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Van de redactie 

Alweer een jaar voorbij. Bij mij lijkt het wel of de tijd steeds vlugger gaat.  

We staan dus voor een nieuw jaar, jaargang drie alweer.  

 

Dit nummer staat voor een groot deel in het teken van de landelijke 

NVBG-dag. Als ik het programma bekijk en afmeet hoeveel energie er tot 

nu toe ingestopt is, belooft het een leuke en vooral leerzame dag te 

worden. Het is dus alleszins de moeite waard op zaterdag 24 februari 

voor zover dat nog niet gebeurd is, in de agenda te zetten en dan naar  

Barneveld te komen. 

 

In dit nummer vindt u een boeiend 

artikel over een vergelijking tussen 

Photoshop en Affinity Photo. 

 

Beide programma’s zijn qua werking 

en prestaties vrijwel gelijk aan 

elkaar. In dit artikel maakt Ben Bate, 

een Engelse Product Designer een 

vergelijking tussen de twee 

programma’s, met een interessante uitkomst. 

 

Leo Koppens doet een oproep voor leden die, binnen een werkgroep, wat 

meer aandacht gaan besteden aan creatieve artisticiteit. Een goed 

initiatief, dat door de redactie van harte wordt ondersteund.  

 

Verder natuurlijk een aantal gebruikelijke rubrieken, zoals de 

Festivalagenda en nieuws uit de regio ’s. 

 

Ik wens u veel leesplezier en wijs nog even op de deadline voor het 

volgende nummer: 26 januari. 

Arthur Palache, hoofdredacteur 

Van de voorzitter 

Mede namens de mede bestuursleden, Henk Dijkstra, Herman van den 

Dool, Gerrit van Harreveld en Arthur Palache wens ik alle leden van de 

Nederlandse Vereniging voor Beeld en Geluid een voorspoedig 2018 toe.  

 

Het bestuur hoopt veel leden te ontmoeten op de evenementen die door 

onze vereniging georganiseerd worden. De regionale bijeenkomsten, de 

regionale festivals, de landelijke NVBG-dag op 24 februari en het 

Nationaal AV-Festival op 14 april zijn daarvoor bij uitstek geschikt.  

 

Vorig jaar heb ik het email postvak van de 

voorzitter laten zien. Dat jaar kan ik dat helaas 

weer doen. Géén reacties op de oproep van het 

bestuur voor de functie van secretaris (in 2018) of 

penningmeester (in 2019). Voor de functie van secretaris zullen we de 

komende weken een aantal leden persoonlijk benaderen. Het bestuur 

heeft goede hoop dat er zich nog kandidaten aanmelden. Het kan toch 

niet zo zijn dat er uit een vereniging van 270 leden geen voltallig bestuur 

te formeren is? 

Een werkgroep over de Nationale AV-wedstrijden na 2018 heeft 

uitgebreid en indringend gediscussieerd over dit onderwerp. Zij heeft een 

aantal aanbevelingen gedaan naar het bestuur. Die aanbevelingen 

hebben geen invloed op het wedstrijdreglement, zodat daar geen nieuwe 

versie van vastgesteld behoeft te worden. Het bestuur zal een aantal van 

de aanbevelingen overnemen tijdens de Nationale AV-wedstrijd van 2018. 
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Elders in dit NVBGnieuws vindt u van die werkgroep de aanbevelingen 

aan het bestuur. 

 

Ik hoop dat u komend jaar met veel plezier uw hobby kunt 

uitoefenen. De NVBG kan u daarbij ondersteunen met 

regionale bijeenkomsten, het NVBG-nieuws, het 

Kenniscentrum en de Geluidenservice. Maak er gebruik 

van. 

 

 

Ed Diersmann, voorzitter@nvbg.nl 

 

 

Landelijke NVBG-dag, 

een lust voor oog en oor... 

ALV perikelen 



4 

In 2017 is voor de eerste keer de landelijke NVBGdag gehouden. Deze 

succesvolle dag krijgt in 2018 een opvolger en wel op  

zaterdag 24 februari, in de Veluwehal, Nieuwe Markt 6 in Barneveld.  

Dit jaar organiseren wij geen workshops, maar een symposium met als 

motto: 

Digitaal; een zegen of een last?  
 

Direct na de lunchpauze wordt de Algemene Ledenvergadering (ALV) 

gehouden. De (voorlopige) agenda voor de ALV treft u elders in dit 

NVBGnieuws aan. De stukken voor ALV worden uiterlijk 2 weken voor 

de ALV gepubliceerd op het alleen voor leden toegankelijke deel van de 

website www.nvbg.nl. Zodra de stukken gepubliceerd zijn ontvangt u 

hierover een Nieuwsflits. Het programma van de landelijke NVBG-dag 

2018 is als volgt: 

Deelname aan het symposium is gratis voor leden van de NVBG, voor 

niet leden bedraagt de toegang.€ 10,-- (vooraf over te maken op 

rekening NL02 INGB 0000 3171 74 ten name van "NVBG" onder 

vermelding van "Landelijke NVBG-dag 2017"). 
 

U kunt zich aanmelden via de site van de NVBG (www.nvbg.nl) of direct 

via de link http://www.navg.nl/NVBGactiviteiten.php. 

De landelijke NVBG-dag 2018. Algemene ledenvergadering 2018  

Zaterdag 24 februari 2018 om 13.00 uur 

in De Veluwehal, Nieuwe Markt 6, 3771 CB  Barneveld 

 

Voorlopige AGENDA 
 

01. Opening en vaststelling van de agenda 

02. Mededelingen door het bestuur 

03. Ingekomen stukken  

04. Vaststellen notulen van de ALV van 11 februari 2017 

05. Algemeen verslag van de activiteiten van de vereniging en het 

bestuur in het afgelopen jaar   

06. Financieel verslag van de penningmeester, jaarrekening 2017. 

Verslag Financiële Commissie 

07. Bestuurssamenstelling: aftredend zijn -volgens de statuten- Gerrit 

van Harreveld (algemeen bestuurslid) en Ed Diersmann (voorzitter). 

Beiden zijn herkiesbaar. Er is een vacature voor een secretaris 

Tegenkandidaten voor de functie van voorzitter en algemeen 

bestuurslid, alsmede kandidaten voor de functie van secretaris, 

kunnen zich schriftelijk melden bij de waarnemend secretaris Arthur 

Palache, Händellaan 3, 2671 VB Naaldwijk of via een email naar 

secretariaat@nvbg.nl 

08. Overzicht van de activiteiten van de vereniging en het bestuur in het 

komend jaar 

09. Wijziging begroting 2018, vaststelling begroting 2019, vaststelling 

contributie 2019 en benoeming Financiële Commissie 2018.*) 

10. Rondvraag Vragen voor de rondvraag graag voor 20 februari zenden 

naar secretariaat@nvbg.nl. Het bestuur garandeert dat dan op de 

vergadering een antwoord gegeven wordt. 

11. Sluiting van de vergadering door de voorzitter  
 

*) Financiële commissie 2017:  Queenie Reesinck en Nico Warnaar 

reserve: Henk Tulp 

09:30 – 10:00   Ontvangst deelnemers 

10:00 – 10:05   Opening NVBG-dag en 

symposium 

10:05 – 11:00   Inleiding: The making of 

“The Bridge is safe” door 

Henk P. Tulp 

11:00 – 11:30   Koffie/Theepauze 

11:30 – 12:15   Deelsessies symposium 

12:15 – 13:15   Lunchpauze 

13:15 – 14:30   Algemene Ledenvergadering 

14:30 – 15:00   Pauze, koffie, thee of 

frisdrank wordt aangeboden 

door de NVBG 

15:00 – 16:00   Plenaire afsluiting van het 

symposium en de landelijke 

NVBG-dag 

http://www.nvbg.nl
http://www.navg.nl/NVBGactiviteiten.php
mailto:secretariaat@nvbg.nl
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Symposium 

Digitaal; een zegen of een last?  
 

Wat voor de maker een zegen lijkt te zijn, kan een last worden voor de 

kijker. 
 

Tijdens dit symposium, dat gehouden wordt op de landelijke NVBGdag op 

24 februari, zal niet zozeer aandacht geschonken worden aan de digitale 

middelen, maar meer aan hetgeen wat nodig is voor een presentatie, die 

het kijken waardig is.  

 

De inleiding van het symposium wordt verzorgd door Henk Tulp, met een 

voordracht over de “Making of” van een van zijn Audio Visuele Shows.  

 

Aansluitend zullen in drie deelsessies de aspecten, van belang bij het 

maken van een AV-presentatie, aan bod komen. De centrale vraag hierbij 

is: waar dient een goede AV-productie aan te voldoen? 

 

Daarna wordt in drie deelsessies, die tegelijkertijd worden gehouden, 

nader ingegaan op de navolgende onderwerpen: 

De kracht van het beeld (overvloeien met derde beelden, 

beeldmanipulatie alsmede de toepassing van video en effecten);  

Muziek en geluid als (sfeer-)dragers van een productie (live geluid, 

muziekkeuze en synchronisatie);  

Het vertellen van het verhaal (opbouw van een productie, al dan niet met 

behulp van een scenario vooraf). Het schrijven en inspreken van voice -

over teksten. 

Iedere sessie wordt door een gespreksleider geleid.  

 

We zullen het symposium plenair afsluiten met een presentatie, door de 

gespreksleiders, van de knelpunten zoals deze in de deelsessies naar 

voren zijn gekomen. 

Op basis van de uitkomsten, gaat het bestuur vervolgens inhoud gegeven 

aan de invulling van toekomstige workshops, die zowel landelijk als 

regionaal kunnen worden gegeven. 

 

Henk tulp over zijn aandeel in deze dag  

 

The Making of  gaat over het maken van een AV waarin alle aspecten van de 

drie deelsessies aan bod komen.  

Dat gebeurt aan de hand van een audiovisual, waarin alles samenvalt tot één 

geheel/. Deze serie heeft inmiddels vele prijzen heeft gewonnen.  

 

Graag neem ik u mee in het ontstaan van 

deze productie, de moeilijkheden die ik 

tegenkwam maar zeker ook de geweldige 

momenten die ik tijdens het maken 

beleefd heb. Ik ga in op het belang van 

nauwkeurig produceren, het uitzoeken 

van de juiste muziek en teksten. Zeker niet direct, maar gaandeweg voelde ik 

dat deze AV met de titel ‘The Bridge is safe ’ de goede kant op ging.  
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Staat Affinity Photo op het punt Adobe Photoshop te vervangen?  

Een confrontatie met fotobewerkingssoftware. 

door Ben Bate,  mei 2017 

Er zijn door de jaren heen 

heel wat Adobe Photoshop

-concurrenten geweest. 

Toch ziet Photoshop elke 

keer kans om zijn positie 

als toonaangevende 

fotobewerkingssoftware te 

behouden. Software zoals 

Pixelmator en GIMP 

hebben geprobeerd Adobe 

Photoshop te onttronen en 

proberen nog steeds om de positie van Photoshop te ontkrachten.  

Photoshop heeft 27 jaar standgehouden en bleef innoveren (hoewel soms 

inconsistent) om zijn polepositie vóór die van de concurrentie te 

behouden. Maar het blijkt dat er in de fotobewerkings-industrie 

tegenwoordig een enorme concurrentie aan de gang is.  

  

Vandaag gaan we een kijkje nemen naar aanstormende software die 

Adobe Photoshop weleens zou kunnen vervangen als de toonaangevende 

software. Die software is Affinity Photo 

van de firma Serif. Het is een 

platformonafhankelijk softwarepakket 

met een veel lagere prijs dan Adobe 

Photoshop. 

 

In dit artikel vergelijken we op een 

aantal aspecten deze nieuweling met de 

ouwe getrouwe, Photoshop. 

Affinity Photo versus Photoshop  
Aanbevelingen van de 
Werkgroep Jurering 

Op 3 december van het vorige jaar is een werkgroep, bestaand uit Jan Roeleveld  
Robert Bleekrode, Marcel Batist, Rudo van Rooij, Ed Diersmann en Jan van der 
Schans bijeen geweest. Er was voor die vergadering geen agenda, maar wel een 
bespreekpuntenlijstje: 

  

De secretaris a.i. was aanwezig voor de secretariële ondersteuning. 
Na een interessant en intensief overleg is een aantal aanbevelingen aan het bestuur 
naar voren gekomen, die hieronder onverkort zijn weergegeven: 
 
01. Na de wedstrijd worden alleen de prijswinnaars bekend gemaakt.  

02. Publicaties over de winnaars beperken zich tot de beste 10, de rest wordt 

niet gepubliceerd. 

03. Voorafgaand aan de vertoning van een serie wordt een toelichting wordt 

uitgesproken, waarin het publiek gewezen wordt op bijzonderheden, zoals 

een fraaie fotografie, een goede synchroniciteit tussen beeld en geluid en/

of een mooie verhaallijn. 

04. Het is interessant te bezien of de afdelingen/regio ’s de mogelijkheid 

kunnen krijgen bijvoorbeeld vijf series in te dienen.  

05. Tijdens de jurering lopen twee aanstaande juryleden als toehoorder “stage” 

bij de actieve jury. 

06. Jaarlijks verlaat een van de juryleden de jury en maakt plaats voor een van 

de stagiaires. 

07. Selectie van de vertoonde series is een taak die bij de jury thuishoort. De 

jurering is de basis van de selectie. 

08. De jury bepaalt de projectievolgorde. 

09. Vooraf inzenders publiceren in de nvbg-nieuwsbrief en op de website wordt 

niet meer gedaan. 

10. In publicaties over de winnaars worden de tien beste series en auteurs 

genoemd, de rest niet (of heeft een elfde plaats)  

01. Ten aanzien van de publieksprijs geldt dat de drie beste series punten van 

het publiek moeten krijgen. 

1. De intentie van de Nationale AV-
wedstrijd 

2. Knelpunten 
3. Jurering 

4. Prijzen 
5. Inzendingen 
6. Wedstrijdreglement 
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Ontwerp 

Er kan niet gezegd worden dat het ontwerp van Adobe Photoshop slecht 

is - verre van dat. Adobe Photoshop heeft zeer weinig 

bruikbaarheidsproblemen. Affinity Photo is echter een stap verder wat 

betreft softwareontwerp. Dat geldt zowel voor de iconografie en 

positionering als de algemene indeling en lay-out, Affinity Photo verslaat 

Photoshop op de meest opvallende aspecten. Het is duidelijk dat de 

makers duidelijk de focus hebben gelegd op het ontwerpen van de 

software vanaf de basis, waarbij elk element van de software op de korrel 

is genomen, in tegenstelling tot de ‘klonen’ die andere softwaremakers 

geproduceerd hebben. 

Het ontwerp is samenhangend, standaard niet overvol met pictogrammen 

of panelen en heeft ook een handige functie waardoor de vensters 

kunnen worden gescheiden (zie hierboven). 

 

Winnaar: Affinity Photo 

 

Aanpasbaarheid 

Beide softwarepakketten zijn is uitstekend voor wat betreft 

aanpasbaarheid. Photoshop loopt voorop in termen van de mogelijkheid 

om een breed scala aan extensies, plug-ins en filters te installeren. 

Affinity Photo is echter goed op weg. Een bijzonder nuttige functie van 

Adobe Photoshop wordt gevormd door de volledig aanpasbare 

snelkoppelingen, waardoor het snel en eenvoudig is om de productiviteit 

te verbeteren met behulp van een uitgebreide set snelkoppelingen, 

volkomen aan de persoonlijke smaak aan te passen. De mogelijkheden 

om panelen te scheiden en werkbalken eenvoudig aan te passen heeft 

ook veel voordeel. 

 

Winnaar: Adobe Photoshop 
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Prestatie 

Affinity Photo was na het testen van beide softwarepakketten op de Mac 

iets sneller in het openen en verwerken van een groot fotobestand. De 

export van bestanden was qua tijd vergelijkbaar.  

  

Affinity Photo is 344 MB en Adobe Photoshop is 881 MB, beide 

vergeleken op Mac. Affinity Photo neemt daarom aanzienlijk minder 

ruimte in beslag bij de installatie, blijft minder zwaar terwijl een groot deel 

van de functionaliteit van Photoshop wordt behouden. Photoshop biedt 

echter veel meer bredere en uitgebreidere functies die de verder gaan 

dan standaard bewerkingsfuncties. Dit is waarom het zo'n belangrijk 

onderdeel is voor professionals in de industrie. 

 

Winnaar: Adobe Photoshop 

 

Prijs 

Dit aspect zal kort en bondig worden gehouden. Affinity Photo wint zonder 

zelfs maar enige twijfel Een standaard Adobe Fotografie-abonnement is 

ongeveer € 12 per maand. Daarmee zit u 12 maanden aan een contract 

vast, met annuleringskosten bij vroegtijdige beëindiging van het 

abonnement. 

  

Affinity Photo daarentegen rekent een eenmalige vergoeding van € 55,=. 

Met dit éénmalige bedrag zijn er geen maandelijkse kosten, geen 

verborgen kosten en geen jaarlijkse verplichtingen. Een levenslang 

gebruik van Affinity Photo kost hetzelfde als vier maanden Adobe 

Photoshop-gebruik (wanneer een contract van 12 maanden is). 

Winnaar: Affinity Photo 

 

Noot van de redactie: 

De genoemde prijs is van mei 2017. Inmiddels kost het pakket (eenmalig) 

een bedrag van ca € 55,=
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Onderhoud 

Affinity Photo heeft duidelijk een zeer getalenteerd en toegewijd team van 

professionele softwareontwikkelaars die aan dit product werken. De 

aanmoediging van Serif om Affinity Photo uit te proberen en Photoshop 

als de toonaangevende tool uit te zetten begint vruchten af te werpen 

naarmate deze software meer waardering krijgt. Er is een periode 

geweest waarin Photoshop enigszins verwaarloosd is, met updates die 

nogal sporadisch verschenen en meer reactief dan proactief waren. 

Hoewel Adobe de software nu weer regelmatig bijwerkt, is het toch 

moeilijk om aan de zelfgenoegzaamheid van Photoshop voorbij te gaan 

die zich voordeed omdat ze weinig concurrentie hadden. Affinity Photo 

lijkt zeer proactief te zijn in het onderhouden en updaten van de software 

met nieuwe functies en bugfixes. 

 

Winnaar: Affinity Photo 

 

Gereedschap set  

Adobe Photoshop heeft duidelijk een enorme gereedschap set en is 

daardoor een populair en veelgebruikt programma. Hoewel niet op 

hetzelfde niveau, biedt Affinity Photo een groot aantal functies die 

volkomen vergelijkbaar zijn met die in Photoshop. Serif heeft ervoor 

gekozen om een  zeer bruikbaar pakket van functies te presenteren, 

toegespitst om gemakkelijk te. Hoewel Affinity Photo niet zoveel 

uitgebreide functies biedt als Photoshop, biedt het wel een aantal functies 

die innovatief en uniek zijn. 

  

Vooral van belang, en zeker de moeite 

van het proberen via de gratis 

proefperiode, zijn de high-end filters, 

30 verschillende live-blend-modi, 

uiterst nauwkeurige selectietool en 

flexibele exportinstellingen. 

 

Winnaar: Adobe Photoshop 

Levensvatbaarheid 

Levensvatbaarheid is het belangrijkste aspect van alles. Staat de Affinity-

software zichzelf toe om al snel de industriestandaard over te nemen? 

Het korte antwoord is nee. Verschuivingen in ontwerpsoftware vergen 

vele jaren en een aanzienlijke hoeveelheid inspanning en toewijding van 

het softwareteam. We zagen hetzelfde met Sketch en hoe dat nu 

Photoshop heeft verdrongen als de industriestandaard ontwerpinterface. 

Bij de fotografiesector ligt dat evenwel wegens de enorme verbreiding 

ervan, op een heel andere schaal. 

Fotobewerking is enorm populair en wordt gedaan door zowel amateur - 

als professionele fotografen, om nog maar te zwijgen van grafisch 

ontwerpers en marketingteams. Photoshop is, zoals het er nu uitziet, 

synoniem voor fotobewerking - zelfs niet-fotografen hebben weleens van 

Photoshop gehoord. Haar kracht als merk is vergelijkbaar met die van 

Coca-Cola en frisdranken. Affinity Photo is op de goede weg. Het is 

innoveren, het bevorderen van concurrentie op prijs-punt - effectief al het 

mogelijke doen om te concurreren. 

 

Dus, welke moet je kiezen?  

Over het algemeen is Affinity een uitstekend programma en naar mijn 

mening is het op dit moment beter dan Photoshop. Het is in ieder geval 

een uiterst bruikbaar alternatief. Voor kleinere bedrijven en individuen die 

niet bij het .PSD-bestandstype hoeven te blijven, raad ik het ten zeerste 

aan. Maar totdat er een langzame maar zekere verschuiving zal 

plaatsvinden, lijkt het erop dat Affinity Photo Adobe Photoshop niet zal 

vervangen als de standaardtool voor de industrie. Voor de amateur 

evenwel is Affinity Photo een zeer welkom product, met veel 

mogelijkheden en een buitengewoon aanvaardbare prijs. 

 

 

Dit artikel is verschenen op een Britse site, Envato.com.  

Het is door de redactie in het Nederlands vertaald en met toestemming van de auteur 

weergegeven. 
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AV-artistiek 

Onze rijke AV-wereld is bedeeld met diverse groeperingen in regio ’s en 

landelijk, die menig festival organiseren, waarop een grote diversiteit aan 

series vertoond worden. Tot die diversiteit horen ook artistieke series, 

waar menig toeschouwer bedenkelijk zijn wenkbrauwen fronst. 

Begrijpelijk, want onze hersenen zijn vaak minder geprogrammeerd om 

de waarde van dit artistieke te herkennen. Vandaar, dat deze series (voor 

sommige) minder tot de verbeelding spreken. Dat is enerzijds jammer, 

maar anderzijds geeft het wel een kostbare variatie.  

 

Om aan deze vorm van creativiteit meer aandacht te besteden heb ik het 

snode plan bedacht om additioneel een nieuw(e) AV-groep(je) te starten, 

te weten AV-artistiek. Hier in kunnen gel i jkgestemden elkaar proberen 

te volgen en te stimuleren. Dit werkt in de fotografie ook zo. Daar heb je 

groepen voor Journalistiek, Portret, Creatief enz… De geroepenen 

kunnen uit Nederland en België komen. Als communicatiemiddel denk ik 

vooral aan digitale mogelijkheden. Ik kan voor een website zorgen, die 

gedeeltelijk openbaar en gedeeltelijk besloten is. Nieuws, agenda, links 

o.a. zijn openbaar, een forum gesloten. Series kunnen via WeTransfer 

naar elkaar gestuurd worden en zijn 

dan ook toegankelijk alleen voor 

leden. Ook kunnen series met een 

link naar YouTube openbaar worden, 

indien gewenst. 

 

Wij starten met 2 personen, namelijk 

Wim Jenniskens en ik. 

Belangstellenden zien we graag 

tegemoet (mail: 

leokoppens@hetnet.nl). 

Leo Koppens 

 

U heeft nog  

Tot 5 februari 
om in te zenden voor de Nationale AV-wedstrijd 2018. 

 

Nadere info op de NVBG website 

Festival Plaats Datum 

Voorjaarsfestival Oosterhout (Nijmegen) 17 maart 2018 

Nationaal AV-festival Barneveld 14 april 2018 

mailto:leokoppens@hetnet.nl
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Alle Informatie over dit festival is beschikbaar op de website.  

Series kunnen ingezonden worden tot uiterlijk 17 februari 2018.  

Uiteraard bent u ook als bezoeker hartelijk welkom.  
 

Met vriendelijke groet, 

Jos Hagens 

Coördinator organisatieteam AV Voorjaarsfestival  
 

Mail: contact@av-voorjaarsfestival.nl 

Website: www.av-voorjaarsfestival.nl 

 

 

 

Verslag NBVG Arnhem 8 januari 2018  

 

Een nieuw jaar ligt voor ons klaar. Ook staat de hapjestafel gereed. Extra 

pauzes om op het nieuwe jaar te toasten en de meegebrachte lekkernijen 

te nuttigen. Na de welkome nieuwjaarsgroeten gaan we meteen van start.  

Enkele mededelingen die bij het verschijnen van de volgende nieuwsbrief 

(februari) nog van toepassing zijn: 

 De clubavond van 13 februari 2018 is de ‘grote’ avond. Deze avond 

wordt Grenzeloos Panorama vertoond, verzorgd door Chris Stenger, 

Ko Hoogesteger en Wout Kroon; 

 Eind april verzorgt Jan Tuinman een fotoworkshop in de 

Jufferswaard (nabij Renkum). Opgave voor eind februari, alleen voor 

leden regio Arnhem.  

 Op 17 maart is het AV Voorjaarsfestival, georganiseerd door de 

oostelijke clubs NVBG Arnhem, AV-Nijmegen en AV-Kreis Essen 

(D). Insturen van series kan nog. 

 

Jan Tuinman steekt van wal met de 

clubopdracht van zijn fotoclub. 

Gewapend met lichtbronnen, een 

rookkanon en fotocamera ’s maken de 

clubleden surrealistische opnames van 

een kerkhof met zijn graven. In de 

serie HORROR AND SUSPENS zijn 

door Jan op sublieme wijze de effecten 

uitgewerkt, geholpen door bewerkingen 

in fotoshop. Een spannende serie met Hitchcock-effecten, humor met een 

knipoog, waarbij je tot het laatste moment op het puntje van de stoel blijft 

zitten. Met een verrassend einde. 

 

mailto:contact@av-voorjaarsfestival.nl
http://www.av-voorjaarsfestival.nl
https://www.google.nl/search?rlz=1C1PRFI_enNL735NL735&q=Hitchcock&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwirhoGmjunYAhWQKewKHeFeD9oQkeECCCUoAA
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Dat Jan Tuinman de techniek van fotografie in de genen heeft zitten, 

bewijst hij met zijn documentaire KLEUR IN DE FOTOGRAFIE. Twee 

fotografen gaan op onderzoek naar de effecten van kleuren in de 

fotografie. Een leerzame serie en zeer educatief voor fotoclubs. Een 

minpuntje is de voice-over van de twee fotografen. De stemmen lijken te 

veel op elkaar en de tekst is wat ‘gedragen’ voorgelezen. Als dit 

aangepast wordt, dan is deze documentaire een ‘must’ voor elke 

fotograaf die wil weten wat kleur in de fotografie doet! 

 

Het abonnement voor Burgers Zoo heeft Ton Hensen er dit jaar (2017) 

wel uit. Met zijn ZOO-3 heeft Ton hier weer wat vrij uurtjes doorgebracht 

om de dieren en hun portretten te fotograferen. Zelfs de leeuwin die 

enkele weken geleden door de groep verstoten is en uiteindelijk gedood. 

Met de Gallery of Fame zet Ton de portretten neer en kijken we de dieren 

diep in de ogen. Enkele foto ’s zijn wat onscherp en zouden vervangen 

moeten worden. Muziek van Harry Sacksioni. 

Dan neemt Ger Vos ons met INVERCHARRON mee naar de Schotse 

Hooglanden. Naar Schots gebruik regent het ook tijdens de Schotse 

Highland Games. Voor het fotograferen wat minder prettig, maar het 

geeft wel goed de sfeer van de games weer. We zien doedelzakblazers 

(pipes) en wedstrijden waarbij met gewichten gegooid wordt. Een goede 



13 

weergave van de serie, al hadden de ‘staande inzetbeelden ’ wat 

dynamischer gekund. De muziek van de Gorden Highlanders, aangevuld 

met eigen opnames, maken de serie compleet.  

 

Na de pauze wil Piet Luitwieler ons meenemen naar NOYER, een 

historisch plaatsje in Frankrijk. We komen 

er wel, alleen komen we er niet meer uit. 

Althans, een technische storing gooit roet 

in het eten. Herstart levert ook niet het 

gewenste resultaat op. Cuno gaat nog 

vluchtig na waar het aan zou kunnen 

liggen. Maar ook hij komt er voor nu even 

niet uit. Volgende keer beter. 

 

Als opwarmer voor de volgende grote clubavond (13 februari) wil Cuno de 

trailer laten zien van Grenzeloos Panorama. De grenzen zijn bereikt. Wel 

beeld, geen geluid. De PC heeft er geen meer zin in….  

Een minder fraaie start van het nieuwe jaar, maar het houdt het wel 

spannend. We sluiten de avond af, ruimen de boel op en tot een volgende 

keer. 

 Auteur: Anneke Zonneveld 

Overig regionieuws 

Op 20 januari ben ik uitgenodigd door AV-Groep Rotterdam om een van 

de bijeenkomsten bij te worden. De groep heeft een plekje gevonden in 

een voormalige kerk van de Gereformeerde Gemeente, de 

Ontmoetingskerk. Vanaf 2007 is Stichting Muziektheater De Ontmoeting 

de trotse eigenaar van het gebouw in Rozenburg. Na een enkele 

maanden durende verbouwing door vele vrijwilligers, werd ‘Muziektheater 

De Ontmoeting' in gebruik genomen. AV-Groep Rotterdam heeft er in een 

zaaltje in de crypte een fantastisch onderkomen gevonden.  

De groep komt viermaal per jaar bijeen om producties te bespreken en te 

becommentariëren. Op de website is interessante informatie over de 

groep en de activiteiten te vinden. (www.avgroeprotterdam.jimdo.com)  

 

Deze zaterdag is een tiental personen aanwezig, die onder leiding van 

André Hartensveld een soort studiedag meemaken. Series worden 

besproken en van commentaar en soms van al dan niet stevige kritiek 

voorzien. Al met al voor de aanwezigen een leerzame tijdsbesteding.  

 

Vóór de eigenlijke projecties plaatsvinden is er nog even aandacht voor 

de NVBG en wat deze voor de individuele leden kan betekenen. Dat er 

via deze club vrijstelling is voor BUMA- en STEMRA-rechten kwam voor 

een aantal aanwezigen als een volledige verrassing en het zou me niet 

verbazen als dit nog een paar leden voor de NVBG oplevert.  

 

André opent de bijeenkomst met hartelijke woorden van welkom, vooral 

aan iemand die nét begonnen is en zijn eerste productie vertoont; La 
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magie de la nature. Gert de Graaf heeft deze natuurserie gemaakt op de 

landtong van Rozenburg en heeft, ondersteund door prachtige muziek, 

een geweldige debuutserie neergezet. Een waar genot om naar te kijken.  

 

Giel Rombout vervolgt met Time 

out, een serie die in een tweetal 

spoorwegmusea is opgenomen. 

Bijzonder is dat een aantal malen 

dezelfde foto wordt weergegeven, 

maar steeds op een andere manier 

met Photoshopfilters bewerkt. De 

serie bevat veel details. Deze 

maken het interessant, maar een 

overzicht van die details ontbreekt. 

Bij de bespreking blijkt dat er toch wat minder waardering is voor het 

bewerken en weergeven van dezelfde foto, het maakt de serie langer dan 

noodzakelijk. 

Verder krijgt Giel advies om wat krapper te belichten. Er is dus nog werk 

aan de winkel. 

 

 

Jaap van Pelt heeft Route 66 gemaakt, een impressie van een deel van 

de oude route die in 1985 is opgeheven, maar door veel toeristen nog 

wordt gevolgd. Bij aanvang zien we een kaartje waar de route op 

aangegeven is en op dat moment is André heel streng: “Dit willen we zo 

nooit meer zien!” is zijn commentaar en vervolgens demonstreert hij hoe 

het wel moet. Dat levert een geanimeerde route op de kaart op, wat heel 

goed overkomt. 

Jaap heeft een paar dorpjes van die route in beeld gebracht, met veel 

nostalgische winkeltjes en vooral ook oude auto ’s. Hij krijgt het advies om 

verticale beelden over een wazig horizontaal beeld te projecteren, dat 

geeft een wat rustiger beeld. De beelden zelf zijn kleurrijk en plezierig om 

naar te kijken. Conclusie is dat het een gezellige serie is, met even 

gezellige muziek. 

 

Detty Verbon presenteert 

de serie Keurmeesters. 

Deze toont een aantal 

natuuropnamen, 

voornamelijk libellen. Ze 

zijn op prachtige wijze in 

beeld gebracht, met 

achtergrond die door de 

geringe scherptediepte 

mooi wazig en dus neutraal is gehouden. Advies wat Detty meekrijgt is 

dat ze moet oppassen dat bij overvloeiers de libellen elkaar niet ‘opeten’. 

De serie is nog niet gereed, want aan het eind gaat de muziek nog door 

terwijl het beeld zwart is, maar als de adviezen opgevolgd worden zal er 

een schitterende serie ontstaan. 

 

André presenteert vervolgens deel 

vier van zijn serie die een reis 

door Amerika toont. Zoals we van 

hem gewend zijn, zien we 

prachtige beelden op fantastische 

muziek. Met als opvallend detail 
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dat de horizon in zijn landschapsopnamen zich steeds op dezelfde hoogte 

bevindt, waardoor een buitengewoon rustig beeld ontstaat. De serie is 

gedragen dor mooie, bijpassende muziek. 

 

Dan demonstreert André de techniek van ‘beeld in beeld ’. Hij legt uit hoe 

dat met het programma Pictures to Exe uitgevoerd moet worden.  

 

Tijdens de lunch (verse soep en lekkere broodjes) wordt een en ander 

nog eens kort besproken. 

 

Na de lunch toont Adri van Oudenaarden de serie Bryce Canyon, in 

Amerika vervaardigd. De serie geeft mooie rustige beelden met goede 

muziek. Het zou de serie sieren als er hier en daar wat details in 

opgenomen zouden worden. 

 

Eifel view, eveneens van Adri van Oudenaarden begint met sterke 

beelden van de Eifeltoren en gaat dan over naar spectaculaire 

vergezichten die vanaf deze toren te zien zijn. Een korte, maar krachtige 

serie. 

 

De tweede serie die Gert de Graaf toont is ook letterlijk zijn tweede serie. 

Het is een zeer imposante 

serie over de geboorte van 

een Konik paard op de 

Landtong van Rozenburg. 

Gert is er gedurende een 

aantal weken steeds in alle 

vroegte naar toe gegaan 

om dit imposante 

schouwspel vast te leggen. 

Het is een schitterend 

resultaat van heel veel inspanning geworden. 

 

Jaap van Pelt laat ons kennismaken met Anuradhapura. Het geeft een 

indruk van het leven in Tibet en laat zien hoe religieus de mensen daar 

leven. De serie valt onder de categorie reisfotografie en is buitengewoon 

kleurrijk. Commentaar is dat ‘iets aan informatie ’ welkom zou zijn, in de 

vorm van een tekst op het scherm of een voice -over. 

 

Dan volgt deel vijf van de Amerika-trip van André, met voornamelijk 

excellente landschappen, mooie overgangen en goed in het gehoor 

liggende bijpassende muziek. Hij toont zich met deze serie (hoewel de 

beelden al tien jaar geleden zijn gemaakt) heer en meester in dit genre.  

 

Tenslotte toont Giel Rombout een serie met beelden die door andere 

fotografen op een Urbex-locatie in België zijn gemaakt. Hij heeft de 

beelden tot een interessante voorstelling aaneengeregen. De beelden zijn 

daarbij interessant genoeg om zonder toelichting te tonen. Commentaar 

van de groep is dat de serie best wat ingekort zou kunnen worden. Dat is 

eenvoudig te bereiken door de stand tijd iets in te koren.  

 

Al met al een heel interessante dag, op een prettige locatie.  

Arthur Palache 
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De hamer 

Elke zichzelf respecterende voorzitter heeft een belangrijk attribuut, 

waarmee tijdens vergaderingen zijn belangrijkheid kan worden 

onderstreept, de voorzittershamer. 

 

Wikipedia (niet de meest betrouwbare informatiebron, maar toch…) zegt 

erover: 

Met een klap van de hamer opent de voorzitter de 

vergadering en sluit deze weer. Ook als een voorstel is 

aangenomen of verworpen, wordt dat met een tik van de 

hamer bekrachtigd. Vaak zijn dit de enige handelingen die 

een voorzitter met het werktuig uitvoert. In rumoerige 

vergaderingen zet de hamer, of liever het geluid van het 

slaan op de tafel, kracht bij een oproep tot orde. 

Het idee achter de hamer is dat daarmee een kort, 

gemarkeerd tijdstip kan worden aangegeven. Het duurt 

twee seconden om te zeggen "Het voorstel is aange..." en 

als op dat moment iemand in de zaal iets wil zeggen, dan 

is het onduidelijk of dat nog bijtijds was. Met een korte tik 

van de hamer wordt dat probleem vermeden. Vooral bij 

een veiling is dat duidelijk: als de hamer gevallen is kan 

er geen hoger bod meer worden uitgebracht. 

De hamer is het uiterlijke kenmerk van de voorzitter. Vaak 

zijn hamers van voorzitters als burgemeesters unicaten. 

Het wapen van de gemeente is er bijvoorbeeld op 

aangebracht. Binnen de vrijmetselarij is de 

voorzittershamer vaak uitgevoerd als een moker, men 

spreekt daarom ook van de ‘moker des gezags’. In het 

buitenland gebruiken rechters een hamer om aan te 

geven: "Ik heb gesproken/ geoordeeld".  

 

Jaarlijkse presentatie 

De AV groep van Fotoclub Den Helder heeft op vrijdag 13 april haar 

jaarlijkse presentatie. 

 

De acht leden van de groep presenteren samen ruim 25 nieuwe series.  

 

De avond begint om 20.00 uur precies, de inloop is vanaf 19.30 uur.  

 

De locatie is het clubhuis van de fotoclub aan de Merelstraat 1a en de 

toegang is geheel gratis. 

 

Iedereen is welkom. 

 

Namens de leden van de AV groep 

Ben de Hond 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Veiling
https://nl.wikipedia.org/wiki/Burgemeester
https://nl.wikipedia.org/wiki/Unicaat
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vrijmetselarij
https://nl.wikipedia.org/wiki/Moker
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rechter
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De hamer staat dus symbool voor het brengen van orde. Een rechtszaak 

verloopt volgens precieze regels. Eén van die regels is dat er niet door 

elkaar wordt gepraat. De rechter let erop dat iedereen zich hieraan houdt.  

De hamer helpt hem bij het handhaven van orde in de rechtszaal. Aan het 

eind van de rechtszaak doet de rechter uitspraak op basis van de wet. In 

veel landen zet de rechter zijn uitspraak kracht bij door met een 

voorzittershamer een klap op de tafel te geven.  

 

Het zal duidelijk zijn dat zo ’n voorzittershamer om meerdere redenen voor 

een voorzitter een onmisbaar stuk gereedschap is. De oorsprong van het 

gebruik van de hamer ligt in een ver verleden. Toen gebruikte een 

stamhoofd een strijdbijl. Hij kon ermee op een tafel slaan om orde te 

handhaven en in het ergste geval zelfs de veroorzaker van de onrust 

lijfelijk straffen door bijvoorbeeld een vingen af te hakken. Gelukkig leven 

we in een andere tijd, waarbij de hamer slechts een symbolische taak 

vervult. 

 

Bij de NVBG  werd voorheen geen hamer gebruikt, maar een bel. De 

voorzitter kon deze luiden om aandacht te vragen of besluiten te 

bekrachtigen. Om onduidelijke reden is de bel verdwenen, (wie het weet 

mag het zeggen). 

 

Onze voorzitter, Ed 

Diersmann, heeft als 

voorzitter zijnde, een 

hamer tot zijn 

beschikking. Ter 

beschikking gesteld 

door zijn voorganger, 

Robert Bleekrode. Bij 

de overdracht van 

het voorzitterschap 

zocht hij iets 

tastbaars om de transitie te visualiseren. Dat is de hamer die hier is 

afgebeeld. Tot nu toe is de huidige voorzitter zeer terughoudend in het 

gebruik ervan. Reden is dat zijn hamer ‘niet toonbaar’ is. In het verleden 

is de hamer ernstig misbruikt. Volgens mij is het ding in het vroeger 

gebruikt om tentharingen in een rotsachtige bodem te slaan of om een 

harde stenen muur te slechten. De hamer is aan alle kanten zwaar 

beschadigd. En dat, terwijl een voorzittershamer toch een statusfunctie 

moet vervullen. Om die reden zijn voorzittershamers vaak zeer luxe 

uitgevoerd en van verfijnde houtsoorten gemaakt. 

Zo niet deze hamer. Deze is van gewoon eikenhout. Men moet toch 

toegeven, dit lijkt van geen kanten op een sierlijk statussymbool, 

gemaakt van een verfijnde houtsoort. 

 

De voorzitter schaamde zich dan ook om deze hamer te gebruiken. Maar 

om sentimentele redenen is het ook geen optie om het ding dan maar 

weg te gooien. En dus is er een poging gedaan tot renovatie.  

Afgebroken stukken zijn verwijderd, het geheel is afgedraaid en 

geschuurd en tenslotte in de olie gezet, met onderstaand resultaat.  

 

Hiermee kan de voorzitter weer voor de dag komen en op ordentelijke 

wijze de orde in vergaderingen handhaven, zonder dat men de idee krijgt 

dat hij een oude hamer uit het tuinschuurtje heeft meegenomen.  

 

Arthur Palache 


