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Van de redactie 

Het Nationale AV-Festival op 14 maart nadert met rasse schreden, over 

een maandje is het al zover. Ikzelf vind het altijd een spannende tijd, 

want uiteindelijk is het toch één van de hoogtepunten van het 

verenigingsjaar. 

 

Er is nieuws van de wedstrijdcommissie van de Nationale AV-wedstrijd. 

Belangrijk nieuws zelfs, want hierin kunt u zien wie de genomineerden 

zijn. 

 

Deze uitgave is wat ’dunner’ dan u gewend bent, er is deze keer maar 

weinig kopij binnengekomen. 

 

Natuurlijk is zijn er korte verslagen van de Landelijk NVBG-dag, in de 

vorm van een verslag van het symposium-deel en een verslag van de 

algemene ledenvergadering. 

 

Verder vindt u een verslag van een uitwisseling tussen twee afdelingen, 

te weten AV-Groep Westland en Pixana. Deze uitwisseling vindt jaarlijks 

plaats en is het ene jaar in de locatie van Pixana en het daaropvolgende 

jaar in de AV-Groep Westland-locatie. 

 

 

Ik wens u veel leesplezier 

Arthur Palache, 

Hoofdredacteur 

 

 

  

Van de voorzitter 

Landelijke NVBG-dag 

Op 24 februari, om ongeveer vier uur ‘s middags, gingen de deelnemers 

aan de landelijke NVBGdag met een tevreden gevoel naar huis. Ik hoorde 

veel lof over het symposium “Digitaal, een zegen of een last?”, dat op 

deze dag gehouden is. Complimenten voor Henk Tulp, Ko Hooge-steger, 

Marcel Batist en Piet Huijgens voor het verzorgen van dit symposium.  

Bestuurslid Herman van den Dool, die de organisatie regelde kan ook 

voldaan terugkijken. Elders in dit NVBGnieuws staat een uitgebreider 

verslag. 

 

Algemene ledenvergadering  

Helaas bleef tijdens de Algemene Ledenvergadering, die ook op die dag 

gehouden werd, de secretariszetel leeg. En dat niet alleen omdat Arthur 

Palache, die het secretariaat prima heeft waargenomen, ziek was, maar 

ook omdat er onder de 270 leden niemand te vinden is die deze taak op 

zich wil of kan nemen. Het bestuur gaat zich beraden op de invulling van 

het secretariaat. Gegadigden voor deze functie kunnen zich nog steeds 

bij mij aanmelden. 

 

Nationaal AV-Festival 2018  

De blik is nu gericht op het Nationaal AV-Festival 2018 dat op 14 april in 

de Veluwehal te Barneveld plaatsvindt.  

Het ochtendprogramma wordt verzorgd door AV Dialog, de Duitse 

vereniging voor audiovisuele communicatie. Jan Roeleveld, de president 

van AV Dialog spreekt redelijk goed Nederlands, dus zal het voor een 

ieder goed te volgen zijn. 

 

’s Middags wordt voor de 53e keer de Nationale AV-wedstrijd gehouden. 

De jury had de niet gemakkelijke taak om 42 inzendingen te beoordelen. 

Daaruit is een keuze gemaakt en 25 series worden ‘s-middags vertoond. 
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 De inzendingstermijn voor de Nationale AV-wedstrijd 2018 is inmiddels 

verstreken. 

 

We hebben 42 series mogen ontvangen, dit zijn er drie meer dan vorig 

jaar en evenveel als in 2016. 

 

De jury, die dit jaar bestaat uit Henk tulp, Jan Roeleveld en Chris 

Stenger, bijgestaan door audio-adviseur Nico Warnaar, is druk bezig 

geweest om te bepalen welke series op 14 april worden vertoond en wie 

de winnaar geworden is. Het publiek mag natuurlijk ook een oordeel 

geven over de beste serie en wie de humorprijs in ontvangst mag nemen.  

 

Op de volgende bladzijde ziet u welke producties genomineerd zijn. De 

lijst is weergegeven in de volgorde waarin de series bij de organisatie zijn 

binnengekomen. 

Van de wedstrijdcommissie 

Daarna vindt de prijsuitreiking plaats. Ook het publiek heeft hierbij een 

stem met het toekennen van de publieksprijs en het kiezen van de serie 

met de meeste humor. 

 

Gratis toegang 

De toegang voor het Nationaal AV-Festival 2018 is gratis voor leden van 

de NVBG. Elk lid mag een (of meer) introducé(s) meenemen. Daarvoor 

word wel een toegang van 5 euro gevraagd. 

Over enkele weken verschijnt een  speciale editie van NVBGnieuws over 

het Nationaal AV-Festival 2018. 

 

14 april vormt min of meer de afsluiting van het seizoen 2017 -2018. 

Afdelingen houden nog wel hun bijeenkomsten, maar daarna gaat de 

zomerstop in. Tijd voor de leden om actief te worden en de basis te gaan 

leggen voor producties in het nieuwe seizoen. 

 

Voor uw bestuur is er na 14 april nog volop werk met de voorbereiding 

voor het seizoen 2018-2019. En dat doen we met plezier. Heeft u nog 

ideeën daarvoor, dan horen we dat graag van u. 

 

Ed Diersmann (voorzitter@nvbg.nl) 
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Naam Titel 

Jos Mensen Spreekbeurt Koen over de doodshoofdvlinder 

Henk Dijkstra Blijdorp 

Jan Tuinman Horror en Suspence 

Ger Sauer La Fábrica 

Leo Verzijl Hersentumor 

Wim Jenniskens The wall of shame 

Jos Korenromp Help, de Grutto verdwijnt 

Marcel Batist No-go area 

Harry Michiels Mist 

Gerard van Meel Rustig lezen in Oxford 

Henk Hoedemaekers De verzonken kathedraal 

Piet Huijgens Sagrada Familia 

Gert de Graaf “La Magie de la Nature” 

Gerrit van Harreveld Bagan, land van de pagodes 

Hub Vermeeren Schitterend Noodlot 

Anneke van Ruyven Haast 

Marco Ising Open sollicitatie 

Dirk Vet 107A 

Leo Koppens Dance Macabre 

Henk de Lange CityTrip 

Jan van der Schans De Hoenderhof 

HJJ van de Hoef Devoted 

Petra Kunst Heksenwaan 

Henk-Jan de Weert Texel Sketches 

Cuno Wegman Het strijdtoneel 

Genomineerden 

Nationale 2018 
Landelijke NVBG-dag 2018 

Op de landelijke NVBGdag, die op 24 februari werd gehouden, stonden 

twee zaken centraal. 

 Het symposium “Digitaal, een zegen of een last?” 

 De Algemene Ledenvergadering 

 

Het symposium kwam in de plaats van de workshops, die vorig jaar in de 

ochtend werden gehouden. Met het symposium wil het bestuur:  

inventariseren of er nog belangstelling is voor workshops of andere 

activiteiten. En zo ja, aan welke wensen moeten die dan voldoen?  

Knelpunten bij van het maken van Audio Vusials in kaart brengen om 

daar workshops of andere activiteiten op af te kunnen stemmen was het 

hoofddoel van dit symposium. 

 

Even na negen uur komen de eerste deelnemers al de Veluwehal te 

Barneveld binnen. Het bestuur heeft bij de entree beneden een 

ontvangsttafel ingericht en de medewerkers van het symposium zijn 

boven nog volop bezig de drie zalen in te richten. Om tien uur is alles 

gereed gaat iedereen  naar boven. 

 

Voorzitter Ed Diersmann heet de aanwezige leden van harte welkom. 

Ondanks dat er maar 20 aanmeldingen waren voor het symposium, heeft 

het bestuur besloten om het toch door te laten gaan. Men wilde degenen 

die zich aangemeld hadden niet teleurstellen en de zaalhuur was toch al 

betaald. Uiteindelijk zijn er 21 leden gekomen.  

 

Het was oorspronkelijk de bedoeling, na de introductie, drie deelsessies 

van 45 minuten te houden. Iedere deelsessie behandelde een apart 

aandachtsgebied (Verhaal, Beeld en Geluid). Men diende dan een keuze 

te maken aan welke deelsessie men wilde deelnemen. Gezien het geringe 

aantal deelnemers besloot men de deelsessies één kwartier te laten 
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duren en de deelnemers is drie groepen te verdelen. Na een kwartier 

wisselden de groepen van zaal. Op die manier kon iedere deelnemer zijn 

zegje doen over alle drie de aandachtsgebieden. 

 

Henk Tulp verzorgde de 

introductie. In een “making of” 

belicht hij alle aspecten van 

het maken van een Audio 

Visual, Dat doet hij aan de 

hand van zijn productie “The 

Bridge is Safe”, een 

eerbetoon aan de 

verzetsstrijder Jan van Hoof , 

die wist te voorkomen dat in 

de Tweede Wereldoorlog de Waalbrug bij Nijmegen werd opgeblazen. 

Diepgaand vertelt Henk hoe deze productie tot stand is gekomen. Daarbij 

kwamen achtereenvolgens aan de orde: De kracht van het beeld, Muziek 

en geluid en Het vertellen van een verhaal. 

 

Na een korte pauze gingen de deelsessies van start.  

 
 

 

Piet Huijgens 

inventariseerde met een aantal 

voorbeelden knelpunten die 

betrekking hebben op “Het 

Beeld”.  

 

 

 

 

 

Marcel Batist vroeg aan de hand van een aantal stel l ingen naar op - 

en aanmerkingen over “Het Vertellen van het Verhaal”. 

 

 

 

 

Ko Hoogesteger 

ging met de 

deelnemers in op 

“Muziek en Geluid”. 

 

 
 

 

 

Na de lunch werd de algemene ledenvergadering gehouden, daarover 

leest u elders in het blad een korte samenvatting. 

 

Na de derde pauze volgde de afsluiting van het symposium met de 

samenvatting van hetgeen in de deelsessies is besproken. Deze 

samenvatting daarvan vindt u hierna, op blz. 7 en verder 

 

Ed Diersmann sloot vervolgens de tweede landelijke NVBGdag. Hij 

bedankte Henk Tulp, Piet Huijgens, Marcel Batist, Ko Hoogesteger en 

Herman van den Dool voor de organisatie en uitvoering van het 

symposium. Zij kregen een dankbaar applaus van de aanwezigen.  
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Na de lunchpauze werd de Algemene Ledenvergadering (ALV) 

gehouden.  

 

Hierbij waren 27 leden aanwezig. De agenda werd vlot afgehandeld.  

 

Gerrit van Harreveld en Ed Diersmann werden herkozen als 

respectievelijk algemeen bestuurslid en voorzitter. 

 

Voor de vacante functie van secretaris hadden zich geen kandidaten 

aangemeld. Het bestuur gaat zich beraden hoe deze functie in te vullen.  

 

Bij het beleidsplan ontstond enige discussie over de ”economische 

haalbaarheid” van deelname aan de 50+ beurs. De algemene teneur van 

de ALV was “niet geschoten is altijd mis”. Dit mede omdat de gelden die 

daarvoor beschikbaar worden gesteld, geoormerkt zijn voor 

ledenwerving. 

 

Een voorstel van één der leden om het bestuur de puntentoekenning uit 

het wedstrijdreglement van de Nationale AV-wedstrijd te laten 

aanpassen, werd niet door de ALV overgenomen. 

  

Beste leden, 

  

Als afsluiting van het symposium, van 24 februari, zijn de bevindingen uit 

de deelsessies samengevat.  

Bijgaand treft u deze aan; zoals deze in de gezamenlijke bijeenkomst aan 

u zijn gepresenteerd. 

 

Mede dankzij uw enthousiaste deelname, biedt uw inbreng ons het 

beoogde inzicht in de behoefte aan workshops, alsmede de nodige 

handvatten om deze in het komende seizoen te organiseren. 

  

Met vriendelijke groet, 

Herman van den Dool. 

Coördinator workshops 

 

Symposium NVBG 24-02-2018 

Digitaal; “Een zegen of een last?” 

 

Het doel 

 Het bestuur probeert erachter te komen of er nog belangstelling is in 

workshops of andere activiteiten. En zo ja, aan welke wensen moeten 

die dan voldoen? 

 Verzamel informatie over knelpunten bij van het maken van AV ’s  

 

 

De puntsgewijze samenvatting van alle deelsessies vindt u op de 

volgende pagina ’s.

Samenvatting symposium Algemene Ledenvergadering  
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Deelsessie “Het Beeld” door Piet Huygens 

 Piet heeft in zijn sessies een aantal voorbeelden laten zien die 

betrekking hebben op het beeld.  

 Hoofdthema’s:  

 Het toepassen van maskers,  

 Het gebruik van derde beelden  

 De creativiteit en de technische vaardigheid die daarvoor nodig is.  

 Uit de discussies werd opgemaakt dat er voldoende behoefte is om 

hieraan een workshop te wijden. 

 

Deelsessie “Het vertellen van een verhaal” door Marcel batist 

 Marcel heeft aan de hand van een aantal stellingen gevraagd naar op 

en aanmerkingen. 

 De groep constateert drie manieren om een verhaal over te brengen;  

 Het pure beeldtaal, AV ’s met geschreven tekst en AV ’s met 

ingesproken tekst. 

 Uit zeven voorgelegde “soorten” AV’s blijkt nuanceverschil in 

belangrijkheid als het gaat om het toevoegen van informatie voor het 

overbrengen van een echt verhaal. 

 Soms spreken de beelden dusdanig, dat tekst de persoonlijke 

vertaalslag bij de kijker verstoort. 

 Soms volstaat een enkele tekstregel. 

 Soms is ingesproken achtergrondinformatie juist cruciaal.  

 De inhoud en de lading van de AV in synoniem aan “het verhaal”. 

 

Welke knelpunten worden ervaren om de juiste verhaallijn mee te 

geven aan de AV? 

 Het vinden van de juiste opbouw in het verhaal  

 Het samenstellen van de juiste volgorde in de verhaallijn  

 Het bedenken van de juiste tekst 

 Zo kort mogelijk, zo kernachtig de essentie van de AV weergeven  

 Het kiezen van juiste informatie, bij de verschillende soorten AV ’s 

 De drempel overstappen om zelf tekst in te spreken (mijn stem deugt 

niet...) 

 De angst om de gewenste emotie niet goed in de AV te kunnen leggen.  

 Het vinden van een goede voice-over 

 Het aangaan van coproducties  

 AV’s maken is een eenzame hobby vanwege de moeilijkheid om de 

verschillende facetten (fotokwaliteit, scenario, muziekkeuze), goed te 

combineren. 

 

Aanbeveling 

 Ontwikkel een workshop over de systematische opbouw voor het 

maken van een AV waarbij de verhaallijn centraal staat. Een soort 

chronologisch stappenplan van idee tot AV. 

 

Deelsessie “Muziek en geluid” door Ko Hoogesteger  

 

Muziek: 

 Waar vind ik de juiste muziek (NVBG, Spotify, YouTube) 

 Mag er tekst in de muziek zijn (lied) 

 Wanneer gebruik ik orkest en wanneer solo-instrumenten 

 Hoe integreer ik de muziek in mijn beelden 

 Op welk moment betrek ik de muziek in het opzetten van de av  

 Hoe kort ik muziekstukken in of verleng ze 

 Hoe kan ik het muziek zoeken adequater organiseren 

 

Life geluid:  

 Hoe neem ik kwalitatief goed geluid op (bijv. windgeruis)  

 Wat zijn goede recorders 

 Wanneer maak je gebruik van achtergrondgeluid 

 Life geluid bij video is noodzakelijk en sfeer verhogend  

 Bouw een archief op (NVBG heeft een archief (promoten) 

 Websites en ervaringen van leden uitwisselen 

 Set noise geeft een push aan je serie 
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 Gesproken tekst: 

 Kan ik mijn tekst zelf inspreken 

 Hoe breng ik de emotie in de tekst (schrijven en inspreken) 

 Hoe breng ik de emotie over naar een ander die de tekst inspreekt  

 Is een voice-over beter dan gedrukte tekst 

 Hoeveel tekst kan een kijker van de AV aan 

 Waar vind ik een goede spreker 

 Wanneer zet ik gesproken tekst in 

 Hoe krijg ik mijn tekst goed opgenomen (microfoontechniek) 

 Waar let ik op bij het samenstellen van de tekst  

 Welke voorwaarden zijn er voor een goede tekst  

 Hoe kan ik de tekst technisch verbeteren schrijftaal 

 Schrijftaal versus spreektaal 

 Verhouding tekst en muziek 

 

Aanbeveling 

 Ontwikkel een workshop waarbij de muziekkeuze centraal staat. Denk 

hierbij aan het zoeken naar en het vinden van, de juiste en meest 

bijpassende muziekfragmenten en/of geluiden.  

 Ontwikkel een workshop waarbij de werkwijze, de te gebruiken 

hardware en de vindplaatsen van life geluiden centraal staan  

 Nodig een professionele stemartiest uit die antwoord kan geven op de 

vragen en knelpunten t.a.v. de gesproken tekst in een AV.  

 

Algemene andere knelpunten:  

 Het maken van de juiste selectie foto ’s voor het samenstellen van een 

AV 

 Hoeveel foto’s komen in de serie 

 De bepaling van de volgorde 

 De bepaling van de sta-tijd en overvloeitijd 

 Het creëren van pakkende 3e beelden 

 Het vasthouden van de spanningsboog 

 Het op de juiste manier toepassen van technische mogelijkheden  

Het bestuur van de 

Nederlandse Vereniging voor 

Beeld en Geluid is nog steeds 

op zoek naar mensen die één 

van de twee onderstaande 

bestuursfuncties willen 

vervullen: 

 

Secretaris 
  

Penningmeester 
 

De taken en werkzaamheden van deze functies zijn uitgebreid 

beschreven in de nvbg-nieuwsbrief van november 2017. 

 

Het bestuur stelt een gegadigde voor de functie van penningmeester 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 

  

Belangstellenden voor één van deze functies kunnen zich aanmelden bij 

de voorzitter van de NVBG, Ed Diersmann, 

telefonisch 018237 40 57 of per email voorzitter@nvbg.nl 

 

 

Oproep bestuursleden 

mailto:penningmeester@nvbg.nl
mailto:voorzitter@nvbg.nl
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Op gezette tijden wisselen AV-Groep Westland en Werkgroep PixAna. 

AV-Groep Westland heeft negen leden, waarvan er acht aanwezig waren. 

PixAna telt ca 15 leden, waarvan er negen acte de préséance gaven.  

We werden ontvangen in een nieuwe locatie, een geheel vernieuwde 

vergaderzaal van een bakkerij in Moerkapelle. Het is een riante ruimte, 

waarbij de grote, T-vormige vergadertafel meteen opvalt. 

Ook opvallend was het vast ingebouwde scherm, dat met een druk op een 

knopje te bedienen is. Het hangt strak naar beneden en ziet er heel goed 

uit. De beamer hangt aan het plafond en staat dus geen mens in de weg. 

Alles is prima geregeld hier. 

 

Langzamerhand druppelen de AV-liefhebbers van AV-Groep Westland en 

Pixana binnen. Uiteindelijk zijn we met zo ’n zeventien personen, negen 

van Pixana en acht van AV-Groep Westland. Jan van der Schans van AV-

Groep Westland heeft helaas op het laatste moment wegens huiselijke 

omstandigheden moeten afzeggen . 

 

Zoals gebruikelijk bij dit soort situaties is het de bezoekende partij die 

met hun AV’s  de avond vullen. Marcel Batist had daartoe een 

PowerPointpresentatie in elkaar gezet. Daarvanuit werden de AV ’s 

gestart. Als alles goed gaat krijg je dan een voortreffelijke vertoning, 

zonder dat iedere keer een verkenner opgestart moet worden en in 

mappen naar de AV’s gezocht moet worden. Jammer genoeg worden de 

programma’s van meneer Microsoft steeds strenger en verschijnen er om 

de haverklap pop-ups die vragen of het allemaal wel vertrouwd is. Marcel 

heeft er uren voor aan de telefoon gezeten met meneer Microsoft 

persoonlijk, maar een oplossing heeft die niet kunnen bieden. Gelukkig 

(maar wel een dag te laat) is er inmiddels wel een oplossing gevonden, 

dus de volgende keer geen ongelukkige pup-ups en ‘vragen om 

toestemming-schermen’ meer. 

Op het programma stonden in totaal 19 producties, waarvan er één 

helaas niet vertoond kon worden. Een technisch mankementje maakte dat 

we deze productie alsnog tegoed houden. 

 

Op het programma stonden de volgende producties: 

 

Marcel Batist, Als ze even stilzitten. 

 

Fraaie beelden van insecten, voornamelijk 

vlinders, tegen een rustige achtergrond 

 

 

Ger Sauer, Als de blaadjes vallen. 

 

Een herfstimpressie, voorzien van zeer 

passende muziek. 

 

  

Kees Olierook, De geveltoerist 

  

 Een korte maar zeer komische animatie. 

 Knap gemaakt! 

 

 

 

Uitwisseling 

AV-Groep Westland—Pixana 
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Kees Olierook, Zomerpaleis 

 

Een serie die gaat over een paleis in China, in 

gebruik door de Chinese Keizer. Fraaie 

beelden geven een goed inzicht in waarom de 

keizer in de zomer naar dit paleis uitweek. 

 

André Hartensveld, Rio Tinto 

 

Een serie over een rivier in Zuidwestelijk 

Spanje. Het gaat over delven van edele 

metalen. Leuk was een foto van een groeve, 

waarin een aantal voertuigen voortbeweegt. 

Het is echter een animatie die door André zelf gemaakt is. Heel 

realistisch! 

Ger Sauer, Feeling good. 

 

Een serie op een song van Micheal Bublé, 

waarbij de tekst op de voet gevolgd wordt door 

de beelden. 

 

Jan van der Schans, Impressions of Dubai 

De serie is deze keer niet ingesproken, maar 

geeft een aantal spectaculaire beelden van de 

stad Dubai aan de Perzische Golf te zien. 

 

 

 

Anneke van Ruyven, Haast 

 

Een korte, maar komische serie van een zwem 

evenement in het Westland, waarbij 

deelnemers door moddersloten moeten 

zwemmen/waden. 

André Hartensveld, Sint Jan 

 

Een min of meer abstracte compilatie van 

beelden uit de gelijkgenaamde kathedraal. 

 

 

 

Jan van der Schans, De sfinx van Delft 

 

Een interessante documentaire over het leven 

van Johannus Vermeer, de Delftse schilder uit 

de middeleeuwen, zoals gewoonlijk 

ingesproken door Peter Winters 

 

 

Johan Rimmelzwaan, Gwoon Berlijn  

 

Nee, er zit geen typefout in de titel, dit IS de 

titel. De serie geeft een impressie van een 

aantal Berlijnse locaties. 

 

 

Arthur Palache, Les Fleurs 

 

Een geheel in vierkant formaat weergegeven 

serie met een voice-over die de gedachten van 

bloemen uitspreekt 

 

Marcel Batist, Leds in concert 

 

Een serie avondopnamen met een opmerkelijke 

synchronie tussen beeld en geluid.
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Johan Rimmelzwaan, De Apatani 

 

Johan is een meester in portretfotografie, 

vooral van volkeren die in Azië wonen. 

Deze keer ook met een verslag van een 

(bloederige) slacht van een rund. 

 

 

Marcel Batist, Greenhouse reflections 

 

Een serie vanuit het kassenrijke Westland, 

waarbij, zoals de titel al aangeeft, de nadruk 

valt op de reflectie van licht. 

 

Ger Sauer, IJspaleis 
 

Een impressie in zwart-wit van het stadhuis 

van Den Haag. Dit ontwerp van Richard Meier 

omvat ook een bibliotheek en het gemeente 

archief. 

 

Kees Olierook, Paddenstoelen 

 

Kees laat een serie paddenstoelen zien op 

diverse, soms ongebruikelijke plaatsen. 

 

 

André Hartensveld, Nordland 

 

Een serie uit het noorden van Europa, met een 

aangename afwisseling van landschappen en 

details, op Hartensveld-achtige wijze 

gepresenteerd met mooie overvloeiers en 

prachtige muziek.

AL met al een heel gevarieerde avond. Bij dit soort uitwisselingen kunnen 

we op een heel praktische wijze kennis nemen van wat er in een andere 

afdeling dan de eigen speelt en hoe men met het fenomeen audiovisual 

omgaat. 

 

Ook het ‘natafelen’ was 

buitengewoon gezellig en gaf 

aanleiding tot hier en daar 

diepgaande gesprekken over 

het maken van audiovisual’s. 

 

Het was bijna half twaalf voor 

de Westlanse delegatie weer 

koers naar huis zette. 
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Beste (voormalige) 

deelnemer, 

 

Op zaterdag 17 maart 

kunt u een reis om de 

wereld maken vanuit uw 

theaterstoel. In de 

theaterzaal van 

De Klif, Pijlpuntstraat 1 

in Nijmegen 

(Oosterhout) vindt het 

derde Internationale AV

-Voorjaarsfestival plaats.  Dertig creatieve presentaties in beeld en geluid 

van auteurs uit Nederland, Duitsland, België en Italië nemen u op 

verrassende wijze mee naar fraaie en exotische plaatsen. U zult zich 

geen moment vervelen… 

 

Het festival begint om 10.30 uur, maar u kunt vanaf 09.30 uur al binnen. 

De afsluiting is om 16.30 uur. In de pauzes en na afloop is er alle 

gelegenheid om met de makers van de presentaties te spreken. De 

entree voor het festival bedraagt € 5,00. 

 

Voor aanvang van het fest ival kunt een lunch reserveren. U kunt 

kiezen voor 

Witbrood: een broodje kaas, een broodje ham, een banaan.  

Bruinbrood: een broodje kaas, een broodje ham, een banaan.  

De prijs voor de lunch is € 5,00 af te rekenen bij bestelling.  

 

Met vriendelijke groet, 

Jos Hagens 

Coördinator organisatieteam AV Voorjaarsfestival  

 

Mail: contact@av-voorjaarsfestival.nl 

Website: www.av-voorjaarsfestival.nl 

mailto:contact@av-voorjaarsfestival.nl
http://www.av-voorjaarsfestival.nl
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 Fotoclub Den Helder 

De Fotoclub FWG Den Helder is een vereniging van ruim 50 enthousiaste 

amateurfotografen (m/v), die de fotografie in de ruimste zin van het woord 

wil bevorderen. Leren met elkaar en van elkaar in een ontspannen en 

gezellige sfeer. Wekelijks komen de leden in het eigen clubgebouw 

bijeen. Op de clubavonden wordt een gevarieerd programma geboden, 

dat de vele aspecten van de fotografie belicht.  

Een van de activiteiten van de club is het vervaardigen van audiovisual ’s. 

  

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

jaarlijkse presentatie. 

  

De acht leden van deze 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 in  

Den Helder. De toegang is gratis. 

  

Iedereen is welkom. 

  

  

  

Namens de leden 

van de AV groep 

  

Ben de Hond 

Overig afdelingsnieuws 
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Ik ben een intensief radioluisteraar. Het eerste wat ik doe als ik 

’s-morgens beneden kom is de radio aanzetten. Pas daarna ga ik m ’n 

ontbijt toebereiden en koffiezetten. Die radio bestond vroeger uit een 

tuner/versterker met een paar enorme boxen van 50x50x50 cm3, die ook 

als planten- en bijzettafel dienstdeden. Na bijna veertig jaar was 

Mevrouw Mijn Vrouw de enorme luidsprekerboxen meer dan zat. Er 

moest iets nieuws komen. 

 

Radio’s, zoals ik er een had bestaan niet meer. Tegenwoordig hebben we 

sound-systems en sound bars. Er zitten ook geen knoppen meer op, alles 

moet via de afstandsbediening. In het nieuwe Tv-meubel was geen plaats 

meer voor de video- en de dvd-recorder. Die moesten dus ook het veld 

ruimen. Op zich is dat geen groot probleem, want we zijn aangesloten op 

een glasvezelkabel en het kastje tussen deze kabel en de Tv heeft alle 

eigenschappen van voornoemde recorders in zich.  

 

Nu hebben we een nieuw stereo systeem, met twee boxjes zo groot als 

twee pakjes sigaretten (weet iemand nog hoe die er uitzagen, vroeger?). 

Ook een ’boombox’ voor de basweergave, maar die mag je op een 

willekeurige plaats neerzetten, dat steekt niet zo nauw.  

 

 

Bij dit soort activiteiten stuiter je altijd op problemen. En als je zo ’n 

probleem oplost, komen er vaak meerdere andere problemen voor in de 

plaats. Ik heb dan ook het aanschaffen van een nieuw soundsystem (het 

mag geen radio meer heten heb 

ik begrepen) lang kunnen 

tegenhouden. Maar op een 

bepaald moment wint Mevrouw 

Mijn Vrouw toch. En dan 

ontstaan de problemen… 

 

Het nieuwe soundsystem heeft 

natuurlijk een afstands-

bediening. En we hadden er al 

twee, één voor de Tv en een 

voor het glasvezelkastje. Nu hebben we er een derde erbij voor het 

soundsystem. Buiten het feit dat die dingen altijd in de weg liggen als je 

ze niet nodig hebt en weg zijn als je ze wel wilt gebruiken, lijken ze met al 

die knopjes ook nog eens sterk op elkaar en dat maakt het gebruik er niet 

gemakkelijker op. 

 

Na installatie van een en ander bleek de FM-ontvangst niet best. En dat 

is zachtjes uitgedrukt. Veel storing, veel ruis, kortom, niet om aan te 

horen. Waar het oude systeem jarenlang ongestoord z ’n werk deed, is het 

met de radio-ontvangst van nu een puinhoop. Ik sprak er toevallig over 

met een van de leden van mijn AV-clubje en die raadde me een DAB+ 

ontvanger aan. “Storing en ruisvrije ontvangst van alle zenders” was zijn 

boodschap. Ik was, zoals gewoonlijk met nieuwe dingen, toch weer wat 

terughoudend. Dat ouwe ding had altijd prima gefunctioneerd, en nu zou 

een gloednieuw toestel het niet kunnen? Waar blijft de vooruitgang van 

de techniek dan? 

 

Mevrouw Mijn Vrouw kwam ook nog eens tot de ontdekking, dat waar de 

oude toestellen allemaal een klok aan boord hadden (die wel twee keer 

per jaar gelijkgezet moesten worden) ons nieuwe soundsysteem allerlei 

Nieuwe radio 1 
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leuke gadgets heeft, zoal automatisch aan gaan als je de TV aanzet, 

zodat het geluid over dat systeem wordt weergegeven in plaats van door 

de TV zelf), maar een klok zit er niet in. Het glasvezelkastje wel. Maar dat 

geeft alleen de tijd weer als je geen TV kijkt. Doe je dat wel, dan geeft het 

ding het kanaalnummer weer en niet de tijd… 

 

Op dat moment kreeg ik een helder idee. Ik ging Googelen naar een 

DAB+ tuner, mét klok. Dan hoef je niet eens lang te zoeken. Ik vond er 

een met een zeer duidelijk display, bovendien met FM én dat nieuwe 

DAB+-systeem aan boord. Besteld via internet en jawel, de andere dag al 

in huis. 

 

Fantastisch! Een schitterend geluid over mijn sigarettenboxjes en ook de 

tijd duidelijk in beeld. Dat probleem is dus zeer bevredigend opgelost. De 

klok die erin zit hoeft niet tweemaal per jaar gelijk gezet te worden, dat 

doet het apparaatje helemaal alleen. En er zijn maar twee problemen 

voor in de plaats gekomen, dus dat valt erg mee. 

 

1. Als je de radio met de afstandsbediening (nummer vier dus) uitzet, 

verdwijnt ook de tijd. 

2. Mijn favoriete radiozenders zijn per 1 januari van de DAB afgehaald; 

de vergunning voor die zenders is niet verlengd. Verder voldoet het 

apparaatje prima. 

 

Ik blijf bij de slotzin van mijn vorige column, niet elke verandering is een 

verbetering. 

 

Arthur Palache 


