet te worden bewaarheid. Keurig binnen de tijd slaagde 

de leider erin de AV-avond af te ronden. Vanavond ook weer veel 

kijkgenot voor de leden die in groten getale acte de préséance gaven.  

 

Jan Bonsing 

Verslag van de afdeling Arnhem, 14 november 2017  

Wat een avond! Wat een drukte. Onverwacht veel belangstellenden en 

zelfs enkele leden die al een tijd niet meer geweest zijn. Welkom 

allemaal! 

 

De avond begint met sluikreclame. Een time lapse van het opbouwen van 

een groot spanscherm, gevolgd door de aankondiging van enkele 

sprekers/auteurs met hun show voor het seizoen 2017-2018. De meeste 

van ons vermoeden wel welke merken en namen hier aan bod komen.  

 

Ziezo, nu naar de orde van de dag, sorry … avond. We blijven in 

avondlijke sferen. Jan Tuinman neemt ons mee naar CHINA LIGHT. Een 

jaarlijks evenement waarbij 

Chinese sculpturen vanbinnen 

verlicht zijn. In de donkerte en met 

de kleurrijke sculpturen, geeft dit 

een contrastrijk geheel. Omdat de 

kleuren zo contrastrijk zijn, verklapt 

Jan ons dat de beelden als jpg 

rechtstreeks uit de camera komen. 

Niets aan gedaan! De blokken van onderwerpen, gemonteerd op de 

muziek van Feng Shui, en de juiste lengte van de serie, maken het een 

prettige geheel om naar te kijken en te luisteren.  

 

Dan leggen we de lat/ladder hoger …. We klimmen omhoog. We klimmen 

met Henk van der Vleuten mee naar LA PUERTA DEL CIELO. Voor de 

mensen die de serie niet eerder hebben gezien, wil ik er niet te veel over 
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vertellen. Al heb je de serie meermaals gezien, hij blijft leuk. En er zit een 

flinke dosis technisch vernuft in, maar ook creativiteit.  

Er is even een leuke discussie over de ladder en er wordt meegedacht 

hoe enkele ‘uitdagingen’ aangevlogen zouden kunnen worden.  

Dat deze serie de publieksprijs voor de meest humoristische serie op het 

nationale festival heeft gekregen is, in mijn ogen helemaal terecht.  

 

Dan van Piet Luitwieler twee series over één onderwerp DE FABRIEK. De 

eerste versie in zwart wit, de 

tweede in kleur. 

We gaan naar een fabriek voor de 

productie van dieselolie in Premery 

(Frankrijk). Nadat de laatste 

biodiesel hier in 2007 eruit geperst 

is, is de fabriek gesloten en in 

verval geraakt. Een uitstekende 

locatie voor urbanfotografie. Helaas verkreeg Piet niet de toestemming 

om in de fabriek te fotograferen. Wel 

vanaf de achterzijde van het terrein, 

een veilige zone.  

Dan het verschil tussen zwart wit en 

kleur. Helaas zijn de beelden onder 

zonnige omstandigheden gemaakt. 

Niet sfeerverhogend om 

‘dramatische’ beelden vast te 

leggen. En om terug te gaan om 

onder ideale weersomstandigheden te fotograferen, zit er even niet in. De 

meeste mensen prefereerden de zwart wit beelden. Hierbij wordt wel de 

kanttekening gemaakt dat de contrasten in de zwart wit beelden harder 

moeten. En laten we de vorige NVBG-avond een halve avond besteed 

hebben aan: ‘hoe maak ik van een kleurenfoto een goede zwart wit foto ’, 

dan zijn hier vele mogelijkheden toe. Dus Piet: er komt nog een derde 

versie? 

 

Frank Pauls neemt ons mee naar onze jeugdjaren met BEGEGNUNG MIT 

DER KINDHEIT. De tijd van onze jeugdheld Pipi Langkous. Op een 

uitstekend uitgewerkte wijze geeft Frank Pauls invulling aan het 

jaarthema Begegnung van de AV-dialog met Pipi Langkous als 

onderwerp.  

Frank licht toe dat hij bepaalde 

beeldeffecten toepast, om met de 

beeldwisselingen mee te gaan in 

het tempo van de muziek. Zo kan 

hij een beeld relatief langer laten 

staan … in het beeld gebeurt wat. 

Met de toelichting van Frank, 

begrijpen we dat er in deze serie als het ware een driedubbele bodem 

Begegnung in zit. Hoe krijgt hij het ‘gevonden’ en bovenal: zo uitgewerkt! 

Jeugdherinneringen herleven … 

 

Dan naar EEN MOOIE HERFST met Ton Hensen. Een niet zo traditionele 

opening om een herfstserie met water te starten. En toch past het. 

Gevolgd door mooie sfeervolle herfstbeelden en rustig overvloeiend. Een 

oude serie, waarbij pakweg 90% van de scans vervangen is voor digitale 

beelden. Ziet men het verschil tussen digitale beelden en de scans? Dan 
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volgt de vraag: wellicht zouden alle beelden de ‘look’ van de diascanner 

moeten hebben?  

Ook volgt er een discussie of een gedicht bij deze serie toepasselijk is? 

Dan kan. Alleen oppassen dat het gedicht niet te veel afleidt. Ook 

belemmert het de eigen fantasie. In ieder geval ‘een mooie ouwe’ met 

een mooie remake. 

We sluiten de avond af met een certificaat voor alle auteurs. We zijn weer 

getrakteerd op een mooie en leerzame avond.  

 

Auteur verslag: Anneke Zonneveld 
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De wet van Murphy 

“Als er iets mis kan gaan zal dat zeker gebeuren en wel op het meest 

ongunstige tijdstip”. Ongunstige tijdstippen zijn bijvoorbeeld: tijdens 

demonstraties en andere belangrijke evenementen. Iedereen kent die Wet 

van Murphy, die onder andere zegt dat als een boterham met pindakaas 

valt, de kans dat deze met de pindakaas naar beneden op het tapijt 

terecht komt, recht evenredig is met de prijs van het tapijt. Lang geleden, 

tijdens een projectieavond is mij ook gebleken dat onder die omstandig -

heden de Wet van Murphy onverminderd geldig is. 

  

Overvloeiprojectie 

Naast hobbyfotograaf ben ik een vervent sportduiker. Ik probeer al vanaf 

1971 deze twee hobbies te combineren door onderwater foto ’s te maken. 

Met die foto’s werden in het verleden onderwaterseries gemaakt. Van het 

woord audiovisual had ik nog nooit gehoord en zo zouden die series dan 

ook niet mogen heten. Het waren beelden die in overvloeiprojectie 

gepresenteerd werden, met een muziekje eronder. Overvloeiprojectie was 

in die tijd nog ongebruikelijk en tamelijk bijzonder om mee te maken. De 

twee projectoren die ik gebruikte waren van verschillend merk en niet erg 

duur, maar ze voldeden. Het overvloeien zelf realiseerde ik met een zelf 

gebouwd kastje dat de lichtsterkte van de lampen kon regelen en het 

transport van de dia ’s kon verzorgen. Het zag eruit zoals in de afbeelding 

en had een regelaar voor de overvloeitijd. Bovendien kon de serie 

‘automatisch’ afgepeeld worden door een intervaltijd te kiezen. Dan ging 

alles helemaal vanzelf. 

 

Avondvullend programma  

Een kennis van mij werkte bij Rijkswaterstaat en nodigde me uit om een 

keer een avondvullend programma te verzorgen voor de 

personeelsvereniging. Ik heb daar achteloos “ja” op gezegd, zonder me 

eigenlijk te realiseren wat dat inhield… 

 

Ik houd ervan om vooraf te kijken waar ik terecht kom en hij nam me mee 

naar de zaal waar het moest gebeuren. Dat was op de bovenste etage 

van een hoog gebouw in Den Haag. Het was een enorme zaal met heel 

veel stoelen en een heel groot projectiescherm. Zo groot, dat ik eerst 

eens slikte en me toen realiseerde dat ik 

dat met mijn twee projectortjes nooit zou 

kunnen aanstralen. Die dingen hadden 

maar een 150 Watt lampje. Weliswaar 

24 Volt halogeen, maar het zou toch 

onvoldoende zijn. Gelukkig mocht ik van 

een bevriend onderwaterfotograaf een 

paar ‘echte’ projectoren lenen, met 

volwaardige 24 Volt, 250 Watt lampen. 

Hier kon niets meer misgaan. 

 

Volle bak 

Op de avond zelf was de zaal goed 

gevuld. Een gezellig geroezemoes was 

hoorbaar en de stemming zat er bij het 

publiek goed in. En bij mij de spanning. 

De projectoren stonden hoog op een 

projectietafel die zelf ook op een tafel 
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stond, midden in het gangpad. Een trapje erbij om sleden te kunnen 

vervangen. Alles stond klaar en precies op tijd kon de voorstelling 

beginnen. Eerst een titeldia, dan de tweede, vanuit de andere projector. 

Ik verwachtte dat alles verder goed zou lopen en nam zelf ook plaats op 

mijn stoeltje. Maar tot mijn verbijstering kwam de titeldia weer terug. Hoe 

kon dat? Daarna ging het even het goed, maar de volgorde deugde 

natuurlijk al niet meer. Regelmatig, maar niet altijd, ging één van de 

projectoren een dia terug in plaats van 

vooruit. Dan gaat het publiek wat 

roezemoezen en het wordt onrustig in de 

zaal. Bij mij zelf was de rust, zo die er 

was, inmiddels ook volkomen weg en de 

voorstelling moest gestopt worden. Ik 

verontschuldigde mij en besloot om van 

voren af aan te beginnen. Terwijl ik de 

sleden terugzette wist ik ineens de 

oorzaak. 

 

Als er iets mis kan gaan… 

Er bestonden in die tijd twee soorten 

projectoren. De ene soort kon de vorige 

dia laten zien door op de achteruit-toets te 

drukken. De andere soort had maar één 

toets. Om de volgende dia te zien was kort 

drukken voldoende. Wilde je de vorige dia 

zien, dan moest je wat langer drukken. 

Ikzelf had projectoren met twee knoppen, 

maar de geleende exemplaren hadden 

maar één knopje. Kennelijk was de pulstijd 

uit mijn overvloei-kastje nét ongunstig. 

Meestal deed de projector het goed, maar 

soms, geheel willekeurig en onverwacht, 

beschouwde de linker projector mijn pulsje 

als ‘lang’ en transporteerde achteruit in 

plaats van vooruit. 

Ik heb de hele avond op mijn trapje gestaan om, als de projector zich 

vergiste, snel twee keer kort te drukken, één keer om het achteruit 

projecteren te corrigeren en nog een keer om de volgende dia voor te 

zetten. Gelukkig was het tempo van toen wat trager dan nu en redde ik 

het steeds net op tijd. Maar als ik er aan terugdenk breekt het angstzweet 

me nog steeds uit. 

Arthur Palache 


