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Van de redactie 

Vrienden en vriendinnen, 

 

We hebben deze maand een volle nieuwsbrief, omdat maar liefst drie 

afdelingen een verslag van hun activiteiten hebben aangeleverd. Het is 

en blijft interessant om te lezen wat er binnen de afdelingen gebeurt.  

 

Privacy beleid is heel belangrijk. Er komt nieuwe regelgeving. In de 

rubriek ’Van de bestuurstafel’ wordt er iets over gezegd. 

  

Ton de Bruijn heeft een interessant artikel over filters geschreven. Het 

zal te zijner tijd ook in het kenniscentrum worden opgenomen.  

 

Challenge 321 komt nog een keer aan de orde, 9 juni is de dag dat de 

resultaten in Rijen vertoond worden. 

 

In dit nummer ook het tweede en laatste deel van de reis van Jan van der 

Schans naar Abu-Dhabi. 

 

We besluiten met de maandelijkse column. 

 

De volgende en tevens laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie zal op 

woensdag 6 juni verschijnen. Dan is er een rustperiode tot begin 

september. 

 

Kopij voor het juni-nummer kan aangeleverd worden tot uiterlijk vrijdag 

25 mei. Ik zie dat met veel belangstelling tegemoet.  

 

Arthur Palache 

Hoofdredacteur 

Wie denkt dat het bestuur na het Nationaal AV-Festival even op z’n 

lauweren kan rusten heeft daar niet helemaal gelijk in. Natuurlijk is er wat 

druk van de ketel, maar de nasleep van het festival vergt ook nog wat 

energie. Natuurlijk zijn we blij met een soepel verlopen Nationaal AV -

Festival. Over het ochtendprogramma, dat verzorgd werd door AV Dialog, 

hoorden we positieve geluiden en ook de Nationale AV-wedstrijd ’s 

middags was in goede aarde gevallen. 

 

Wat zijn dan de zorgen? Het aantal belangstellenden was dit jaar bedui-

dend minder dan de afgelopen jaren. Nu liep dat ieder jaar wel iets terug, 

maar een terugval van 120 in 2017 naar 75 in 2018 is wel erg veel.  

Het bestuur is erg benieuwd naar de oorzaak. Daarom zal er 

medio mei een enquête onder de leden worden gehouden. Deze 

enquête is volstrekt anoniem en wordt door middel van een 

Nieuwsflits naar alle leden verzonden. Wij vragen iedereen mee 

te doen aan deze raadpleging, ook degenen die wel op het 

Nationaal AV-Festival aanwezig waren. Wij zijn benieuwd naar 

hun waardering van de dag. 

 

We staan op de 50+ beurs 

Wat ook de volle aandacht van uw bestuur heeft is de organisatie van een 

stand op de 50+beurs. Deze beurs wordt van 18 t/m 22 september gehou-

den in de Jaarbeurshallen te Utrecht. De NVBG zal daar, samen met de 

Stumpfl Gebruikers Groep (SGG), M.Objects en AV Stumpfl.nl, onze 

Audio Visuele hobby onder de aandacht van het publiek brengen.  

 

Voorzitter Ed Diersmann en penningmeester Henk Dijkstra hebben in 

Arnhem een uiterst prettig gesprek met de organisatie van de beurs 

gevoerd. Zij hebben daar de wensen, zoals plek op de beurs en de in-

richting van de stand kenbaar gemaakt. Beloofd is dat daar met de inde-

Van de bestuurstafel 
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Wellicht heeft u het al gemerkt. Vanaf 25 mei is er nieuwe, Europese 

wetgeving op het gebied van de privacy van kracht. 

 

Dat heeft vergaande consequenties, zeker voor het bedrijfsleven, clubs 

en verenigingen. 

 

Ook wij als NVBG hebben er mee te maken, maar voor ons valt het 

gelukkig allemaal nog mee. De Fotobond (overkoepelende bond voor 

fotografie-verenigingen) en de NOVA (overkoepelende bond van film-

verenigingen) hebben samen met de NVBG onderling overleg gevoerd en 

documenten uitgewisseld. Op die manier hoefde niet iedereen het wiel uit 

te vinden. De beide andere bonden hebben het wat lastiger, omdat zij een 

aantal clubs vertegenwoordigen. En die moeten natuurlijk allemaal met de 

neus dezelfde kant uit wijzen. Wij kennen alleen individuele leden en dat 

maakt het voor ons redelijk overzichtelijk. 

 

Er ligt nu een tweetal documenten op de bestuurstafel; een privacy-beleid 

en een privacyreglement. Zodra het bestuur deze documenten heeft 

geaccordeerd, zal overwogen worden hoe we u van de inhoud op de 

hoogte kunnen stellen.  

 

 

ling van de beurs-

hallen zoveel 

mogelijk rekening 

mee wordt gehou-

den. 

 

Men was zo onder 

de indruk van 

hetgeen wij voor 

ogen hadden dat wij het aanbod gekregen hebben om iedere beursdag 

een presentatie van een half uur te houden over de hobby. Ook keerden 

Henk en Ed met een groot aantal gratis toegangsbewijzen terug. Het 

bestuur gaat met de partners van de beurs en de afdelingen overleggen 

hoe deze kaarten bij onze leden terecht kunnen komen. 

 

In de komende edities van NVBGnieuws zullen wij meer aandacht aan de 

50+beurs besteden. 

Maar reserveer alvast een dag tussen 18 en 22 september.  

 

 

 

 

Hoewel het pas na de vakantie gaat spelen is hier al een overzicht van 

reeds bekende data van AV-Festivals 

Festival Plaats Datum 

AV-Festival van het Westen

(Europoort 2018) 
Rozenburg (ZH)  6 oktober 2018 

Festival van het Noorden Steenwijk  3 november 2018 
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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/aanmeldingsformulier/ 

 

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-

1 Polen 

2 Zuid-Afrika 

http://www.challenge321.org
http://www.farijen.nl/inschrijfformulier.php
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Het reisseizoen staat voor menigeen weer in de 

startblokken. Voor ons, fotografen, tijd om eens 

stil te staan bij spullen die je zou moeten mee-

nemen. Van al die verschillende toeters en bellen 

neem ik nu een specifiek onderdeel bij de kop:  

filters. 

 

De noodzaak voor het gebruiken van filters is met de komst van de digita-

le fotografie en de daar-naast ontwikkelde software voor beeldbewerking 

voor een groot deel komen te vervallen. Veel van de effecten die met de 

vroegere filters kon worden bereikt is met de gebruikelijke software ach-

teraf ook gemakkelijk te bereiken. Toch blijft het nut van een aantal filters 

ook bij digitale opnamen onver-minderd bestaan omdat sommige effecten 

nu eenmaal niet via beeldbewerking mogelijk zijn. En als dat wel het 

geval is kunnen de effecten van het gebruikte filter onmiddellijk na de 

opname worden beoordeeld en dat spaart tijd achteraf. Bij het gebruik 

van film moest eerst maar worden afgewacht of het resultaat was zoals 

beoogd. Hieronder zal ik een korte beschrijving van filters geven die wel 

of niet van nut kunnen zijn. 

 

UV – filter 

UV-filters blokkeren ultraviolet licht en dat was vaak nodig bij het gebruik 

van kleurenfilm om blauw-zweem in de opname te voorkomen. Aangezien 

de sensors van de digitale camera hiervoor niet meer gevoelig zijn is 

hiermede het oorspronkelijk nut van dit filter niet meer van belang.                   

Om maar meteen een knuppel in het hoenderhoek te gooien: mijn per-

soonlijke mening is dat de aanschaf van een UV-filter overbodig is. Vaak 

worden er (veel te) dure UV-filters verkocht omdat dit een goede bescher-

ming van de lens zou vormen. Dat is maar de vraag. Een goede zonnekap 

vormt ook een prima bescherming en bovendien voorkomt dit flare door 

directe lichtinval. Dit laatste wordt door het plaatsen van filters zelfs in de 

hand gewerkt. En als je boven op het UV-filter nog een ander filter plaats 

is dat effect nog sterker. Niet doen dus!   

 

Polarisatiefilter 

Dit filter heeft zijn nut altijd al bewezen en dat geldt zonder meer ook voor 

de digitale fotografie. Een polarisatiefilter heeft een aantal effecten die 

softwarematig niet zijn na te bootsen. Zo ’n filter hoort eigenlijk iedereen 

die fotografeert in zijn bezit te hebben. Let erop dat er twee soorten in de 

handel zijn: lineair en circulair gepolariseerd. De eerste konden zonder 

problemen worden gebruikt op oudere spiegelreflexcamera ’s zonder auto-

focus en automatische belichtingsregeling. Op de moderne camera die 

deze functies wel hebben kunnen lineair gepolariseerde filters niet wor-

den gebruikt. Een circulair gepolariseerd filter kan vrijwel altijd zonder 

bezwaar worden toegepast. De belangrijkste effecten zijn dat deze filters 

een groot deel van spiegelingen kunnen voorkomen en dat daardoor de 

kleuren voller worden weergegeven. Bij een juiste lichtinval kun je zo 

bijvoorbeeld vissen in helder water duidelijk afbeelden zonder spiegelin-

gen, of andersom een wateroppervlak volkomen spiegelend te maken. Dit 

effect heeft ook zijn voordelen bij het fotograferen van allerlei andere 

onderwerpen. Zo zal het groen van bladeren aan struiken en bomen veel 

intensiever worden afgebeeld omdat de spiegeling van licht op het blad-

oppervlak verdwijnt. Dat geldt natuurlijk ook voor andere oppervlaken en 

kleuren. Een blauwe lucht wordt bij de juiste stand van het filter donker-

dere afgebeeld waardoor witte wolken beter uitkomen. Pas echter op bij 

landschapsopnamen met een groothoeklens. In dat geval kan in blauwe 

luchten een vervelend kleurverloop ontstaan of er treedt vignettering op 

aan de randen van de opname. Een goed polarisatiefilter is in principe 

prijzig, maar in alle opzichten zijn geld waard. Koop er één van een gere-

nommeerd merk. Het filter heeft als nadeel dat het vrij donkergekleurd is 

en dus licht wegneemt. Van een bekende landgenoot kennen we het 

gezegde dat ‘elk nadeel ook zijn voordeel heeft ’. En dat is hier dan ook 

het geval; het filter gedraagt zich als een neutraal grijsfilter 

(verlengingsfactor zo rond de twee stops). En dat brengt mij vanzelf naar 

het volgende filter. 

Gebruik van filters in 
digitale fotografie 



6 

Neutraal grijsfilter  

Dit filter vermindert de lichtintensiteit en heeft, 

afhankelijk van de kwaliteit (en prijs) geen 

enkel effect op de kleurweergave. We kunnen 

nu bij veel omgevingslicht toch een langere 

sluitertijd gebruiken waardoor een waterval 

verandert in een sluier. Een statief bewijst bij 

lange sluitertijden zijn onmisbaarheid. Ook dit 

effect is softwarematig niet te creëren. Een 

bijzonder vorm van het ND-filter is het grijsver-

loopfilter. Dit filter laat een verloop van helder naar grijs zien en kan zo 

worden gebruikt om b.v. alleen de lucht donkerder te maken. Hierdoor 

wordt de contrastomvang van de opname beperkt. De eerlijkheid gebied 

te zeggen dat dit laatste effect ook via beeld-bewerking kan worden ver-

kregen, of via HDR technieken zoals bracketing. Maar waarom een reeks 

beelden maken als het ook in één keer kan? 

Een bijzondere vorm van neutrale grijsfilters is b.v. de Big Stopper (duur!) 

die wel 10 stops licht wegneemt. Hiermee zijn zeer lange sluitertijden 

mogelijk op klaarlichte dag. De effecten die hiermee kunnen worden be-

reikt zijn bijna sprookjesachtig. De moeilijkheid is dat je er niet meer door 

heen kunt kijken en dus ook niet kunt scherpstellen. Deze instellingen 

moeten derhalve handmatig worden gedaan. 

 

Filters met een creatief effect 

Er is een veelheid van dit soort filters op de markt. Ook hier geldt dat veel 

van de effecten ook via software zijn te maken, maar niet alle. Ik zal niet 

alle filters opsommen. Een paar voorbeelden zijn kleurverloopfilters, ster-

filters, centerspotfilters. Of je die wilt gebruiken is een persoonlijke keuze. 

Vaak heeft de fotograaf nog een aantal filters van vroeger liggen waar-

mee van hartenlust geëxperi-menteerd kan worden. 

 

Slot 

Nadat het gebruik en verkoop van filters vrijwel was verdwenen is er nu 

opnieuw een groot aanbod, vaak met als aanvullende aanduiding het 

woord ‘digital’ 1). Deze laatste aanduiding betekent veelal dat er een 

behoorlijk prijskaartje aan zo ’n filter hangt. Ik heb hierover zo mijn eigen 

idee. Wel hoop ik in het boven-staande duidelijk gemaakt te hebben dat 

een aantal filters zijn nut heeft. Andere filters zijn vooral nuttig voor de 

omzet van de fotohandel. Een belangrijke keuze kan nog zijn of je filters 

gebruikt die op de lens geschroefd worden (voor elke lens een andere 

filtermaat) of een universeel systeem met voorzetfilters (vaak op vrijwel 

alle lenzen te gebruiken).  

 

Bewust heb ik in het overzicht de filters die vroeger voornamelijk voor 

zwart-wit fotografie werden gebruikt (geel-, oranje, groenfilters) weggela-

ten omdat die vrijwel geen enkele zinnige toepassing meer hebben. Ook 

heb ik het gebruik van infraroodfilters en kleurconversiefilters hier buiten 

beschouwing gelaten.            

 

Degene die nog wat wil aanschaffen voor zijn fotografische uitrusting: een 

polarisatiefilter en een neutraal grijsfilter zijn eigenlijk onmisbaar. Vooral 

voor de landschapsfotografen onder ons.  Andere filters zijn naar eigen 

keuze aan te schaffen.  

 

1)  Noot van de redactie: 

De aanduiding ‘Digital’ is bij filters volkomen misplaatst.  Filters hebben 

niets met digitale enen en nullen te maken, hebben geen batterij en zijn 

derhalve altijd volkomen analoog!  
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Jan van der Schans vervolgt het verhaal over 

zijn foto-avontuur in Abu-Dhabi 

 

Een dag later staat ‘de moskee’ op mijn programma.  Dat is toch het 

eigenlijke doel 

van mijn reis. Ik 

zal dat even 

toelichten. Na 

problemen 

tijdens onze 

vakanties in het 

verleden wil mijn 

vrouw niet meer 

mee op mijn 

reizen. Dat vind 

ik heel 

vervelend, want 

ik houd ervan om te reizen, nieuwe dingen te zien en te fotograferen. 

Maar ik krijg mijn overigens geweldige lieve vrouw, bijwijzen van spreken 

nog niet met een honkbalknuppel en zeven paarden de deur uit. Voor mij 

een groot probleem. Maar mijn geweldige dochters hadden samen 

bedacht dat ik een weekje kon fotograferen, dan zij zouden dan intussen 

voor mijn vrouw zorgen. Zo gebeurt dat regelmatig en een of twee keer 

per jaar kan ik de koffer pakken naar Verweggistan gaan. We weten nog 

steeds niet wie het het meeste naar de zin heeft, mijn vrouw of ik. Zij 

gaat regelmatig met de dochters en kleinkinderen tochtjes maken, en ik 

vermaak me met mijn hobby. 

 

Goed voorbereid op pad  

Daarom loop ik nu de grote poort van de Sheikh Zayed moskee door. Ik 

heb mij thuis goed voorbereid en er een verhaal over geschreven. Eerst 

heb ik het verhaal, het 

zogenaamde ‘scenopsis’ en 

aan de hand daarvan het 

scenario gemaakt. Dit geeft 

mij al vele weken voorpret. 

Maar om nu niet de gehele 

dag met een map A4tjes te 

moeten slepen heb ik op een 

ander papiertje alle 

benodigde opnames 

geschreven, een zogeheten 

shotlist. (zie links) Aan de 

hand hiervan kan ik al lopend en fotograferend regelmatig controleren of 

de foto’s die ik voor de documentaire nodig heb ook inderdaad gemaakt 

zijn. Zoals gezegd, ik had mij terdege voorbereid. De vele foto ’s en 

filmpjes die ik op internet had gezien maakten dat de moskee me al 

aardig bekend voorkwam. Maar het in levenden lijve zien van al dat fraais 

was ronduit verpletterend.  

 

Geroerd door de aanblik  

Emotioneel zoals ik nu eenmaal ben, ben ik maar eens in een hoekje 

gaan staan om het allemaal te verwerken en om in stilte te genietenen. 

Bovendien kan dan niemand mijn natte ogen zien. 

Het interieur van de op drie na grootste moskee ter wereld, het grootste 

met de hand gemaakte tapijt ter wereld, met meer dan twee miljoen 

knopen, vervaardigd door 3000 mannen, was indrukwekkend. Ook de 

grootste kroonluchter ter 

wereld, ruim 15 meter hoog 

en met meer dan een miljoen 

Swarofski-stenen, maakt een 

verpletterende indruk.  

Dat ik dat allemaal mag 

aanschouwen geeft me het 

gevoel dat ik een heel 

  

Fotoreis naar 

Abu-Dhabi I 

Voorbeeld shotlist 

 GROOTSTE KROONLUCHTER 

 TRAPJE IN DE KROONLUCHTER  

 GROOT TAPIJT 

 DETAILS VAN TAPIJT 

 DE KIBLA 

 GEGRAVEERDE NAMEN VAN ALLAH 

 RIJ PILAREN. 

 TOTAAL VAN DE MOSKEE 

 VOORGROND  WATERPARTIJ 
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bevoorrecht mens ben. 

Houd dan je ogen maar 

eens droog. Maar de 

wetenschap dat het 

bouwwerk vele 

honderden miljoenen 

heeft gekost en dat er 

door vele duizenden vrij 

goedkope arbeids-

krachten uit naburige 

landen in temperaturen 

van vaak 45 a 50 graden aan is gewerkt zet je toch wel weer met beide 

benen op de grond.   

 

Zelfgemaakt ‘statief’ 

Ik wist tevoren dat ik daar met een 

statief in die drukke moskee, met 

meer dan twee miljoen bezoekers en 

ook nog eens een miljoen gelovigen 

per jaar die daar komen om te 

bidden, niet uit de voeten zou 

kunnen. Bovendien zijn er nogal wat 

donkere plekken. Daarom moest ik 

een oude truc toepassen. Ik heb een 

nylon band van twee meter gekocht 

daar aan één kant een 

musketonhaak aan gemaakt. (zie 

foto   Vervolgens heb ik heb  het 

bevestigingsplaatje van mijn statief 

onder de camera geschroefd. De 

musketonhaak kan ik onder het oog 

van de statieplaat vastmaken. Nu 

ben ik zelf geen twee meter lang dus er hangt altijd een stuk nylon band 

op de grond. Ik ga daar met mijn voet op staan, trek de band strak 

omhoog en heb op die manier de camera stevig vast en kan in vrij 

donkere omstandigheden redelijk 

goed werken, zonder de ISO-

waarde erg omhoog te moeten 

schroeven. 

 

Hoogtevrees 

Het is vrijdag. Vandaag heb ik weer 

andere problemen ondervonden. Ik 

ben naar Ferrari World geweest. 

Daar staat onder andere de hoogste 

en snelste rollercoaster ter wereld.  

Erg hoog en erg druk. Ik mocht er 

wel in, maar moest de camera, mijn 

mobiel en mijn rugtas inleveren. Op 

zich wel logisch want met de 

geweldige snelheid waarmee die karretjes gaan kunnen dat gevaarlijke 

projectielen zijn. 

De belangrijkste reden voor mij om er naartoe te gaan was het van uit de 

hoogte maken van foto ’s. Dat ging dus helaas niet door. Daarom heb ik 

maar helemaal bedankt voor de eer. Als mijn vrouw dit leest zal ze 

keihard gaan lachen want die weet dat ik al hoogtevrees heb als ik op een 

krant ga staan. 

 

Heiige beelden 

Ook vandaag heb ik bij de buitenopnames erg veel last gehad van de wat 

mistige lucht en ook van zand dat uit de woestijn kwam waaien. Ferrari 

World, is best wel leuk maar of er de echte autoliefhebbers er veel aan 

hebben waag ik te betwijfelen. Het 

heeft allemaal een erg hoog 

Efteling-gehalte. 

 

Natuurlijk zijn er hier en daar 

Ferrari ’s op een schuine plank 

gespijkerd, heel veel T-shirts, 

petjes, mokken, spelletjes, puzzels 
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en dergelijke rommel. Ook 

hier had ik wat fotografische 

problemen te overwinnen. 

Vaak is het nogal donker en 

soms is er veel tegenlicht. Ik 

heb daarom alles wat 

onderbelicht omdat ik denk 

dat donkere beelden beter te  

 

Hier is te zien wat Photoshop kan doen met het ‘dehaze’ filter. 

Het is dezelfde opname, links het origineel, rechts bewerkt.  

 

bewerken zijn dan overbelichte. Een ander probleem werd gevormd door 

de spotjes op de mooie glimmende wagens. Ik heb wel geprobeerd om de 

composities zo te maken dat die glimmers zo veel mogelijk uit het beeld 

blijven, maar toch denk ik dat het koppel Adobe Elements en NIK het er 

druk mee zullen krijgen. Maar dat is van later zorg.  

 

Er is nog veel werk te doen...  

Nog een uurtje de zon en dan is het alweer tijd om de koffer weer in te 

pakken. Daarna zelf de koffer induiken voor mijn laatste nacht in ABU -

DHABI. De laatste uurtjes van het fotoreisje breng ik door in de bar van 

het hotel. Nog even vlug die paar duizend opnamen doorkijkend is het mij 

wel duidelijk geworden dat ik samen met Lightroom voorlopig onder de 

pannen ben. Dat geldt trouwens ook voor de redacteur die mijn artikel op 

zijn taalkundige merites zal controleren. Succes Arthur.  

 

Misschien een wat vreemde afsluiting van mijn foto reisje naar Abu -Dhabi 

maar na 41/2 dag met m’n camera in de weer geweest te zijn is de tijd 

gekomen om aan huis te denken. Eerst met een super-de-luxe taxi naar 

Dubai. 

 

Emirates zorgt er dan hopelijk 

voor dat ik in Amsterdam kom 

en daar staat, ergens op die 

gigantische parkeerplaats van 

Schiphol, een eenvoudige C3 

die ik dan zelf naar mijn 

parkeerplaatsje bij m’n Delftse 

flat mag brengen.  

 

 

 

 

 

En daar ga ik, met een licht gevoel van heimwee met een paar duizend 

foto’s aan de gang om er zo aantrekkelijk mogelijke audiovisuals van te 

maken.  
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Workshop Jufferswaard afdeling Arnhem NVGB. 

De workshop in de Jufferswaard had een tweeledig karakter.  

Ten eerste werkt het zeer inspirerend om met elkaar te gaan fotograferen.  

Ten tweede had het een educatief karakter, het leren van elkaar, zowel 

op inhoudelijk (compositie) als 

technisch gebied. 

 

De kwaliteit van een  AV serie 

wordt mede bepaald door goede 

fotografie en geluid. Bij sommige 

series valt het mij op dat de foto-

grafie hier en daar zeker beter kan. 

Soms zie je beelden die niet hele-

maal scherp zijn, terwijl het beeld er wel om vraagt. Ook zie ik beelden 

die, wat belichting betreft, niet correct belicht zijn. Ik hoor dan ook wel 

eens de opmerking: ‘ik kan dat beeld niet missen, het hoort bij het ver-

haal’. Ik kan me dat voorstellen, maar het doet wel afbreuk aan een serie.  

 

Vroeger in het dia tijdperk moest je 

heel nauwkeurig belichten, je kon 

ook niet even kijken of het beeld 

goed belicht was. Dat kon pas als 

je de film na ontwikkeling thuis 

gestuurd kreeg, en was er een dia 

bij die of onscherp of overbelicht 

was, dan had je pech, overmaken 

was vaak niet meer mogelijk.  Tegenwoordig met de moderne digitale 

techniek moet het niet meer mogelijk zijn om onscherpe of slecht belichte 

opnamen te maken. 

 

En toch komt het voor, je vraagt je dan af: wat is de oorzaak?  

Vaak is het zo, gebrek aan technische kennis. Je koopt een (dure) came-

ra met alles er op en er aan en zet hem in de P stand. Lekker makkelijk, 
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je hoeft alleen maar op de knop te drukken. Ik 

zie dat soms ook  bij sommige leden op mijn 

fotoclub. Als je dan vraagt waarom men dat 

doet, dan is het antwoord: al die knoppen is mij 

veel te ingewikkeld, en die hand-leiding (van 245 

bladzijden) heb ik geen zin in om te lezen. 

 

Een tweede wat ik soms tegen kom is, dat de 

compositie hier en daar wat ‘rammelt’. Het is niet 

zo, dat we ons altijd aan de regel van derden 

moeten houden. Maar een beeld moet wel har-

monisch van opbouw zijn. Dat wordt mede be-

paald door: standpunt, afstand (tot je onder-

werp), gebruik van diverse objectieven (grootte van het brandpunt) en in 

mindere mate ook door de verhouding scherpte/onscherpte. Opgemerkt: 

er is een duidelijk verschil tussen een onscherp beeld en een beeld met 

gecontroleerde onscherpte. 

 

Dit alles heeft mij op het 

idee gebracht om voor 

belangstellende leden van 

de NVGB afd. Arnhem een 

workshop te houden om 

wat meer inzicht te krijgen 

in camera techniek en 

compositie. Daarvoor zijn 

we op 21 april naar de 

Jufferswaard getogen. De Jufferswaard is een uiterwaarden gebied gele-

gen tussen Renkum en de Nederrijn in het westen afgesloten door de 

fabrieken van de Parenco (papierfabriek). 

 

In het begin hebben we wat stil gestaan bij compositie en de daarbij be-

horende cameratechniek (gebruik diafragma, standpunt, afstand). Daarna 

ging ieder zijn/haar weg om een impressie van het gebied te maken, met 

de bedoeling om daar straks ook een AV van te maken. De opdracht was: 

maak zowel totaal, half totaal en detail beelden. We hebben daar 2,5 uur 

intensief gefotografeerd.  Een leuke bijkomstigheid was, dat één van de 

deelnemers een net gekochte drone had meegenomen.  

 

Eén handicap hadden we wel, het licht was knetter hard. Maar met de 

juiste belichtingstechniek moet dat geen probleem zijn, zeker als je in 

RAW fotografeert. Maar zelfs alleen in jpeg kan het ook.  

De bijgevoegde foto ’s zijn allemaal (behalve de luchtfoto) in jpeg ge-

maakt. 

 

Zorg in ieder geval dat de lichte 

delen in een foto niet overbelicht 

zijn. Schaduwen kun je nog ophel-

deren, maar overbelichte delen is 

vaak niets meer aan te doen. 

 

Al met al een zeer geslaagde dag, 

waarbij iedereen met veel passie en enthousiasme heeft gefotografeerd.  

 

Jan Tuinman  
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Verslag van de AV presentaties door de AV -groep van 

de Fotoclub Den Helder op dinsdag 10 en  

vrijdag 13 april 2018  

 

Op beide avonden werd het zelfde programma vertoond. 

 

De AV-groep bestaat uit acht leden en wij komen twee maal per maand 

bij elkaar in het clubhuis van de fotoclub. In april presenteren we onze 

nieuwste series  op een dinsdagavond aan de overige leden van de 

fotoclub en de vrijdagavond daaropvolgend  aan een ieder die maar 

komen wil, vaak familie, vrienden, buren, leden van andere AV -groepen 

of fotoclubs, vertegenwoordigers van verenigingen waar wij in de loop van 

het jaar ook presentaties geven, enz. 

 

De presentatie bestond dit jaar uit 27 nieuwe series. Daarvan waren 

zeven series van rond 1 minuut, drie series van rond 2 minuten, 12 series 

van rond 3 minuten en vijf  series van rond 4 minuten. Wij streven ernaar 

om onze series om onze series zo kort mogelijk te houden wat dan ook 

voor veel afwisseling in het programma zorgt. 

 

Na de openingsserie waarin de AV-

groep aan het publiek werd voorge-

steld was het de beurt aan Peter 

Leguit met de 1e serie van het 

programma. 

 

Peter had op oudjaarsnacht vuur-

werk gefotografeerd en de serie 

werd zonder muziek maar met 

livegeluiden gepresenteerd, een 

‘knallend’ begin van de avond.  

Hierna kwam Ria Vet met haar 

serie Valle de Chistau. Een tussen 

de bergen verscholen vallei met 

prachtige natuur waar Ria fraaie 

natuuropnames heeft gemaakt die 

mooi in haar serie verwerkt zijn.           

              

Als 3e kwam Aart Teeuwen met een 

serie over Avifauna. Aart heeft dit 

in 1950 geopende park op sublieme 

wijze gefotografeerd waarbij je 

zelden zag dat het in een dieren/

vogelpark gemaakte foto ’s waren.                                                  

 

Bij de 4e serie, van Ben de Hond 

was er eerst niets te zien als een 

grijs vlak, maar naarmate de serie 

vorderde kwamen er al meer ele-

menten tevoorschijn, terecht ‘Uit 

niets’ iets genoemd.                                                                            

 

Hierna kwam de serie van Hetty 

Mellink, Costa Brava. Hetty is pas 

zes maanden lid van onze groep, 

maar heeft in die tijd al twee veras-

send mooie series gemaakt. In 

deze serie liet zij fraaie foto ’s van 

het achterland zien en wat veras-

sende vergezichten van de Middellandse zee.  
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In serie 6 , Het Beierse woud, liet 

Dirk Vet fraaie landschappen en 

bos fotografie zien, afgewisseld 

met opnames van een beer, een 

wolf en een wilde kat. Ook diverse 

vogels waren door Dirk vastgelegd. 

 

 

De serie Gevelstenen van Wout 

Heijkamp, toont fraaie foto ’s ge-

maakt in Deventer, Delft en Haar-

lem. 

 

Tjip van der Veen liet ons de 

overgang Van lente naar winter 

zien. Tjip is een begenadigd na-

tuurfotograaf en hij smeedde de 

vier seizoenen op een mooie 

manier aan elkaar. 

 

 

In serie 9 liet Ben de Hond zien dat 

hij de modelfotografie behoorlijk 

goed beheerst. Met bijzonder 

mooie portretten bracht hij de serie 

Tenderness.                                                                                                                                                            

 

Met de serie Halloween In Hippo 

liet Peter Leguit dit feest in het 

Noord Hollandse Hippolytushoef 

zien door middel van prachtig 

geschminkte mensen, leuke en 

soms ook lugubere tafrelen.  

 

De 11e serie bracht motoren geweld. 

Met zijn serie MV Agusta liet Aart 

Teeuwen een stuk geschiedenis van 

dit legendarische motormerk zien. 

Ook bij deze serie geen muziek, 

maar het geluid van brullende 

motoren. 

 

Met de serie Openluchtmuseum 

Ootmarsum nam Ria Vet ons mee 

naar het Twente van zo ’n 100 jaar 

geleden. Fraaie foto ’s van de oude 

gebouwen en interieurs gaven een 

mooie indruk van het platteland van 

vroeger. 

 

Ben de Hond liet in de serie Blauw 

vreemd gevormde voorwerpen 

dansen tegen een blauwe achter-

grond.                          In het voor-

jaar is het een kleurige geheel in het 

Wildrijk, een klein maar prachtig 

natuurgebied in de kop van Noord Holland. 
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Dirk Vet maakte er zijn serie 

‘Dreaming of wild hyacinths .                                                                                               

 

 

Na deze serie was het pauze en 

kon er nagepraat worden over het 

tot nu toe getoonde werk. 

 

 

Wout Heijkamp fotografeerde 

tijdens een wandeling door Deven-

ter de serie Snijramen. Deze heten 

zo omdat zij in houten sponningen 

zitten die met de hand gesneden 

zijn. 

 

 

In deze korte serie laat Dirk Vet 

zien waarom je van zijn deurbel af 

moet blijven. 

 

 

 

 

De 17e serie heeft Ben de Hond 

KUNSTig genoemd. Meerdere 

foto’s van kunstobjecten samen 

gevoegd en bewerkt vormen samen 

deze verassende serie. 

 

Serie 18 Ballonvaart van Aart 

Teeuwen is uiteraard gemaakt 

tijdens een ballonvaart boven 

Noord Holland. Wij zagen onze 

provincie zo op een andere manier. 

 

 

In het centrum van Goes door 

monumentenzorg beheerde gebou-

wen gefotografeerd door Tjip van 

der Veen. Hij noemt zijn serie Oud 

in Goes.                                                                                                                     

 

 

Serie 20 is van Peter Leguit. Wan-

delend en fietsend door een prach-

tig natuurgebied in de herfst heeft 

de serie Het Bargerveen opgele-

verd. 

 

 

Tijdens een terugreis van een 

vakantie kwam Dirk Vet langs een 

bos waar net de eerste sneeuw was 

gevallen. De fraaie beelden die hij 

daar kon maken hebben geresul-

teerd in de serie Het witte woud.                                                     
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Marvao, een dorpje op een 856 

meter hoge granieten wand in 

Portugal wordt ook wel het ade-

laarsnest genoemd. Ria Vet maakte 

er een prachtige serie. 

Serie 23 van Wout Heijkamp. 

Geheel verscholen in een natuurlij-

ke omgeving ligt het museum 

Nonke Buuske. Het is geen toeristi-

sche trekpleister maar de rust en 

stilte zijn de grootste kostbaarhe-

den. 

 

Watercolours 

Een uitgebloeide hortensia onder-

gedompeld in een bak water, een 

toefje slagroom erbij zwevend door 

het water en Hetty Mellink maakte 

hier een heel bijzondere serie van. 

.                                                                                       

 

Bevroren Tranen 

Aart Teeuwen maakte serie 25 in 

kamp Westerbork. Op een zeer 

ingetogen maar prachtige manier 

heeft hij een stuk geschiedenis 

weergeven.                                                                                                                                     

 

In de serie Woman ’s dream heeft 

Ben de Hond een vrouw gefotogra-

feerd die in kunstig bewerkte 

droombeelden zichzelf ziet zoals zij 

nu is, maar ook hoe zij er vroeger 

heeft uitgezien. 

 

In serie 27, de laatste serie van 

onze presentatie neem Dirk Vet ons 

mee op een tocht door de prachtige 

natuur van de uitlopers van de 

Pyreneeën naar het dorp Santa 

Maria de Buil. 

 

 

Na afloop is er nog een uurtje nagepraat onder het genot van wat fris, 

een biertje of een borrel. 

 

Van onze medeclubleden van de fotoclub op dinsdag en de belangstellen-

den op vrijdag veel complimenten over het getoonde werk en de belofte: 

volgend jaar komen wij zeker weer. 

 

Beetje op tijd naar bed want wij moesten zaterdag weer vroeg op voor de 

Nationale van de NVBG in Barneveld. En dat was ook weer een dag 

genieten van fraaie AV series, zowel ’s morgens van de series van onze 

Duitse zustervereniging AV-dialoog als ’s middags van de AV wedstrijd. 

Supermooi werk gezien. 

 

Bestuur, organisatie, jury en inzenders bedankt, het was het beste festi-

val sinds jaren. 

Ben de Hond 
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Bijeenkomst AV-groep Drenthe op 24 april 2018.  

 

Welkom: 

Het is vanavond de bedoeling, dat er series van de fotosafari naar het 

Aviodrome worden vertoond. Maar omdat niet iedereen daarbij aanwezig 

was, mogen er ook andere korte series worden gepresenteerd.  

 

Avidrome: 

Bert en Berta bijten het spits af met 

hun serie op muziek van het lied 

‘Vliegen als een vogel’ van Peter 

Schaap. 

Omdat na de vertoning van alle 

series de mooiste moet worden 

gekozen, wordt er nu geen commen-

taar geleverd.  

 

Listen to the Flowers:  Nog een tweede serie maken over 

het Aviodrome was lastig; daarom 

van dezelfde makers een korte 

bloemenserie op de muziek van 

‘Listen to the Flowers’ , gezongen 

door 

Sandra 

Reemer 

en Ed-

ward 

Reekers. 

 

Ameland: 

Maria was niet aanwezig in het Aviodrome. Haar eerste serie heeft als 

titel: ‘Ameland: Land, Zee en Strand ’ en bevat beelden van de zee en het 

strand.  

 

Orchideeënhoeve: 

Haar tweede serie is het resultaat van onze vorige fotosafari naar de 

Orchideeënhoeve in Luttelgeest, waarvoor ze muziek van James Last 

heeft gebruikt. 

 

Tulpen in de Noord Oostpolder 2016: 

Henk heeft zijn serie over het Aviodrome nog niet af kunnen maken i.v.m. 

Windows-problemen. Daarom van hem een serie op muziek van Albinoni, 

met mooie foto’s van tulpen, gecombineerd met videobeelden van bewe-

gende tulpenvelden. 
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Omdat het nog vrij vroeg is volgt er nog wat werk van Rolf, n.l.  

 

‘Schokland’ en een serie over een familiebezoek aan de  

‘Orchideeënhoeve’. 

 

Ook een serie met de titel ‘Vis’ n.a.v. een vorige fotosafari naar Zout-

kamp en ‘Herfstkleuren 2012’ worden vertoond. 

Rolf maakt hierin overvloedig gebruik van horizontaal en verticaal gespie-

gelde beelden, die soms prachtige plaatjes opleveren. Hij vertelt, dat hij 

een techniek soms extreem veel gebruikt om zich die goed eigen te ma-

ken. 

 

Als laatste nog een serie van Henk: 

‘Noorwegen, land van licht en 

schaduw’ met prachtige beelden 

van Noorse landschappen, afge-

wisseld met kleurige bloemen, op 

muziek van ‘Solveig’s Lullaby’ van 

Grieg. Er wordt gevraagd of de 

gezongen tekst wel past bij de 

beelden. Hoewel het voor (bijna) 

niemand te verstaan is, past het 

qua sfeer zeker. 

 

 

Tegen tien uur sluit Rolf de bijeen-

komst. 

Piet Soer: 

 

Deze serie, die Rolf gemaakt heeft 

over het Aviodrome, gaat vooral 

over Piet Soer, een vlieger uit Ha-

velte, die bekend werd als copiloot 

van de beroemde kerstvlucht naar 

Batavia in 1933. In Havelte is een 

monument voor hem opgericht.  

 

 

Pauze: 

In de pauze wordt uit deze series de beste gekozen en dat blijkt de eerste 

serie over het Aviodrome te zijn. Na de pauze wordt de winnende serie 

nog een keer vertoond en nu ook van commentaar voorzien. Een van de 

opmerkingen is dat het ‘vliegen’ van de vogels tijdens het eerste refrein in 

de volgende refreinen herhaald zou moeten worden om meer samenhang 

te krijgen. 

De makers geven aan, dat ze liever echt bewegende videobeelden had-

den willen gebruiken, maar dat het tot nu toe niet gelukte om deze te 

importeren. Er worden wat aanwijzingen gegeven, waarmee ze weer aan 

de slag kunnen om dat alsnog te proberen. 
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Nieuwe radio III 

Het soundsystem is inmiddels alweer een paar weken in gebruik. De 

gewenningsprocedure ten aanzien van de bediening is voorbij en aan- en 

uitzetten van de radio is routine geworden. Leuk is, dat als je de TV 

inschakelt, het geluidssysteem de radio uit doet en het geluid van de TV 

weergeeft. Daar is over nagedacht. 

 

Plotseling merkte ik op dat de geluidskwaliteit sterk was afgenomen. En 

ja, dezelfde fout die ik eerder constateerde, een weigerende 

basluidspreker, was wederom opgetreden. Op zo ’n moment word ik 

ineens buitengewoon achterdochtig. Want tweemaal achtereen dezelfde 

fout? Dat kan geen toeval zijn dacht ik. Maar nader onderzoek leerde dat, 

net als de vorige keer, de luidspreker zelf geheel intact was, maar niet 

werd aangestuurd vanuit de versterker van het soundsystem. Ik heb dus 

de gehele installatieprocedure nog maar eens herhaald, maar dat bracht 

helaas geen oplossing. 

 

En dan volgt er een doublure van zetten. Eerst naar de leverancier in 

Rotterdam. En dat op een dag dat er een enorme verkeerschaos was. De 

A20 was wegens verkeersongelukken in beide richtingen afgesloten, 

maar toen die mededeling over de autoradio kwam was ik al halverwege. 

Ik heb over het stukje van mijn woonplaats naar Rotterdam ruim drie uur 

gedaan. Dat is niet goed voor het humeur, in tegendeel. En dat humeur 

was toch al een paar graden gezakt vanwege het doel van de reis; de 

defecte radio. 

 

Gelukkig werd bij de firma in kwestie niet moeilijk gedaan. Ik werd weer 

door die prachtige dame ontvangen. Jammer genoeg herkende ze me niet 

meer, ik heb kennelijk bij haar geen indruk achtergelaten. Zij wel bij mij! 

Er werden bij de klantenbalie excuses voor het ongemak aangeboden 

(dat is tegenwoordig al heel wat) en men bood aan een ander systeem uit 

het magazijn te halen. Ik meldde echter dat ik het vertrouwen in het merk 

in het algemeen en in dit type apparaat in het bijzonder volledig verloren 

had. Daar had de goede man gelukkig alle begrip voor. Hij bood aan om 

me het betaalde bedrag terug te geven, maar dat kon niet contant. ‘U 

krijgt het via de bank’, zo sprak hij. 

 

De terugreis gaf evenveel problemen als de heenreis. De A20 was nog 

steeds afgesloten en tijdens spitsuur over de A13 via Den Haag naar huis 

rijden is ook geen pretje, het kostte me ook weer een kleine drie uur. 

Kennelijk hadden meer mensen deze weg gekozen. Om één uur van huis 

en pas om half zeven weer thuis voor een ritje van nog geen dertig 

kilometer… 

 

Gelukkig stond de volgende dag het bedrag weer op mijn rekening met 

een mededeling die me, ondanks alle ellende, een glimlach bezorgde. Er 

stond: ‘Uw geld maar één keer uitgeven?  Nee hoor, hier is het weer. ’ 

 

Stand van zaken is nu dat er na 

een paar dagen een tweede 

aanslag parkeerbelasting in de bus 

is gevallen, dat in het TV-meubeltje 

een gapend gat te zien is en dat 

het erg stil is in huis. Ik heb er dus 

heel veel spijt van dat ik mijn bijna 

30 jaar oude maar goed spelende 

tuner/versterker heb weggedaan. 

 

Ik blijf het volhouden: niet iedere technische vooruitgang is 

noodzakelijkerwijs een verbetering. 

 

Arthur Palache 

 

Naschrift: 

We zijn inmiddels weer een paar weken verder en de lege plek is 

ingenomen door een ander, nieuw apparaat. Het was drie maal zo duur. 

Of je dan mag verwachten dat het drie maal zo goed is zal moeten 

blijken, maar voorlopig is er weer muziek in huis. Ik zal u verder niet meer 

lastig vallen met mijn muziekproblemen. 


