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Van de redactie 

De uitgave van deze nieuwsbrief is op verzoek van het bestuur een 

weekje opgehouden. Reden is dat nu het verslag van de ‘de Nationale’ 

mee opgenomen kan worden. Anders zou dit verslag pas in het 

meinummer geplaatst worden en dat is toch een beetje mosterd na de 

maaltijd. Het betekent dat uw redacteur na afgelopen zaterdag heel druk 

is geweest met het schrijven van het verslag en het opmaken van het 

blad. U vindt het verslag elders in dit blad, samen met de vermelding van 

de beste tien deelnemers en natuurlijk de prijswinnaars.  

 

We beginnen deze keer met het bericht dat Henk van de Vleuten op 

85 jarige leeftijd is overleden. Hij was een uit het juiste hout gesneden 

AV-er die veel voor de hobby heeft betekend..  

 

Een herhaalde oproep voor het penningmeesterschap. Ik zelf heb enige 

tijd als vervangend secretaris mogen meedoen met het besturen van de 

vereniging en ik kan u verzekeren dat het heel leuk werk is met een prima 

onderlinge sfeer. Dus als u enig financieel inzicht heeft...  

 

Er is een verslag van Jan van der Schans, die een korte week in Abu -

Dhabi is geweest om foto ’s te maken voor een paar audiovisuals.  Hij 

beschrijft zijn ervaringen op een alleraardigste manier en geeft ook nog 

wat fotografie-tips. In deze aflevering deel 1 van zijn verhaal. 

 

Henk-Jan de Weert is nauw betrokken bij het Nederlandse deel van de 

internationale wedstrijd Challenge 321. In zijn artikel legt hij uit dat met 

‘de Nationale’ het festivalseizoen nog niet is afgesloten, want op 9 juni is 

er nog een bijeenkomst in Rijen, waar de beste inzendingen worden 

vertoond. 

 

Er is een verslag van het voorjaarsfestival en verder is zijn er verslagen 

vanuit Drenthe en Arnhem onder de rubriek Nieuws uit de regio ’s. 

Arthur Palache, hoofdredacteur 

Van de voorzitter 

Met wat gemengde gevoelens rijd ik op 14 april ’s avonds niet door de 

weilanden van het Groene Hart naar mijn woonplaats Moordrecht, maar 

door de prachtige bossen tussen Hilversum en Utrecht naar Lage 

Vuursche. Daar namen mijn vrouw Tonny en ik deel aan een 

georganiseerd weekend. De activiteiten op zaterdag moest ik aan mij 

voorbij laten gaan en Tonnie kon helaas niet naar het Nationaal AV-

Festival in Barneveld. 

 

Gemengde gevoelens, maar de trots 

overheerst. Trots, omdat we er, met 

medewerking van een relatief kleine 

groep, in geslaagd zijn het Nationaal 

AV-Festival 2018 tot een prachtige 

dag te maken. Inhoudelijk ga ik niet 

op de dag in. Arthur Palache heeft daar een uitgebreid verslag van 

gemaakt. Dat treft u elders in dit NVBGnieuws aan. Piet Huijgens was de 

gehele dag de NVBG-fotograaf en heeft het verslag voorzien van het 

nodige beeldmateriaal. Arthur en Piet hebben dat weer voortreffelijk 

gedaan, bedankt. 

 

Als ik iedereen ga bedanken die meegeholpen heeft om 14 april tot een 

groot succes te maken loop ik het risico iemand te vergeten, maar ik doe 

toch een poging. Dank aan: 

 oud secretaris Jan Bras, bijgestaan door Loek van der Sman. Zij 

ontvingen de leden en gasten bij de infotafel. Programmaboekjes en 

toegangskaarten werden snel aan de belangstellenden overhandigd.  

 Jan Roelveld die op een vlotte wijze 13 van de 23 door leden van onze 

Duitse zustervereniging AV-Dialog aangereikte series presenteerde. 

 de mannen van de techniek Henk-Jan de Weert (project ie) en Frans 

Warmerdam (gelu id). 
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Het is een drukke tijd geweest voor het bestuur. Naast de 

voorbereidingen voor ‘de Nationale’ zijn er ook de ‘normale’ bestuurs-

zaken, zoals zorg en aandacht voor de nasleep van het symposium  en 

voorbereidingen voor onze deelname aan de 50+beurs.  

 

Gelukkig is er één zorg minder. Het zoeken naar een nieuwe secretaris 

kan gestopt worden. We hebben Henk Tulp bereid gevonden om die taak 

op zich te nemen. Binnen niet al te lange tijd zullen Henk Tulp, Arthur 

Palache en Ed Diersmann bij elkaar komen om de overdracht te 

bespreken. 

 

Blijft natuurlijk de zorg voor een nieuwe penningmeester. Henk Dijkstra 

stop er na vele jaren mee en er heeft zich nog steeds niemand gemeld 

die zijn taak wil overnemen. Dat is jammer, want ‘de nieuwe’ zou een jaar 

met Henk meelopen om het dan in februari 2019 over te nemen. Maar het 

jaar vordert en de overname termijn wordt op deze manier steeds korter. 

De voorzitter heeft er in zijn openingspraatje op de Nationale ook al 

aandacht aan besteedt. 

 

Binnen het bestuur is afgesproken dat Public Relations wat meer 

aandacht kan gebruiken. Wellicht dat dan ook de social media vanuit de 

NVBG wat meer aandacht kunnen krijgen, hoewel Facebook de laatste 

tijd wat onder vuur ligt. Toch verwacht het bestuur dat dit soort zaken 

veel voor de vereniging kan betekenen. Als er iemand die goed bekend is 

met dit soort Social Media en ons daarbij kan helpen zou dat een 

geweldige opluchting zijn.  

 

Henk-Jan had te kennen gegeven het stokje te willen overdragen en ik 

mocht hem met een kleine attentie bedanken voor de vele jaren dat hij 

meegewerkt heeft aan “de Nationale”. Cuno Wegman zal met ingang 

van volgend jaar de projectie gaan verzorgen.  

 de organisatoren Gerrit van Harreveld, Herman van den Dool en Henk

-Jan de Weert.  

 de jury bestaande uit Henk P. Tulp, Chris Stenger en Jan Roelveld, 

bijgestaan door Nico Warnaar als adviseur inzake geluidaspecten. 

 

Een dag als deze kan niet zonder inzenders en publiek. Die hebben er 

mede toe bijgedragen dat het Nationaal AV-Festival 2018 zo goed is 

verlopen. 

 

Maar waarom dan gemengde gevoelens? Het aantal bezoekers van het 

Nationaal AV-Festival lag dit jaar beduidend lager dan vorig jaar. Slechts 

75 belangstellenden. Dat staat in schril contrast met de 120 van vorig 

jaar. Nu was 2017 een jubileumjaar en kan je verwachten dat je een 

kleine terugloop hebt. Maar bijna 40% minder, dat is wel heel erg veel.  

 

Het bestuur wil proberen de oorzaak te achterhalen. 

 

Ed Diersmann (voorzitter@nvbg.nl) 
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In memoriam Henk van de Vleuten  (1932 – 2018) 

 

Henk was al jong gefascineerd door de bergen. Hij maakte vele 

klimtochten in Zwitserland, maar ook in Nepal. En die fotografeerde hij 

uitgebreid. Met de daaruit ontstane speaker support presentaties vulde hij 

veel avonden in het land voor de Nederlandse Berg en Klimsport-

vereniging. 

 

Geboeid als hij was door techniek maakte hij al snel de overgang naar de 

digitale productie van AV-shows. Hij werd lid van veel AV-verenigingen  

en zette zich daar op vele manier voor in. Niets was hem teveel.  

 

Nadat hij het bericht kreeg van een ernstige ziekte, ging het snel bergaf 

en slechts enkele weken later overleed hij in het ziekenhuis op 24 maart. 

Hij zal door velen gemist worden, maar hij leeft verder in onze 

herinneringen en in de vele zaken die hij gepresteerd heeft.  

 

Hij is weer bij zijn Mimi, die hij zo miste.  
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Het bestuur van de 

Nederlandse Vereniging voor 

Beeld en Geluid is nog steeds 

op zoek naar iemand (m/v) die 

de onderstaande bestuurs-

functie kan en wil vervullen: 

  

Penningmeester 
De taken en werkzaamheden van deze functie 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 deze functie kunnen 

zich aanmelden bij de voorzitter van de 

Nederlandse Vereniging voor Beeld en 

Geluid, 

 

Ed Diersmann, 

telefonisch 018237 40 57 

of per email voorzitter@nvbg.nl 

Oproep penningmeester 
 Uitslag Nationale 

AV-wedstrijd 2018  

Rank Naam deelnemer Naam serie Pntn Prijs 

Jurybeoordeling  

1 Leo Verzijl Hersentumor 106,0 1e prijs 

2 Gerrit van Harreveld 
Bagan, land van de 
pagodes 

93,0 2e prijs 

3 Jan Tuinman Horror en Suspence 92,5 3e prijs 

4 Gert de Graaf La Magie de la Nature 89,8 Beste debutant 

5 Marcel Batist No-go area 89,4 
Meest creatieve 
serie 

6 Marco Ising Open sollicitatie 87,8  

7 H.J.J. van de Hoef Devoted 86,3  

8 Jan van der Schans De Hoenderhof 85,6 Beste audiotrack 

9 Henk de Lange CityTrip 84,6  

10 Ger Sauer La Fábrica 83,4  

10 Jos Mensen 
Spreekbeurt Koen over 
de Doodshoofdvlinder 

83,4  

Publieksbeoordeling  

1 Gert de Graaf La Magie de la Nature 84,0 Publieksprijs 

2 Leo Verzijl Hersentumor 82,0   

3 Leo Koppens Dance Macabre 41,0   

Prijs voor de meest humorvolle serie (toegekend door het publiek)  

 Henk Dijkstra Blijdorp 48,0 Cor Nierseprijs 

mailto:penningmeester@nvbg.nl
mailto:voorzitter@nvbg.nl
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De Nationale op 14 april 

De aanloop naar een dergelijke dag is, ondanks dat het de 53 e keer is dat 

‘de Nationale’ georganiseerd wordt, toch altijd meer werk dan gedacht 

wordt. Natuurlijk is er een uitgebreid draaiboek waar precies in staat wat 

er allemaal moet gebeuren, maar als je zaken opschrijft, dan zijn ze nog 

niet gereed. Bovendien is de Nationale 2018 anders dan de voorgaande 

jaren. Waar we vorig jaar het zestig jarig bestaan van de vereniging 

vierden, is er nu een geheel andere invulling aan deze dag gegeven.  

 

Ed Diersmann opent de 

ochtend en heet de 

aanwezigen op deze speciale 

ochtend hartelijk welkom. AV-

Dialog is een Duitse club met 

ca. 380 leden, waaronder een 

twintigtal Nederlanders. Het is 

een AV-club zoals de NVBG. 

Er worden wedstrijden 

gehouden en er is natuurlijk 

ook en een AV-festival. Daarin 

is, omdat Jan Roeleveld de 

Präsident is, een zogenaamd 

Hollands blok opgenomen 

waarin AV’s van Nederlandse bodem vertoond worden. Vandaar dat het 

idee is ontstaan om in ons ochtendprogramma een aantal Duitse AV ’s te 

laten zien. Jan Roeleveld heeft In Duitsland gevraagd wie van de Duitse 

leden van AV-Dialog daar medewerking aan wilde verlenen en dat is de 

reden dat we een ruim dozijn series vanuit Duitsland kunnen bekijken. 

Helaas waren er geen auteurs van deze series aanwezig.  

 

Opvallend is dat de Duitse series gemiddeld wat langer duurden dan onze 

Nederlandse. Ook opvallend is dat er veel aandacht aan beeld en geluid  

wordt besteed; over de kwaliteit van de series hoeven we niet te zeuren, 

dat was dik in orde. 

 

Tijdens één van de tussenpraatjes merkt Jan Roeleveld op dat een flink 

aantal series met M.Objects is gemaakt en hij vraagt zich af hoe dat 

komt. Daarop zegt Henk Tulp, vrijwel zonder na te denken: “Door de 

kwaliteit natuurlijk!” 

 

In de gepresenteerde series zit heel veel afwisseling. Ze zijn er met en 

zonder voice-over en behandelen een variëteit aan onderwerpen.  

De jury, vlnr: Nico Warnaar, Henk Tulp, Chris Stenger en Jan Roeleveld  
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Jan Roeleveld leidde de series in en deed dat op een heel ontspannen en 

aangename manier. De ochtend vloog voorbij. Hij merkte daarbij op dat 

het AV-Dialog logo vaak in de aftiteling voorkomt. Wellicht ook een idee 

voor Nederlandse series? Maar dan natuurlijk met het NVBG-logo! 

 

Als afsluiting was er nog een AV, gemaakt door Jan Roeleveld zelf, 

waarin hij een wensdroom visualiseerde: 500 leden voor AV-Dialog. 

 

Het aantal bezoekers voor het ochtendprogramma viel in mijn ogen wat 

tegen. ’s-Middags was het wel wat drukker, maar over het geheel waren 

er minder bezoekers dan vorig jaar. 

 

Na de lunch opent Ed Diersmann de middagsessie met de mededeling dat 

Hans Nierse, de zoon van Cor Nierse de humorprijs gaat uitreiken. Cor 

Nierse was een vervend AV-maker, die veelvuldig zeer humoristische 

serie maakte. Hijzelf was de eerste die deze prijs in ontvangst mocht 

nemen. Om de humor is series te bevorderen en na zijn overlijden ook te 

zijner nagedachtenis wordt sindsdien de Cor Nierse Prijs uitgereikt aan de 

auteur die volgens het publiek de meest humoristische serie maakt.  

 

De voorzitter besteedt even aandacht aan het ledental. Dat blijkt niet toe 

te nemen. In tegendeel, het is langzaam aan het verminderen. Begin dit 

jaar heeft een aantal leden het lidmaatschap opgezegd. Er zijn ook een 

paar nieuwe leden bijgekomen, maar netto zakt het aantal toch. Bij deze 

gelegenheid noemt Ed ook de naam van Henk van der Vleuten, die op 24 

maart overleden is. 

Dan besteedt de voorzitter aandacht aan de vrijwilligers die de vereniging 

draaiend houden. Achtereenvolgens worden de festivalorganisatie, de 

leden van het bestuur en de overige vrijwilligers bedankt voor hun 

inspanningen. Ze krijgen allemaal een cadeaubon uit handen van de 

penningmeester Henk Dijkstra. 

Henk-Jan de Weert wordt apart in het 

zonnetje gezet omdat hij, als technische man 

van de van de Nationale deel uitmaakte van 

het organisatieteam en dat op voortreffelijke 

wijze heeft gedaan. Het levende bewijs 

daarvan is de dag zelf. Alle projecties startten 

zonder haperen of stotteren en dat is 

rechtstreeks aan hem te danken. 

 

Arthur Palache wordt naar voren gehaald 

omdat hij tijdelijk de lacune van de functie van 

secretaris vervuld heeft. Hij moet ter plaatse 

zijn badge, met daarop de functies van 

secretaris a.i. en hoofdredacteur inleveren en 

krijgt er een andere, met alleen hoofdredacteur voor in de plaats. Een 

doos met twee flessen wijn mag mee naar huis.  
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Henk Tulp krijgt eveneens 

een nieuwe badge, met 

daarop zijn nieuwe functie 

van secretaris. De overdracht 

zal binnenkort plaats vinden, 

maar ik wens hem vanaf deze 

plaats succes toe bij het werk 

dat hij als secretaris gaat 

doen. 

 

Ed bedankt de sponsors, Jan Roeleveld en Henk Tulp. Zonder hen zou 

het wel heel lastig worden om het festival de vorm en uitvoering te geven 

zoals we dat al een aantal jaren gewend zijn. 

 

Een belangrijke wijziging is er in het toekennen van de publieksprijs. 

Waar we voorheen slechts één serie konden aanwijzen, gaan we dit jaar 

niet alleen een winnaar aanwijzen, maar ook een tweede en een derde 

plaats. Deze verandering is een rechtstreeks gevolg van de open brief 

van Jan Tuinman, waarin hij pleitte voor een aanpassing van de jurering. 

Een door het bestuur benoemde commissie heeft zich daarover gebogen 

en dit is een van de voorgestelde wijzigingen waar het bestuur mee 

akkoord is gegaan. 

 

Dan krijgt Henk Tulp, de voorzitter van de jury, het woord. Hij geeft aan 

dat de jury een aantal zaken gaat veranderen ten opzichte van 

voorgaande jaren. Aanstichters van deze veranderingen zijn naast 

hemzelf, Jan Roeleveld en Herman Kraij. Henk maakt van de gelegenheid 

gebruik om Chris te danken voor zijn vervanging van Herman in de jury.  

 

De belangrijkste wijziging is dat de auteurs vóór de vertoning van een 

serie naar voren wordt geroepen om een certificaat van deelname in 

ontvangst te nemen. De jury neemt dan ook even de tijd om het publiek te 

wijzen op belangrijke details en geeft op- en aanmerkingen ter 

verbetering door. Na de serie krijgt het publiek nog even de tijd om over 

de serie na te praten, voor de volgende auteur naar voren wordt 

geroepen. 

Dan besteedt Henk Tulp aandacht aan het feit dat het maken van 

audiovisuals niet leeftijdgebonden is. Er zijn vanmorgen series vertoond 

gemaakt door een echtpaar dat de leeftijd van 80 jaar al gepasseerd is. 

Eén serie is zelfs vervaardigd door iemand die al 89 jaar is. Dat betekent 

dat de stijging van de gemiddelde leeftijd van AV-makers helemaal geen 

probleem, hoeft te zijn!   

Vijf debutanten zullen vandaag de debutantenstatus verliezen. Als je een 

keer genomineerd bent ben je daarna immers geen debutant meer, dat 

kan maar één keer. 

 

Tenslotte geeft Henk aan hoe de beoordeling tot stand komt. Ik geef 

hieronder nog even weer hoe dat in het wedstrijdreglement staat 

omschreven: 

 

De beoordelingscriteria zijn:  

Inhoud:  Ti tel , onderwerpkeuze en real isat ie (zeggingskracht, 

verhaallijn dan wel rode draad, actualiteit, artistieke waarde, originaliteit, 

sfeerimpressie, lengte.).  

Visueel:  Fotograf ie (mede in relat ie tot het  AV-medium), 

beeldbewerking, vormgeving, animatie, integratie video (kwaliteit, het 

derde beeld e.d)  

Audio:  Muziekkeuze, mixage, synchronisat ie beeld en geluid, voice-

over, livegeluid. Combinatie en samenhang van beeld en geluid.  

Voor elk van de drie beoordelingscriteria geeft elk jurylid een cijfer tussen 

1 en 10 punten.  

Het totaalcijfer voor de bepaling van het eindklassement is de som van de 

toegekende punten, waarbij het cijfer voor het criterium inhoud met 2 

wordt vermenigvuldigd. 

 

De tips en tricks die het geluid van een serie betreffen zijn gegeven door 

Nico Warnaar die de jury bij het beoordelen als geluidsadviseur heeft 

bijgestaan. 
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Henk Tulp besluit zijn voorzitterlijke inleiding met de woorden dat de sfeer 

binnen de jury altijd aangenaam geweest is en hij spreekt zijn dank uit 

aan alle deelnemers voor hun inzendingen. 

 

Ik kan niet alle producties uitgebreid bespreken, maar een paar wil ik toch 

naar voren halen, omdat deze op mij een meer dan goede indruk hebben 

achtergelaten. Dat betekent niet dat de overige minder zijn, maar deze 

staken er wat mij betreft op opvallende wijze bovenuit. 

 

Ger Sauer toont een ser ie over een ver laten fabr iek in Spanje. De 

jury was eerst bang dat de muziek van Ennio Morricone te bekend zou 

zijn, maar het door Ger gebruikte stuk, Il Segretto kan toch de 

goedkeuring van de jury wegdragen. Met name de fotografie is prachtig.  

 

De Open Sollicitatie van Marco Ising is een verrassing, vooral omdat de 

gesproken tekst en de beelden elkaar bijzonder goed ondersteunen.  

 

De Hoenderhof van Jan van der Schans is een relatief eenvoudige serie, 

met een schilderij van Jan Steen als onderwerp. Hij belicht op zeer 

aangename wijze alle symboliek die in het schilderij is verweven. De 

voice-over is van Peter Winters, een ervaring spreker. De serie krijgt 

straks dan ook volkomen verdiend een prijs voor de beste audiotrack.  

 

No-go area van Marcel Batist is een bijzondere inzending vanwege de 

‘suspence’. De jury geeft aan dat met name de sfeer in de serie goed 

getroffen is. De synchronisatie tussen beeld en geluid is uitstekend. De 

jury vindt de serie iets te lang, maar daar ben ik het persoonlijk niet mee 

eens. Door hier en daar onvoorspelbare beelden en bijbehorende 

geluiden is de serie spannend en blijft dat tot aan het eind.  

 

De serie 107A van Dirk Vet is kort. Zeer kort. De jury heeft vooraf langer 

gesproken dan de serie lang is. Het is een snelle originele serie met goed 

bijpassende muziek. De jury noemt twee onscherpe opnamen, maar ik 

heb ze niet waargenomen. Het is een goed voorbeeld van een verticaal 

onderwerp dat in horizontaal formaat 16:9 wordt weergegeven.  

Bij Haast van Anneke ven Ruyven moet je niet met je ogen knipperen, 

want dan mis je de helft. In razend tempo wordt een groot aantal foto ’s 

getoond op het lied Opzij van Herman van Veen. Spat synchroon en heel 

leuk om naar te kijken. 

 

Blijdorp van Henk Dijkstra is een serie waarbij het publiek op een aantal 

plaatsen hardop lacht. Dat vanwege de herkenbaarheid met de vroeger 

gehouden dia-avondjes. Goed in beeld gebracht en met vaart en veel 

humor op het doek gezet. De serie zal volkomen verdiend de Cor 

Nierseprijs voor de meest humoristische serie van het publiek krijgen.  

 

De serie La Magie de la Nature van Gert de Graaf laat bij het publiek een 

enorme indruk achter. Gert is een van de debutanten en heeft zich 

meteen op een uitstekende manier gemanifesteerd. Schitterende beelden 

op prachtige muziek maken het tot de meest imposante serie, een 

waardige afsluiting van dit festival. 

 

Prijsuitreiking 

De telploeg, bestaand uit Nico Warnaar en Jan Bras trekt zich na het 

verzamelen van de stembriefjes terug. De telling gebeurt met behulp van 

een door Arthur geschreven programmaatje. Na terugkomst start de 

prijsuitreiking. 

Chris Stenger geeft aan dat er per winnaar 

slechts één prijs uitgereikt wordt. Natuurlijk 

is dat buiten de publieksprijs, omdat de jury 

daar geen enkele zeggenschap over heeft. 

 

De complete uitslag van de Nationale 2018 

is als volgt: 

 

De prijs voor de beste debutant is Gert de 

Graaf met de ser ie La Magie de la Nature 

(serie 25) Het is een indrukwekkende serie, 

gemaakt in een klein natuurgebied nabij 

Rotterdam 
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De prijs voor de beste audiotrack gaat naar Jan van der Schans voor De 

Hoenderhof (serie 10). Jan is iets eerder vertrokken en heeft deze 

prijsuitreiking dus niet meegemaakt. Hij krijgt de oorkonde en de 

bijbehorende beker bij hem thuis aangereikt. 

De publieksprijzen 

 

 

De publieksprijs is voor Gert 

de Graaf met La Magie de la 

Nature (serie 25) 

 

 

 

 

 

 

De Cor Nierseprijs voor de meest 

humorvolle serie is voor Henk Dijkstra met 

Blijdorp (serie 23) 

 

 

 

 

 

Hiermee is volgens de voorzitter een einde gekomen aan een 

fantastische dag. 

Alle inzenders worden nog een keer naar voren geroepen om een 

groepsfoto te maken. Een van de inzenders heeft kans gezien zich 

zodanig op te stellen dat hij volkomen onzichtbaar is. Ik kan niet nagaan 

of dat verlegenheid is of dat hij zich wat ‘under dressed’ voelde omdat hij 

een korte broek aan had. Feit blijft dat hij er bijna niet op staat  

 

Als laatste dankt de voorzitter de juryleden voor hun inspanningen en 

wenst iedereen wel thuis. 
 

 Verslag: Arthur Palache  

Foto’s: Piet Huijgens: 

De prijs voor de meest 

creatieve serie gaat 

naar Marcel Batist voor 

No-go area (serie 15) 

De derde prijs is voor 

Jan Tuinman met 

Horror en Suspence 

(serie 5) 

De tweede prijs is 

voor Gerrit van 

Harreveld  met 

Bagan, het land van 

de pagodes 

(serie 18) 

De eerste prijs is voor Leo Verzijl met 

Hersentumor (serie 9) 
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Alle aanwezige deelnemers aan de Nationale 2018 
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Het derde internationale AV -Voorjaarsfestival 

Het AV-Voorjaarsfestival is een coproductie van de AV Kreis Essen, de 

NVBG Regio Arnhem en de AV Groep Nijmegen. Vanuit deze 

verenigingen hebben Frank Pauls, Cuno Wegman, Piet Luitwieler, Henk 

Mokkink en Jos Hagens het festival voorbereid. En ook de niet altijd even 

dankbare taak van de selectie van series voor vertoning op zich 

genomen. Dit jaar de derde aflevering van dit internationale festival op 

zaterdag 17 maart.  

 

Ook dit festival was weer mogelijk dankzij de subsidie van de NVBG, de 

ondersteuning door AV Stumpfl nl, de attenties voor de inzenders van AV 

Dialog en AV Stumpfl.  

 

Om 10.15 stroomt uur de 

theaterzaal van De Klif in 

Nijmegen-Oosterhoud vol. 

Ondanks de lichte 

sneeuwval in delen van 

het land en ondanks een 

snijdend koude wind zijn 

meer dan 90 

belangstellenden uit 

Duitsland, België en 

Nederland – soms na een 

reis van uren- gekomen om mee te genieten van 30 AV-series. De 

organisatie heeft een keuze moeten maken uit 47 ingezonden producties. 

Ook de burgemeester van Nijmegen heeft tijd gevonden om (zij het kort) 

het festival bij te wonen. En hij genoot zichtbaar van de series: de humor, 

de kwaliteit van de beelden, de creativiteit. 

 

Na de opening door het duo Fred Veldhuisen en Frank Pauls wisten 

zowel de Duitstalige als de 

Nederlands- en Vlaamstalige 

bezoekers wat er te komen 

stond. Heel bijzonder was de 

app die Fred had laten 

ontwikkelen voor zijn telefoon 

waarmee hij telefoons die nog 

niet uit stonden op afstand 

met een plof tot zwijgen kon 

brengen… 

 

In vier blokken van een uur kwam er een afwisselend programma op het 

scherm. Elke serie werd via een tweetalige voice -over aangekondigd. 

Anneke Zonneveld en Eckehard Neumann hadden dat prima verzorgd. 

Tussen deze blokken was er voldoende tijd om in de foyer van de Klif 

onder het genot van een drankje met elkaar en met de makers te spreken 

over het vertoonde. 

 

Om 16.30 uur kon het organisatieteam terugzien op een geslaagd 

festival. Cuno Wegman en Frans Warmerdam hadden de techniek vrijwel 

feilloos tot stand gebracht. Frank en Fred presenteerde de blokken steeds 

op een leuke wijze. De conclusie van enkele Belgische bezoekers was: 

“Drie uur rijden, voor ons (enkel) maar de moeite waard ”. 

 

Meteen na het festival gaat het 

organisatieteam dit festival evalueren en 

het vierde festival op zaterdag 9 maart 

2019 in de steigers zetten. Noteer de 

datum alvast in de agenda.  

Jos Hagens 

Verslag voorjaarsfestival 2018 
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Zo, ik zit. 

 

Misschien een wat vreemde openingszin voor 

een verslag van een fotoreportage, maar na 

weken van voorbereiding zit ik eindelijk aan 

boord van vlucht EK 150 van vlieg-

maatschappij Emirates die mij, dankzij mijn 

geringe lengte, op zeer comfortabele wijze 

naar Dubai zal brengen. Daar, zo is de 

afspraak, zal een taxi op mij wachten die me 

naar mijn hotel in Abu-Dhabi zal brengen. 

 

Abu-Dhabi 

Mijn reis heeft een dubbel doel: ik wil in Abu-Dhabi foto-opnamen gaan 

maken voor een serie over de stad en ook voor een documentaire over de 

Sjeikh Zayed-moskee. Misschien voor velen onder u een wat wonderlijk 

verschil, maar ik zal het uitleggen. Ik ben ruim 40 jaar een redelijk 

amateurfilmer geweest en heb mij in die jaren voornamelijk bezig-

gehouden met het maken van documentaires.  

Ik ben nu een aantal jaren bezig in het land van de audiovisuals. En ook 

nu houd ik mij het liefst bezig met het maken van informatieve series. Bij 

mijn kennismaking met de AV-wereld viel het mij al direct op dat de 

meeste producties die ik zag, geweldige fraaie beelden lieten zien met 

schitterende dissolves. De precies op de maat van de muziek 

gemonteerde series gaven een indrukwekkende beleving. Slechts een 

betrekkelijk gering aantal series was voorzien van gesproken woord.  Bij 

nader onderzoek bleek dat er in mijn opinie de meeste wonderlijke 

 

Fotoreis naar 

Abu-Dhabi I 

argumenten voor waren om géén gesproken woord bij de series te 

gebruiken. De een vond het storend dat er door de mooie muziek heen 

werd gesproken, de andere vond dat het maar afleidde van het 

onderwerp. En waren nog veel meer wonderlijke argumenten om er maar 

geen commentaar bij te maken, maar dit waren de meest voorkomende.  

 

Waardering voor verhaalvorm 

Wat mij ook opviel was dat aan veel series te zien was dat men een lange 

ervaring had met de fotografie en daarin een hoge graad van perfectie 

had ontwikkeld. Bij het tonen van mijn producties op de AV-club hoorde ik 

dat er over het algemeen wel enige waardering was voor mijn verhaal-

vorm, het onderzoek en de uitwerking ervan, maar over mijn fotografische 

kwaliteiten hulde men zich in een beleefd stilzwijgen…  

 

Informatieve series 

Al vlug had ik in de gaten dat mijn ‘sterkste’ (?) kant het maken van 

documentaires was. 

Dat is de reden dat ik bedacht dat ik me voorlopig moest gaan 

bezighouden met het maken van dit soort informatieve series. Anderen 

zouden zeggen dat het dan een mooie uitdaging zou zijn om het eens 

anders te gaan doen. Maar ik houd niet zo van uitdagingen. Daarnaast 

zou ik er, om beter te leren fotograferen, ook ‘gewone’ series bij maken. 

Daarom zit ik nu in vliegtuig onderweg naar Abu-Dhabi mijn scenario door 

te lezen. 

 

Lange voorbereiding noodzakelijk  

In het begin van dit artikel had ik het al over wekenlange voorbereiding. 

Die voorbereiding zat naast het kiezen van het hotel, de tickets, het 

uitzoeken van de meest gunstige vliegtijd en het bij elkaar zoeken van 

kleding en apparatuur, voornamelijk uit het kiezen van het juiste 

onderwerp. 

Ik weet nog vanuit mijn filmtijd dat het het beste is om je te beperken tot 

één onderwerp en dat goed uit te diepen. Films of series die zijn 

aangekondigd met als titel “AMERIKA" of  "ONS HEELAL" worden door 

mij altijd met enige scepsis aangezien. Vaak blijk dan ook dat de vlag de 

lading niet dekt. 
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Dat ene onderwerp zou dan genoemde Sjeikh Zayed-moskee worden 

omdat dat een bijzonder onderwerp is waar heel wat van te maken is. 

Bovendien is het fotografisch interessant omdat er een goed verhaal in 

zit. Het onderwerp is goed te behappen is en kan binnen een redelijk 

korte projectietijd blijven, hoewel ik soms wel het idee krijg dat veel 

AV-ers meer op de lengte dan op het verhaal letten en het geheel liefst zo 

kort mogelijk willen houden. 

 

Sjeik Zayed-moskee. 

Dus stortte ik mij op de 

Sjeik Zayed-moskee. De 

eerste vraag was hoe 

kom ik aan de 

benodigde gegevens? 

Het bij elkaar sprokkelen 

van de informatie dus. Ik 

heb eerst contact 

opgenomen met mensen 

van de moskee in mijn 

woonplaats. Daar kwam 

heel weinig uit. Dan naar 

de bibliotheek, maar ook daar had men weinig informatie waar ik iets mee 

kon. Dan, als laatste redmiddel maar eens op internet kijken. Dat was een 

schot in de roos. Vele tientallen filmpjes zijn er te zien. Hoewel de meeste 

filmpjes zijn geplaatst door mensen die niet geremd worden door ook 

maar enige filmische kennis. Ze kunnen het best omschreven  worden als 

‘filmische rommel’. Gelukkig zit er soms ook weleens iets moois tussen en 

die bekijk en beluister ik dan vele malen om me het onderwerp eigen te 

maken. 

  

Na veel zoeken kijken en luisteren kreeg ik dan een vrij goed idee van het 

onderwerp. Voeg daar nog bij de informatie van Wikipedia en 

langzamerhand ontstaat er een idee dat ik zo veel van de moskee afweet 

dat ik het kan uitwerken tot een samenhangend verhaal. Daar ben ik dan 

ook mee begonnen. 

Maar ja aan een verhaal alleen heb je niet zo veel. Je kan wel alles 

opschrijven maar niet alles is (en zeker niet door mij) te fotograferen. Dus 

de volgende stap moet zijn een scenario. Daarin bepaal wat je wilt laten 

zien en wat je er bij wilt vertellen. Dan blijkt, en dat is minstens zo 

belangrijk, ook wat je wel je niet wilt laten zien. Als je eenmaal zo ver 

bent dat je een compleet scenario hebt is de serie al klaar. Je hoeft deze 

dan je alleen nog maar op te nemen. 

 

Dus de koffer ingepakt, batterijen opgeladen, glaswerk schoongemaakt, 

camera gereinigd en gezorgd voor voldoende geheugenkaartjes. Op al 

die kaartjes plaats ik een 

opname van mijn ingevulde 

kofferlabel, zodat als ik er een 

kwijtraak, er wellicht enige 

kans is dat deze weer terecht 

komt. 

 

De moskee heeft een lengte van 420 meter  
     MOSKEE IN DE BREEDTE. 
en een breedte van 290 meter  
 
       TOTAAL MOSKEE. 
 Deze behoort tot de drie grootste moskeeën ter wereld.  
 
         PLAATJES VAN DE BOUW 
Men is in 1996 begonnen met de bouw In 2007 was de 
moskee gereed. 
Er hebben ruim 3000 arbeiders aan gewerkt en de 
bouwkosten bedroegen ruim 2 miljard dirham.  
 

PANN LANGS KOEPELS EINDIGEND BIJ DE 
GROOTSTE.KOEPELS. 
De moskee, heeft maar liefst 82 met marmer versierde  
koepels, de grootste, die natuurlijk de grootste ter weeld 
moest worden,   heeft een hoogte van 35 meter en een 
diameter van ruim 32 meter. Het is slechts 1 van de 
wereldrecords" die de moskee bezit.  
   
         MINARETTEN. ZOWEL TOTALEN ALS 
DETAILS. 
De  4 minaretten hebben ieder een hoogte hebben van 107 
meter. 
 
         BLOEMMOTIEVEN. 
Een element dat je op veel plekken in en rondom terug ziet  
zijn bloemen. 

    DIVERSE OPNAMES VAN DE STAD. 
Abu Dhabi. De hoofdstad van het gelijknamig Emiraat.Het 
vormt, samen met nog zes andere Emiraten de Verenigde 
Arabische Emiraten waarvan Abu Dhabi ook de hoofd-stad 
is. Het emiraat telt zo’n 1.6 miljoen inwoners waarvan 
ruim 80% buitenlanders. Abu Dabhi  is niet de grootste  
van de emiraten maar wel de rijkste. Bovendien is de 
hoofdstad Abu Dabhi de rijkste stad ter wereld.  
       

DIVERSE MOSKEEN 
Ondanks die gigantische rijkdom heeft het zijn streng 
religieuze signatuur kunnen behouden.  
 
       SHEIKH ZAYED  MOSKEE. 
Die rijkdom en religie komen op een perfecte wijze tezamen 
in deze indrukwekkende  
 Sheikh Zayed moskee.  

 
PLAATJE VAN SHEIKH  ZAYED. 

Het initiatief om de moskee te laten bouwen is genomen 
door Sheikh Zayed , de eerste president van de Verenigde 
Arabische Emiraten. Hij overleed op 2 november 2004, drie 
jaar voordat de moskee gereed was.  
 

MUSOLEUM ZIJKANT MOSKEE. 
Hij is bijgezet in zijn eigen mausoleum aan de zijkant van 
de moskee.  
 
       MOSKEE IN DE LENGTE. 



15 

Inmiddels is het lampje met "fasten your seat 

belts" gaan branden. Dubai komt in zicht en we 

gaan binnenkort landen. 

 

Lange boulevard 

Ik ben gearriveerd in 

het heerlijke, 

zonovergoten Abu-

Dhabi. Met de camera 

ben ik naar de Cornish 

gegaan. De Cornish is 

een lange boulevard 

van zo’n acht kilometer 

lengte. Het is mooi weer, maar de lucht werkt niet erg mee. Het is 

behoorlijk heiig. Hopelijk geeft de mogelijkheid van Adobe Elements om 

mist te verminderen een beetje soelaas. Door het diafragma wat te 

knijpen is het wat verbeterd. 

 

Er gaat wat mis 

En hoe goed alles ook is voorbereid, toch loopt er iets een beetje mis. 

Het gebied waar ik zit ligt als een schiereiland voor de kust. Dat blijkt zo 

te zijn met alle locaties waar 

ik van plan ben naar toe te 

gaan. Dus het is veel, zeer 

veel lopen of gebruik maken 

van de taxi. Ik heb nu veel 

gemak van de door mij 

gemaakte draagriem, een stuk 

autogordel dubbelgevouwen 

en voorzien van een 

karabijnhaak. Deze bevestig 

ik onder aan de camera, aan het oog van de statiefplaat.  

 

Ondanks dat mijn camera niet tot de lichtste behoort -

ik heb een Nikon D7100- heb ik ook bij langere 

voettochten  geen probleem met het gewicht, de 

brede draagband is zo gemaakt dat deze netjes op de 

goede hoogte hangt zodat ik de camera precies, net 

onder heuphoogte kan vasthouden tijdens het lopen.  

 

Zo maar onvoorbereid lopen fotograferen is niet mijn 

geliefde bezigheid, ik bereid mij liever goed voor. 

Maar hier zijn zoveel mooie plekjes, mooie doorkijkjes, prachtige goed 

onderhouden tuinen en overweldigende, meer dan 100 meter hoge 

gebouwen, dat ik me prima kan uitleven. 

Dat heb ik dan ook gedaan, bijna twee geheugenkaartjes vol met Raw-

files is het resultaat.  

Wordt vervolgd 
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Bijeenkomst AV-groep Drenthe op 27 februari 2018.  

 

Welkom: 

Rolf kan dit keer maar een kleine groep welkom heten. 

Nadat er nog even over het AV-festival van het Noorden is gesproken 

beginnen we met het programma van deze avond: ieder laat een serie 

zien die hij zelf het mooist vindt. 

 

Ingevroren: 

Arie bijt het spits af met een serie die 

oorspronkelijk als diaserie is gemaakt. In 

1997 bezocht de Klank-dia-groep 

Drenthe de ijsbeelden-tentoonstelling in 

de Hortus in Haren. Arie heeft een 

spannend verhaal bedacht over een 

Chinees die op reis gaat en onderweg 

van alles beleeft en ziet. 

Hij vertelt, dat hij deze serie zo goed geslaagd vindt, omdat er duidelijk 

een verhaal in zit. Hij heeft een tekst ingesproken in het “chinees”, d.w.z. 

dat hij alle r’s heeft vervangen door l’s. Jammer genoeg is de tekst niet 

altijd goed verstaanbaar, waardoor deze opzet niet helemaal tot zijn recht 

komt. 

Liège-Guillemins:  

Maria heeft deze serie gekozen, omdat het haar eerste serie is, die ook 

nog eens goed geslaagd is. 

Ze fotografeerde het nieuwe station van Luik, Liège-Guillemins. 

Het zijn mooie beelden van een interessant bouwwerk. Enkele 

wijzigingen zouden de serie kunnen verbeteren, maar dat kan jammer 

genoeg niet omdat ze alleen het exe-bestand heeft bewaard. 

 

Lidice: 

Deze indrukwekkende serie van Klaas bestaat vooral uit details van een 

monument van de kinderen van Lidice. Dit plaatsje in Tsjechië werd in 

1942 door de nazi’s uitgemoord. 

Voor de muziek gebruikte Klaas “Elégie” van Fauré. 

 

Tuinen in de Achterhoek:  

De serie van Bert op muziek van 

Bernward Koch is iets totaal anders: 

mooie beelden van bloemen en planten 

zijn de specialiteit van Bert, waar hij niet 

op uitgekeken raakt. 
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Village Provençal Miniature:  

Aan variatie geen gebrek vanavond: de 

volgende serie bestaat uit opnames van 

een nagebouwd miniatuurstadje in het 

Franse Grignan. Berta vindt deze serie 

eerder grappig dan mooi, maar wil hem 

toch eens laten zien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cobra: 

Henk zegt: “De combinatie van het verhaal en de beelden spreekt me aan 

in deze serie, die ik zelf heb ingesproken. Ik heb series, waarvan de 

beelden beter zijn, maar die me minder voldoening geven ”. 

Het is een serie over het Cobra-museum in Amstelveen. De muziek is van 

Andreas Vollenweiler: “Glass Hall”. 

 

Kristal: 

Ook bij Rolf is de motivatie om juist deze serie te kiezen niet zozeer de 

kwaliteit van de beelden, maar het verhaal er achter: Pascal, een 

verstandelijk gehandicapte jongen heeft 

hem gevraagd om (een deel van) zijn 

collectie “stenen” te fotograferen en als 

diaserie op “rockmuziek” te vertonen. 

Rolf heeft opnames van details van de 

glinsterende steentjes gemaakt.  

De manier van presenteren is heel apart, 

omdat van elke steen een stukje 

uitgelicht, terwijl de rest onscherp is. 

Vervolgens verschuift het scherpe beeld 

en vloeit over in scherpe gedeelte van de 

volgende steen. 

Rolf heeft uiteindelijk gekozen voor 

muziek van Preisner (Effroyable Jardins), 

wat door Pascal werd geaccepteerd. 

 

 

Tot besluit van deze gevarieerde avond maken we nog afspraken over 

onze volgende club-safari, die in september zal plaatsvinden. 
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Het tweede deel van de avond staat in het teken van de presentatie van 

enkele internationale series die ingezonden zijn naar de Challenge-321-

2018 georganiseerd door de Duitse AV groep AV-Dialog. 

 

De bedoeling is dat, wie dat wil, deze series gaat jureren. In totaal zijn er 

87 inzendingen. Om wat te oefenen hoe de waardering in zijn werk gaat, 

hebben we een keuze gemaakt uit series, gemaakt door auteurs uit 

verschillende landen. 

 

Het blijkt dat jureren niet meevalt, omdat er zoveel verschillende 

onderwerpen zijn. Je moet het zien als appels met peren vergelijken. Wat 

duidelijk naar voren komt is, dat dan de persoonlijke smaak een grote rol 

gaat spelen. Natuurlijk hebben we genoeg expertise in huis om de series 

ook op techniek (beeld en geluid) te beoordelen. Wat mij persoonlijk 

opgevallen is, nu de makers niet aanwezig zijn men wat vrijer in de 

beoordeling kan zijn, is met andere woorden, men is wat veel kritischer. 

Soms zelfs met een duidelijk hard oordeel, hetgeen uit de punten 

waardering blijkt. Al met al weer een leerzame avond. 

 

Dit was tevens de laatste avond voor de zomer. In september gaan we 

verder. Jan Tuinman 

Verslag bijeenkomst regio Arnhem op 10 april 2018. 

Na de opening door Cuno wordt er even stil gestaan bij het overlijden van 

Henk v d Vleuten, en een korte stilte in acht genomen. 

 

We beginnen de avond met een serie van Ger Vos met de titel ALTIJD 

WEER…… 

De serie gaat over zijn bezoek aan de clubavonden in Giesbeek (onze 

locatie). Ger gaat met veel enthousiasme naar de clubavond, waar hij 

veel van opsteekt van de commentaren en de ideeën van andere 

clubleden. 

 

Dat hij er veel van opgestoken heeft blijkt wel uit deze serie. Het verhaal 

begint dat hij van huis vertrekt (Zutphen) naar Giesbeek. We zien hem de 

straat uit rijden om uiteindelijk in Giesbeek aan te komen. De diverse 

foto’s gemaakt op een clubavond, om uiteindelijk op een creatieve manier 

de titels van de series in beeld gebracht die hij in de loop der tijd heeft 

laten zien. Kortom, een leuke creatieve serie met evenzo leuke effecten 

die de serie sterk maken.  Dit is tevens de enige serie die van de 

clubleden wordt vertoond. 
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De Challenge 321 is een internationale wedstrijd voor korte Diaporama 's 

met een maximale looptijd van 3:21 minuten. Deze korte runtime is de 

'uitdaging' voor de auteurs. Het idee van de competitie is om een 

internationale uitwisseling van audiovisueel werk te hebben.  

Met hun inzending nemen de auteurs deel aan verschillende 

internationale jureringen. 

AV-festivalseizoen nog niet ten einde na de Nationale AV Wedstrijd 

Openbare jurypresentatie Internationale 

AV-wedstrijd Challenge321 te zien op 

9 juni a.s. in Rijen 

 

Eind maart was de sluiting van de Internationale AV-wedstrijd Challenge 

321, die door AV-Dialog (de zustervereniging van onze Oosterburen) 

wordt georganiseerd. 

 

Het thema van de wedstrijd is vrij, de enige restrictie is de lengte van de 

AV-productie die maximaal 3 minuten en 21 seconden mag bedragen. 

Het aantal inzendingen is 87 stuks uit 14 landen. 

 

Momenteel zijn 15 jury ’s in 9 landen de inzendingen aan het beoordelen. 

Dat gebeurt ook in Nederland waar Challenge 321 (o.a.) ‘gehost’ wordt 

door club Foto Amateurs Rijen (F.A. Rijen). Als alle jury ’s gereed zijn 

wordt er een totaalbalans gemaakt waarna de prijswinnaars bekend 

worden gemaakt (zie hiervoor www.challenge321.org). 

Op zaterdag ochtend 9 juni wordt een selectie van de, volgens de F.A. 

Rijen jury, beste inzendingen vertoond in cultureel centrum De 

Boodschap, Nassaulaan 62 te Rijen. Een unieke kans dus om 

internationaal AV werk te bewonderen in Nederland. 

 

De aanvang van de presentatie is om 10.00u (zaal open vanaf ca. 9.30u) 

en duurt tot ca. 12.45u, inclusief een korte koffiepauze. Aansluitend is 

vanaf 13.00 uur in de grote zaal de jaarlijkse foto-expositie van F.A. Rijen 

te bewonderen alsook nog een aantal eigen AV series van de 

fotoclubleden in de kleine zaal. 

 

De toegang tot de presentatie (en expositie) 

op 9 juni a.s. is gratis. Maar gezien de 

beperkte capaciteit van de kleine zaal, waar 

de 321 Challenge projectie plaats vindt, raden 

wij je aan om vooraf te reserveren via onze 

website: 

http://www.farijen.nl/inschrijfformulier.php 

 

We hopen je te mogen begroeten bij deze 

Internationale AV-presentatie. 

 

Namens F.A. Rijen / Challenge 321 

Henk-Jan de Weert 

Challenge 321 

aantal  land 

5 Australië  

1 Oostenrijk  

11 België 

2 Zwitserlland  

18 Duitsland  

9 Frankrijk  

14 Groot Brittanië  

2 Ierland 

10 Italië  

9 Nederland  

1 Noorwegen  

2 Nieuw-Zeeland 

1 Polen 

2 Zuid-Afrika  

http://www.challenge321.org
http://www.farijen.nl/inschrijfformulier.php
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Soms gaat het allemaal wat moeizaam. Na een week spelen met het 

nieuwe soundsystem ben ik inmiddels een beetje gewend aan het gebruik 

ervan. En dat is niet eenvoudig, laat dat duidelijk zijn.  

 

We hebben nu vier afstandsbedieningen. Als 

iemand tijdens het TV kijken het geluid wil 

dimmen, bijvoorbeeld tijdens die 

verschrikkelijke reclames, is dat op drie van 

de vier apparaatjes mogelijk. Dat betekent 

als Mevrouw Mijn Vrouw het geluid van de 

reclames uitzet, ik dat bij hervatting van het 

programma, met geen mogelijkheid meer kan aan krijgen. Ik grijp dan 

steeds de verkeerde afstandsbediening. En dan zijn er twee apparaten 

die op ‘mute’ staan. Zie dan nog maar eens het geluid weer terug te 

krijgen. 

 

Naast deze ellende, die we door middel van strakke afspraken inmiddels 

onder de knie hebben, liet het systeem het ineens afweten. Alles 

functioneerde nog wel, maar het klonk voor geen meter. Nader onderzoek 

leerde dat de subwoofer (zo heet een basluidspreker tegenwoordig) het 

niet meer deed. Volledig stil, geen gezoem, gebrom of geruis, helemaal 

niets. De sigarettenboxjes deden het nog wel, maar zonder die 

basondersteuning geven deze maar een heel schriel geluid.  

 

Ik heb direct de leverancier gebeld. Een buitengewoon aardige juffrouw 

betuigde alle medeleven en mailde binnen de kortste keren allerlei 

formulieren die nodig zijn voor retourzending. Toch gaf ik haar aan dat 

het mijn voorkeur zou hebben om persoonlijk langs te komen en ook dat 

bleek geen enkel probleem. Ik dus met de hele zwik (gelukkig had ik de 

originele doos nog) naar Rotterdam. De zaak in kwestie is daar in het 

Nieuwe radio II 

 

NVBG sponsort 

Fotowerkgroep Ommoord 

Onlangs kreeg de NVBG de volgende vraag vanuit Rotterdam:  

 

Wij, als fotoclub, willen ons presenteren met foto's gecombineerd met 

film. Op de korte achterwand komt een groot scherm en daar komt een 

filmpje van 5 min. met beeld aan de Maas en daardoor heen lopen er 

foto's van links naar rechts. En dat wordt steeds herhaald.  

Aan de lange zijde doen wij via 2 beamers foto's en film van de stad 

Rotterdam en de haven. 

En nu komt mijn vraag: Zouden jullie ons kunnen helpen aan 

stadsgeluiden, (praten, verkeer, trams, haven) jullie weten dat beter dan 

ik, ongeveer 5 a 7 min. gevarieerde geluiden en rechtenvrij want het is 

openbare ruimte en voor iedereen toegankelijk. En als het kan kosteloos. 

U wordt als club natuurlijk vermeld voor de medewerking.  

 

Nico Warnaar antwoordde als volgt: 

 

Wat een mooi evenement is dit! 

De NVBG wil hieraan graag meewerken. Onze Vereniging heeft dit soort 

geluiden in ruime diversiteit liggen; en wel in perfecte kwaliteit.   

Formeel levert de NVBG enkel geluiden aan onze leden. Maar omdat 

‘jouw' Fotowerkgroep raakvlakken heeft met onze AV producties, maken 

we hiervoor een uitzondering. Graag zien wij dan - als tegenprestatie - de 

NVBG op je website vermeld staan als sponsor.  

 

Beste Nico, 

Onze voorzitter is erg enthousiast over jullie aanbod om ons van geluid te 

voorzien. Wat betreft de tegenprestatie: wij kunnen jullie vereniging voluit 

vermelden als sponsor op de website van Foto Werkgroep Ommoord.  

 

Waarmee de NVBG een goede daad heeft verricht!  
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centrum gevestigd. Tot mijn verbijstering vind ik een parkeerplaatsje op 

loopafstand. Maar hoe te betalen? Ik zag nergens aanwijzingen. Er was 

geen parkeerverbod, maar om aan te nemen dat die Rotterdammers, je 

zomaar gratis langs de straat laten staan, dat gelooft niemand. Ik dus ook 

niet. Nader onderzoek bij andere auto ’s in dat straatje gaf ook geen 

uitkomst. Ik zag nergens in die auto ’s parkeerbonnetjes of parkeerkaarten 

liggen. Ook een parkeerautomaat of bordjes met een verwijzing waren in 

geen velden of wegen te bekennen. En toen dacht ik heel naïef dat hier 

kennelijk geen regeling was en ben met mijn doos naar binnen gegaan.  

 

Binnengekomen word ik tegemoet getreden door 

een prachtige jonge dame die me hartelijk 

verwelkomt. Ze gaf me nog net geen zoen, maar 

het scheelde niet veel. Ze stond bij een 

apparaat dat een nummertje moest produceren, 

afhankelijk van het doel van je bezoek. 

Bediening ervan is zo ingewikkeld dat zij 

speciaal in dienst is genomen om die 

nummertjes te produceren. Na een eenvoudig 

vraaggesprek drukte ze trefzeker op een interactief beeldscherm en dat 

gaf het apparaat aanleiding een volledig A4-blad te produceren waarmee 

ik op de serviceafdeling terecht kon. Intussen nam ze ook mijn doos over, 

die hoefde ik zelf niet te dragen. 

 

Na korte tijd was ik aan de beurt en ik 

legde mijn probleem uit. Zonder enig 

gezeur werd mijn defecte apparaat 

ingenomen en omgeruild voor een 

geheel ‘nieuw in doos’ exemplaar. 

 

En daarna gebeurde er iets waarvan ik 

nog maar ternauwernood ben 

bijgekomen. De man achter de balie zei 

me: “Meneer, ik zie dat de prijs van dit apparaat onlangs is verlaagd. U 

krijgt dus nog geld van ons terug. Het gaat om een bedrag van € 72, =. 

Als u thuiskomt staat het op uw rekening ”. Ik was volkomen sprakeloos. 

 

Thuisgekomen ben ik weer een flink dagdeel bezig geweest met de 

installatie. Waar je vroeger een stekker in een stopcontact deed om een 

radio aan de gang te krijgen, moet je nu eerst een ingewikkelde 

installatieprocedure doorlopen.  

 

Dat begint met de taal instellen, dan je e-

mailadres invoeren (het ding is immers met 

het internet verbonden) dan de zaak met de 

TV verbinden, via een HDMI-kabel. Als je dat 

niet doet ben je reddeloos verloren, want 

tijdens de installatieprocedure verschijnen er 

aanwijzingen op het beeldscherm van de TV. 

Om een lang verhaal kort te maken, 

uiteindelijk is alles in orde gekomen. Nu 

kunnen we, via vier afstandsbedieningen 

precies aangeven wat we willen. Wat een 

vooruitgang! Als ik tijdens de radioweergave 

iets aan de toonregeling wil veranderen, 

moet ik eerst de TV aanzetten en via een 

ingewikkelde menustructuur naar de 

‘equalizer’. Dat is het nieuwe woord voor 

toonregeling. En als alles naar genoegen is 

ingesteld staat nog steeds de TV aan. 

 

Twee dagen nadat ik die Rotterdamactie had uitgevoerd kreeg ik post van 

de Gemeente Rotterdam. Een ambtenaar had geconstateerd dat ik 

geparkeerd had zonder te betalen. En dus kreeg ik een naheffing ter 

grootte van het parkeerbedrag € 1,67, verhoogd met een gemeentelijke 

parkeerbelasting (het mag geen boete heten) van €  62, = 

 

Ik herhaal het nog maar een keer: niet elke vooruitgang is een 

verbetering. 

Arthur Palache 


