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Van de redactie 

Wat een zomer! Zelfs in Nederland was het niet raadzaam om tussen tien 

en drie uur te fotograferen. Toch zullen onze leden, die uitgezworven zijn 

geweest over de gehele aardbol, weer het nodige beeld- en 

geluidmateriaal verzameld hebben om daar de komende maanden mee 

aan de slag te gaan. De resultaten zien we graag tegemoet op regionale 

of landelijke bijeenkomsten. 

 

De maand september is begonnen en in die maand vindt van 18 t/m 22 

september, in de Jaarbeurshallen te Utrecht, de 50+beurs plaats. Voor de 

26e keer dit jaar. En dit jaar brengt de NVBG, in samenwerking met de 

Stumpfl Gebruikers Groep, M.Objects en AV Stumpfl NL, onze 

audiovisuele hobby onder de aandacht van een breed publiek. In dit 

NVBG-nieuws vindt u meer informatie hierover.  

 

Vanuit de regionale afdelingen is een groot aantal leden bereid gevonden 

één of meer dagen te komen helpen in onze stand op de beurs. Vanaf 

deze plaats alvast de hartelijke dank van het bestuur hiervoor. Tevens is 

aan de regionale afdelingen gevraagd een zogenaamde open avond te 

organiseren, waarop degenen die op de 50+beurs interesse getoond 

hebben nader kennis kunnen maken met de AV-hobby en de NVBG. 

Bezoek ook de beurs en spoor vrienden of kennissen aan om dat ook te 

doen en ze kennis te laten maken met onze prachtige hobby.  

 

Goed nieuws is dat dit geen geld hoeft te kosten! U kunt twee gratis 

toegangskaarten voor de beurs krijgen door een mailtje te sturen 

naar penningmeester@nvbg.nl. U krijgt de kaarten dan per post 

opgestuurd. (de normale kassaprijs is € 20,= per kaart)  

 

De komende maanden zijn er weer volop activiteiten in NVBG-verband. 

De regionale afdelingen hervatten de bijeenkomsten en ook de regionale 

festivals gaan weer van start, te beginnen op 6 oktober met het 

Van de voorzitter 

September, de vakantieperiode is vrijwel afgesloten. De werkzaamheden 

zijn hervat en de dagelijkse beslommeringen hernemen hun plaats in ons 

alledaagse bestaan. 

 

In deze uitgave besteden we veel aandacht aan de 50+beurs in Utrecht. 

Reden is dat we eraan deelnemen als exposant, samen met de twee 

belangrijkste softwareleveranciers op ons vrijetijdsgebied, de 

vertegenwoordigers van M.Objects en Wings en met de Stumpfl 

Gebruikersgroep. We hebben er een gezamenlijke stand en de bedoeling 

is dat we het publiek kennis laten maken met onze manier van 

hobbymatig bezig zijn. Let wel, doel van de oefening is om juist andere 

mensen dan de reguliere NVBG-leden te informeren en op de hoogte te 

brengen van onze hobbymatige activiteiten. Neem dus vooral iemand 

mee van wie u weet dat hij of zij fotografeert of van plan is dat te gaan 

doen. Het is in meerdere opzichten een leuk dagje uit en hoeft door de 

gratis toegangsbewijzen niet veel te kosten. 

 

Enige tijd geleden is een enquête gehouden. Het bestuur was nieuws-

gierig naar de opkomst van bezoekers aan het nationaal AV-Festival in 

Barneveld. Gerrit van Harreveld, bestuurslid van de NVBG presenteert de 

resultaten en geeft er een toelichting op.  

 

Verder de gebruikelijke rubrieken als de agenda, een terugblik op de 123 -

Challenge en nog wat ‘klein spul’. 

 

Ik wens u veel leesplezier. 

Arthur Palache 

Hoofdredacteur 

 

 

mailto:penningmeester@nvbg.nl
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AV-Festival van het Westen. Omdat de zaal in Rozenburg per 1 augustus 

is gesloten, moest de organisatie noodgedwongen op zoek naar een 

nieuwe locatie. Dat is het Dorpshuis Op Moer, Raadhuisstraat 40 in 

Moerkapelle geworden 

 

Op 3 november volgt de AV-dag van het Noorden. Doordat Henk 

Hageman, de grote stimulator van dit festival, ernstig ziek is geworden 

kwam men in organisatorische problemen. Gelukkig hebben leden van de 

AV-groep Den Helder bijgesprongen, waardoor dit festival toch doorgang 

kan vinden. Wij wensen Henk Hageman veel sterkte. 

  

Op landelijk niveau organiseert het bestuur twee evenementen:  

1. Op 9 februari 2019 de landelijke NVBGdag met workshops en de 

Algemene Ledenvergadering. 

2. Op 6 april 2019 het Nationaal AV Festival met daarin opgenomen de 

Landelijke AV Wedstrijd 2019 

 

 

Vacature penningmeester 
In 2019 zal penningmeester Henk Dijkstra, na 6 jaar, het bestuur verlaten. 

Hoewel het bestuur een aantal kandidaten op het oog heeft zou prettig 

zijn als een lid zich spontaan aanmeldt om Henk op te volgen. Hij kan dan 

nog een tijdje met Henk heeft meelopen om zich zo in te werken. Denk na 

over deze voor de vereniging zo belangrijke functie. Neem contact op met 

Henk Dijkstra (penningmeester@nvbg.nl) en kijk of dit wat voor jou is.  

 

Ed Diersmann, 

Voorzitter NVBG 

 

De zaal in Rozenburg, danscentrum Double Feet, is met ingang van 

1 augustus gesloten. Dat betekent dat de organisatie van dit festival, een 

samenwerkingsverband tussen de AV-groepen Pixana en AV-Westland, 

moest uitzien naar een andere locatie. 

 

We verhuizen van Rozenburg naar 

Moerkapelle. In Dorpshuis Op 

Moer hebben we een waardige 

vervanger gevonden om u op 

minstens even goede wijze te 

kunnen ontvangen. 

Het juiste adres is:  

 

AV-Festival van het Westen 

Dorpshuis Op Moer 

Raadhuisstraat 40, 2751AW  

Moerkapelle  

 

Dorpshuis Op Moer ligt in Moerkapelle aan het einde van de 

Raadhuisstraat met een gratis parkeerterrein voor de deur. Bordjes in het 

dorp wijzen u de weg. Graag tot ziens, op 6 oktober. 

 

 

U kunt dan ook gebruik maken van 

het buffet na afloop en gezamenlijk 

een hapje eten. U kunt zich hiervoor 

via de website aanmelden. 

 

www.avwest.nl 

AV-Festival van het Westen 

verhuist 

mailto:penningmeester@nvbg.nl
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 De 50+ beurs geeft heel veel informatie op allerlei gebieden. Daarom is 

het zeer de moeite waard om de beurs te bezoeken. 

 

Om een indruk te geven van wat er allemaal te zien is, is het handig om 

onderstaande impressie te starten. Klik op het pijltje midden in de foto en 

laat u verrassen door de veelheid aan exposanten en onderwerpen die op 

deze beurs te zien zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parkeren 

Er is voldoende parkeergelegenheid rondom de Jaarbeurs. U kunt op het 

parkeerterrein van de Jaarbeurs voor € 4,- per uur of voor €16,50 de hele 

dag parkeren. Parkeerkaarten zijn verkrijgbaar bij de kassa ’s van de 

Jaarbeurs en in de speciale automaten bij ingang Oost en ingang West.  

Navigatieadres: Jaarbeursplein 6, 3521 AL Utrecht 

 

Openbaar vervoer 

De Jaarbeurs is op 5 minuten loopafstand van Utrecht Centraal.  

 

De 50+beurs, Jaarbeursgebouw, Utrecht  

https://www.youtube.com/watch?v=PFImdgJ2FtY
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Tijdens de 50+ beurs kunt u niet alleen de stand van de NVBG bezoeken, maar ook 

deelnemen aan een workshop. Deze heeft de titel “Neem zelf de regie!” en wordt op 

alle dagen dat de beurs geopend is gegeven. Het is dé gelegenheid om iemand mee 

te nemen en kennis met AV ’s te laten maken 

 

Op de website van de organisatie (https://www.50plusbeurs.nl) staat onder andere 

onderstaande informatie: 

Workshops op de 50+ beurs 
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Artist impression van de NVBG-stand 
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Bezoekers van de 50+beurs 
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Nationaal AV festival 2018 

enquêteresultaten 

Het aantal bezoekers van het Nationale AV festival op 14 april 2018 was 

enigszins teleurstellend.  

 

Om te onderzoeken of het goede weer op 14 april of andere redenen 

hieraan debet waren, heeft het bestuur in mei-juni een enquête onder de 

leden gehouden. 

Hieronder volgt de uitslag van deze enquête. Het bestuur van de NVBG 

beraadt zich over eventuele hieruit voortvloeiende wijzigingen in de opzet 

van het festival en zal hier te zijner tijd over berichten.  

 

Respons 

Van de 270 aangeschreven leden heeft bijna 46% de enquête ingevuld. 

Dit percentage ligt hoger (bijna 66%) onder de leden die daadwerkelijk 

aanwezig waren op het festival (naar schatting ca. 70), en lager (39%) 

onder de leden die niet aanwezig waren. 

Beoordeling door de leden die aanwezig waren  

8 
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Het niveau van het ochtendprogramma met AV-series van de Duitse 

organisatie AV-Dialog werd door ruim 74% van de 39 respondenten, die 

het ochtendprogramma hebben bijgewoond, als goed of uitstekend 

beoordeeld. Bijna 9 op de 10 van deze leden vinden dat deze formule 

voor herhaling vatbaar is met AV-series uit Duitsland of andere landen. 

Kanttekening hierbij is, dat voice-over in een vreemde taal moeilijk of niet 

te verstaan is, zeker als het geen Engels of Duits is, zodat enige vorm 

van vertaling dan noodzakelijk is.   

Een goed ochtendprogramma kan mensen, die twijfelen om alleen voor 

het middagprogramma de lange reis naar Barneveld te maken, over de 

streep trekken.  

 

Ruim 10% van de ochtendbezoekers vindt dat de formule niet voor 

herhaling vatbaar is. Hierbij wordt de suggestie geopperd om de ochtend 

te gebruiken voor de vertoning van de niet-genomineerde series van de 

Nationale wedstrijd, terwijl anderen vrezen dat het gemiddelde niveau 

hiervan te laag zou kunnen zijn voor een interessante ochtend. Een 

andere suggestie is om de beste series uit de 321challenge te vertonen.  

 

Het niveau van het middagprogramma -met de vertoning van de 25 

genomineerde series van de Nationale Wedstrijd- wordt eveneens door 

bijna 74% van de 46 respondenten die ’s middags aanwezig waren, als 

goed of uitstekend beoordeeld.  

 

Over de gewijzigde presentatie door de jury, waarbij de jury –bij wijze van 

proef- niet ná maar voorafgaand aan de vertoning van de serie haar 

bevindingen uitsprak met als doel om de kijkers vooraf te attenderen op 

attentiepunten, was men iets minder positief: ruim 56% vond dit goed of 

uitstekend. Hoewel een enkeling aangaf dit een prima keuze te vinden, 

vonden anderen dat de jury te lang aan het woord was, hetgeen ze 

zouden willen beperken tot max. 2 minuten, te meer omdat iedere 

deelnemende auteur een uitgebreid juryrapport ontvangt waarmee hij zijn 

voordeel kan doen. Een paar respondenten vonden dat het 

wedstrijdelement met prijzen geheel kon vervallen. Een paar anderen 

vonden dat de juryleden meer buiten het gevestigde circuit of in onze 

buurlanden gezocht moeten worden. 

Enkele positieve reacties betroffen de “publiekstijd”: na iedere serie was 

een pauze van enkele minuten ingelast waarin de kijker met z ’n buurman 

van gedachten kon wisselen over de zojuist vertoonde serie.  

De organisatie scoorde hoog met bijna 90% goed of uitstekend. 

De Veluwehal wordt door 78% als goed of uitstekend beoordeeld. Er 

waren enkele opmerkingen over de matige kwaliteit van de stoelen, 

anderen vonden ook de bereikbaarheid met het OV slecht of de zaal te 

groot, en er waren suggesties over een alternatieve locatie.  

 

Waarom is men niet naar het AV festival gekomen?  

Op deze vraag kon men meerdere antwoorden aangeven. 

78 respondenten gaven 100 antwoorden. 

Verreweg de belangrijkste reden voor de afwezigheid  van de 

respondenten is verhindering: 59 personen ofwel 75% was om een of 

andere reden verhinderd.  

Het is voor het NVBG-bestuur de vraag of een andere, beter met OV 

bereikbare locatie de 12 personen die Barneveld te ver weg v inden 
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of met de trein willen komen, over de streep kan trekken. Ook is het 

bestuur benieuwd naar de onvrede uit het verleden, die 10 mensen heeft 

doen besluiten niet te komen. Deze personen worden vriendelijk verzocht 

om de reden van onvrede aan het bestuur aan te geven: wellicht is daar 

iets aan te doen.  

 

Er waren verder opmerkingen over de oubolligheid van de aangekondigde te 

vertonen series of over het feit dat ze al (vaak) eerder vertoond waren op andere 

festivals.  

 

Opmerkelijk is dat één respondent aangaf dat hij niet op de hoogte was dat dit 

festival plaats vond… 

 

Wat is de beste tijd van het jaar voor het Nationale AV-

festival?  

 

Ook op deze vraag kon men meerdere antwoorden geven.  

124 respondenten gaven 246 antwoorden. 

 

De Nationale AV-wedstrijd is traditioneel de afsluiting van het AV-seizoen 

en vindt derhalve plaats als alle andere AV-festivals achter de rug zijn, 

hetgeen mede in verband met de zomerperiode praktisch gezien neer 

komt op eind maart-begin april. Dit komt overeen met de uitslag van de 

enquête, waar 52% van de antwoorden maart en april aangeven  

. 

Als men afziet van voornoemde traditie, maar toch minstens twee en liefst 

drie weken afstand wil houden met de bestaande andere AV-festivals, 

komen alleen februari, oktober en november in aanmerking.  De animo 

hiervoor is blijkens bovenstaande uitslag niet erg groot.  

 

Gerrit van Harreveld 
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Een jaar geleden stond een lyrisch artikel in de NVBG-Nieuwsbrief over 

een unieke beleving in Rijen. Het betrof de presentatie van de topselectie 

uit de Challenge 321 AV-wedstrijd 2017.  

 

“Uniek” betekent: 'enig in zijn soort, niet vaker voorkomend', dus eigenlijk 

klopt de titel van dit stukje niet. Er is geen overtreffende trap mogelijk, 

tenzij “uniek” staat voor “uitmuntend”. 

 

Zaterdag 9 juni overkwam het mij opnieuw, dit keer samen met nog drie 

leden van AV-Groep Westland. Wij hadden ons keurig tevoren 

aangemeld, zodat een plaatsje in de presentatiezaal verzekerd was.  

Ruim op tijd kwamen we aan bij Cultureel Centrum “De Boodschap”. 

Tijd genoeg voor een “bakkie”. En net als vorig jaar was de verbijstering 

groot. De bar was hoegenaamd leeg en dat bleef zo! Om klokslag 10.00 

uur begon het spektakel, met slechts 22 mensen (inclusief jury en 

organisatie) in de zaal. 

 

Onder de bezielende leiding van Henk-Jan de Weert zagen we vervolgens 

een foutloze en fantastische presentatie in twee blokken van elk 14 

internationale AV-shows.  Vol ongeloof vroeg ik mij af, waarom toch 

zoveel AV-liefhebbers deze unieke kans voorbij lieten gaan. Wanneer 

krijg je nou de gelegenheid om het wereldwijde summum op AV-gebied te 

mogen aanschouwen? Dat is toch bijna “once in a life time”!  

 

‘ 

Ik val terug op de tekst van vorig jaar, als een herhaling van zetten, maar 

in de positieve zin ervan. 

 

De jury had een prachtige selectie uit de 87 inzendingen samengesteld. 

Het was opnieuw een aaneenschakeling van bewondering, inspiratie, 

stimulatie en fascinatie. Het gaf ons een breder inzicht over de wijze 

waarop in het buitenland vorm en inhoud gegeven wordt aan onze 

boeiende hobby. De zintuigen werden verwend met een mix van 

traditionele (vaak Angelsaksische) AV ’s en zeer vernieuwende, creatieve, 

kunstzinnige en abstraherende shows uit met name Italië.  

 

Onze dank gaat uit naar de “Foto Amateurs Rijen” voor de geweldige 

inzet om deze Challenge 321 presentatie in te passen in hun jaarlijkse 

foto-expositie. Het was mij en mijn reisgenoten een waar genoegen om 

deze happening te mogen ervaren! 

 

Hebt u interesse in de complete uitslag, klik dan HIER. 

 

Namens AV-Groep Westland 

Marcel Batist 

 

 

Opnieuw unieke beleving 

CHALLENGE 321  

http://www.challenge321.org/index.php?lang=en&page=resu
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Fotografica 

Het AV Festival van het Noorden 

Sinds 1997 organiseert de Drentse AVGroep jaarlijks het FotoFilm (AV) 

Festival van het Noorden. De doelstelling voor deze dag is makers en 

belangstellenden van fotofilm producties bijeen te brengen en deze 

fascinerende hobby te promoten. 

 

Iedereen kan werk inzenden, mits dit aan bepaalde regels voldoet (zie de 

reglementen). De laatste jaren hebben we FotoFilm Producties van 

makers uit Nederland, België en Duitsland kunnen vertonen. De inzender 

is vrij zijn of haar onderwerp te kiezen. Het verleden heeft aangetoond 

dat de onderwerpen uitermate divers en altijd weer verrassend zijn.  

 

De inzendingen worden in een afwisselend en boeiend opgebouwd 

programma vertoond. Soms zijn er meer inzendingen dan er vertoond 

kunnen worden. Een programmacommissie, bestaande uit vijf wisselende 

club leden, maakt een keus en bepaalt het programma van de dag.  

We proberen binnen de mogelijkheden van de AV-Groep een goed 

locatie, zaal en projectie faciliteit te vinden. 
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Evenementenkalender 

Het kopje hierboven heeft een iets andere naam dan we gewend zijn. 

Hiermee hebben we de mogelijkheid om ook andere zaken dan alleen 

festivals op een overzichtelijke wijze weer te geven. 

 

Iets in deze kalender vermelden? Stuur het naar 

nvbgnieuws@nvbg.nl 

 

Eerstvolgende Festival: 

Evenement Plaats Datum 

AV-Festival van het 

Westen 

Moerkapelle 

(zie ook blz. 3) 

06 oktober 2018 

Festival van het Noorden Steenwijk 03 november 

AV-studiedag Rijen 26 januari 

Voorjaarsfestival Nijmegen 09 maart 

Landelijke NVBG-dag Barneveld 09 februari 2019 

Nationaal AV-festival Barneveld 06 april 2019 

De laatste jaren maken we gebruik van de uitstekende faciliteiten van het 

Vestzaktheater De Meenthe in Steenwijk. Hier is projectie van hoge 

kwaliteit op een scherm van ca. vijf meter breed mogelijk. Door de 

amfitheatersgewijze opstelling van de stoelen heeft iedereen goed zicht 

op het doek. Ook beschikt de zaal over een professionele 

geluidsinstallatie. De afgelopen jaren hebben bewezen dat er veel 

belangstelling voor onze hobby is, de 125 plaatsen in de zaal zijn tot de 

laatste stoel bezet. 

 

Ons doel is U jaarlijks een fantastische dag te bieden, wij nodigen U van 

harte uit. 

 

De projectie begint om 11.00 uur en de zaal is open vanaf 10.30 uur. We 

streven naar de dag uiterlijk om 17.00 uur af te sluiten zodat iedereen 

nog op een redelijke tijd thuis kan zijn. De pauze-tijden zijn afhankelijk 

van de lengte der series maar die vindt u in het programmaboekje 

vermeld. 

 

Tot zaterdag 3 november 2018 in 

 

theater “De Meenthe” 

Stationsplein 2, 8331 GM Steenwijk. 

 

Drentse AVGroep. 
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Penningmeester Henk Dijkstra 

heeft dit jaar voor de dertigste 

keer meegelopen in de 

Vierdaagse van Nijmegen. 

 

Wij zijn benieuwd of er nog 

meer leden van de NVBG aan 

de Vierdaagse in Nijmegen of 

Apeldoorn hebben 

deelgenomen. 

 

Graag een berichtje (naam, 

Apeldoorn of Nijmegen, en 

hoeveelste keer, zo mogelijk 

met fotootje) naar 

 

 nvbgnieuws@nvbg.nl. 

 

In de volgende editie van 

NVBG-nieuws publiceren we 

dan een overzicht van deze 

sportieve leden.  

 

Henk Dijkstra voltooit 

30e Vierdaagse in Nijmegen. 

mailto:nvbgnieuws@nvbg.nl
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Fotoverleden 

Agfa Clack 

Ik fotografeer al heel lang, zo ongeveer 

vanaf mijn zesde jaar. Dat begon, zoals 

bij bijna al mijn leeftijdsgenoten, met een 

Agfa Clack. Dat was een zogenaamde 

box-camera met zeer beperkte 

mogelijkheden qua sluitertijd en 

diafragma. Het gevoelige materiaal was 

een rolfilm type 120, waarmee acht foto ’s 

formaat 6 x 9 cm gemaakt konden 

worden. Naast dat dit aantal maar erg 

gering is, kostte het nog eens behoorlijk 

wat geld om de film te laten ontwikkelen 

en afdrukken. Toen de kleurenfotografie 

binnen het bereik kwam was dat helemaal 

een dure aangelegenheid. Bovendien 

ging het verhaal dat de lens (deze Agfa 

had een heel eenvoudig lensje, dat vanaf 

ca. 3 meter scherpe opnamen gaf) niet 

geschikt was voor kleur-opnamen. Dat 

was de reden om een wat betere camera te kopen, met meer 

mogelijkheden. 

 

Yashica Minister D 

Ik kocht, na lang wikken en wegen, een Yashica Minister D. dat was een 

meetzoekercamera, waarbij meneer 

Yashica bij het ontwerpen wel heel 

goed had gekeken naar wat Leica op 

dat gebied presteerde. Ik had nu 

volledige vrijheid bij het instellen van 

sluitertijd en diafragma en bovendien 

een (niet verwisselbaar) objectief dat 

veel scherpte leverde. In deze camera 

hoorde een kleinbeeld filmrol van 24 

of 36 opnamen en dat was heel wat 

meer dan de acht opnamen die ik van de Agfa gewend was. Het leek wel 

of het niet op kon. Enige jaren later begon het toch weer te kriebelen en 

kwam er een onbedwingbare wens naar voren om ook met andere 

objectieven dan de standaard 45 mm die op de Yashica zat te 

fotograferen.  

 

Exacta Varex VX500 

Het werd een spiegelreflex, de Exacta 

Varex VX500. Dat was een behoorlijk 

uitgebreide spiegelreflexcamera, met 

niet alleen verwisselbare objectieven, 

maar ook een verwisselbare zoeker. Er 

was keuze uit een opzichtzoeker, waarbij 

het beeld van boven bekeken kon 

worden, zij het spiegelverkeerd. Links en 

recht waren gewisseld en dat gaf vooral 

bij het volgen van een onderwerp de 

nodige verwarring. Om die reden was er ook een dakkantzoeker 

leverbaar, waarbij je aan de achterzijde kon inkijken zoals bij de moderne 

spiegelreflexcamera ’s met een correct weergegeven beeld. Ook deze 

camera maakte gebruik van kleinbeeldfilm.  

 

Intussen had ik ook kennis gemaakt met de duiksport en belangstelling 

gekregen voor onderwaterfotografie. Derhalve heb ik voor deze camera 

een onderwaterhuis gebouwd. Een afbeelding daarvan staat in een van in 

mijn vorige columns. Ik heb het toestel met onderwaterhuis gebruikt van 

1971 tot 1981. Het grootste probleem was toch de zoeker. Onderwater 

heb je altijd een duikbril op en dat vergroot de afstand tussen oog en 

zoeker, waardoor je niet het volledige beeld kunt zien. Dat moest dus 

anders. 

 

Hasselblad ELM 

Ik had al eens met een scheef oog gekeken naar dit soort camera ’s, maar 

de prijs was (en is nog steeds) schrikbarend hoog. In 1980 kreeg ik de 

gelegenheid om een tweedehands toestel aan te schaffen. Bovendien 

was ervoor dat toestel een onderwaterhuis te koop. Het was ontworpen 

en gemaakt door René Hugenschmidt, een man van Zwitserse afkomst. 

Hij was al beroemd door de onderwaterhuizen die hij maakte voor 

filmcamera’s en nu had hij een huis voor mijn Hasselblad op de markt 

gebracht. Alleen de prijs viel ver buiten mijn begroting. Gelukkig kwam hij 
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me enorm tegemoet door het 

ding als bouwpakket te 

leveren, dus in losse 

onderdelen. ”Je hebt alleen 

een schroevendraaier nodig 

om het in elkaar te zetten”, zo 

prijsde hij zijn koopwaar aan.  

 

Dat bleek in de praktijk te 

kloppen, maar je moet de 

schroevendraaier wel 

aanvullen met een draaibank, 

een freesbank en veel gevoel 

voor fijnmechanica.  

 

Uiteindelijk is het toch goed gekomen en heb ik met dat toestel ook zo ’n 

tien jaar gefotografeerd. De camera maakt beelden van 6 x 6 cm. Het 

enorme voordeel van deze camera was het grote zoekerbeeld, waarin ik 

schuin van boven goed kon inkijken, ook met duikbril. Het zoekerbeeld 

werd in het onderwaterhuis ook nog eens vergroot tot een virtueel beeld 

van 18 x 18 cm, zodat je bijna je hooft moest bewegen om het totale 

zoekerbeeld te bekijken. Dat was de hoge prijs van toestel met huis zeker 

waard. Nadeel was weer het beperkte aantal opnamen. Ik had een 

filmmagazijn voor 24 opnamen, waar ook een rol voor 12 opnamen in 

paste. Wat dat betreft was ik dus weer bijna terug bij de Agfa!  

 

Ik waakte ervoor om de filmrol geheel vol te schieten. Je komt immers de 

mooiste onderwerpen tegen als je rolletje vol is. Dus na 10 of 20 

opnamen, afhankelijk van de film die ik gebruikte, stopte ik om de laatste 

opnamen te bewaren voor die bijzondere vondsten. Gevolg is dat ik vaak 

met een paar onbelichte foto ’s het water uit kwam. Maar dat zuinige 

fotograferen is iets dat bij mij nog steeds tussen de oortjes zit.  

 

Rond 2000 nam mijn belangstelling voor onderwaterfotografie wat af. Het 

was me allemaal wat zwaar geworden. Het valt ook niet mee om met een 

duikuitrusting van zo ’n 25 kilo op je rug en ook nog eens een camera van 

bijna 10 kilo, de flitsers meegerekend, langs de dijk te sjouwen. 

Bovendien is vliegen naar een verre duikbestemming met de omvangrijke 

en zware handbagage ook niet echt handig. 

 

 

Olympus C-5060 Wide Zoom 

In die tijd nam de digitale 

fotografie een grote vlucht en 

in 2004 durfde ik het aan om 

een Olympus C-5060 te 

kopen. Ik bleef natuurlijk om 

me heen kijken naar een 

onderwaterhuis voor deze, in 

vergelijking met de 

Hasselblad zeer compacte en 

lichte camera, maar dat viel 

niet mee. Olympus leverde er 

wel een onderwaterhuisje 

voor, maar dat voldeed niet 

aan mijn eisen. Het was een 

plastic doosje dat er gammel 

uitzag. Het zou tot 40 meter 

diepte waterdicht moeten zijn, 

maar er waren talloze gevallen 

bekend, waarbij al op 20 meter 

diepte het water naar binnen 

spoot… 

 

Het werd uiteindelijk een 

Amerikaans onderwaterhuis, 

dat uit één stuk aluminium 

gefreesd is. Dat paste als een 

jasje om de camera en het 

geheel was licht en compact. 

 

Qua aantal foto ’s had ik 

natuurlijk geen klachten. Er zat 

immers geen rolletje in en dan 

kan dat ook niet vol raken. Maar om boven omschreven redenen 

fotografeer ik nog steeds heel zuinig. Ik weet niet waarom, want een foto 

kost niks, maar als ik mijn aantal foto ’s vergelijk met dat van collega-

fotografen steek ik er maar schameltjes bij af. 

Arthur Palache 


