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Van de redactie 

Net terug van een zeer aangenaam verblijf in Schotland, is het weer tijd 

om aan het werk te gaan. De deadline van dit nummer was vrijdag 28 

september en toen was ik nog niet thuis. En woensdag 3 oktober is de 

verschijningsdatum! Er moet dus intussen veel gebeuren. Gelukkig ligt er 

nog wat kopij te wachten en dus zal het wel lukken. 

 

De zomer is definitief voorbij, dat is duidelijk. De herfst is ingetreden en 

ook dat is een bijzondere periode met vooral veel mooie herfstkleuren. 

Alle reden om er met een camera op uit te trekken en de basis voor een 

mooie herfst-AV te leggen. 

 

In deze uitgave vindt u een korte terugblik op de 50+ beurs. In een 

gezamenlijke stand van de NVBG, de Stumpfl Gebruikers Groep en 

M.Objects is het fenomeen Audiovisual aan een breed publiek uitgelegd. 

Geïnteresseerde bezoekers kregen een fraaie brochure mee en dat heeft 

geleid tot nieuwe aanmeldingen voor het NVBG-lidmaatschap, een zeer 

verheugende ontwikkeling. 

 

Natuurlijk zijn er daarnaast de gebruikelijke rubrieken zoals de 

evenementenkalender en een aantal verslagen van regiobijeenkomsten 

en u nwordt5gewezen op een digitaal hulpje van de consumentenbond..  

 

Uw bijdragen voor het volgende (november)nummer worden met 

belangstelling tegemoet gezien. Stuur ze, zo mogelijk met foto ’s, naar 

 

nvbgnieuws@nvbg.nl 

 

Doe dat uiterlijk op vrijdag 26 oktober, dan weet u zeker dat uw bijdrage  

gepubliceerd wordt. 

 

Arthur Palache 

Van de voorzitter 

Het lijkt wel of ik nog met een jetlag worstel. Een weekje doorbrengen op 

de 50 plus beurs vraagt meer van je dan je in eerste instantie zou 

denken. Onderling zeiden we wel “je loopt iedere dag een marathon”. 

Maar het was een geslaagde week en we hebben, mede dankzij de inzet 

van een aantal leden onze hobby kunnen uitdragen. Over de 50 plus 

beurs heb ik een apart verslagje gemaakt dat elders in dit NVBGnieuws is 

gepubliceerd. 

 

Wat mij verbaasde is de onbekendheid met het medium Audio Visueel. 

Veel mensen waren geïnteresseerd en wisten niet dat het bestond. We 

zullen meer de publiciteit moeten zoeken. De beurs was het begin, nu 

dienen we er een vervolg aan te geven. Alleen hoe? Kennis op dit gebied 

ontbreekt binnen het bestuur.  Indien er leden zijn die meer met dit bijltje 

gehakt hebben, dan vraag ik hen dringend contact met mij op te nemen. 

Graag heb ik een oriënterend gesprek om te zien hoe men het bestuur, 

samen met de redacteuren van het NVBGnieuws en de website, hierin 

kan bijstaan. Stuur een e-mailtje naar voorzitter@nvbg.nl  of bel mij  

(Telefoon: 0182 374 057). 

 

Het festival seizoen gaat weer beginnen. Aanstaande zaterdag Het AV-

Festival van het Westen in Moerkapelle en  3 november volgt de AV-dag 

van het Noorden in Steenwijk. Volgend jaar is de AV studiedag in Rijnen 

op 26 januari en het Voorjaarsfestival opent op 17 maart haar deuren. Ik 

roep leden en belangstellenden op  deze leerzame dagen bij te wonen.  

Ook de voorbereidingen voor het Nationaal AV-Festival op 6 april 2019 

zijn in volle gang.  
 

Traditioneel zijn de wintermaanden bij uitstek geschikt om onze AV/hobby 

te beoefenen. Ik wens u daarbij veel succes en vooral plezier.  

 

Ed Diersmann, 

Voorzitter NVBG 

mailto:voorzitter@nvbg.nl
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50+ Beurs 

Van 18 tot en met 22 sept. is in 

de Jaarbeurs-hallen in Utrecht 

de 50 plus beurs gehouden. Dit 

jaar heeft de NVBG, in samen-

werking met de Stumpfl 

Gebruikers Groep (SGG), 

M.Objects en AV Stumpfl NL, 

daaraan deelgenomen. Doel is 

een bij een breder publiek het 

begrip Audio Visueel onder de 

aandacht te brengen en 

mensen te interesseren voor 

onze hobby. Hiermee hopen we 

ook het aantal leden van de 

NVBG uit te breiden. De voorzitter is alle dagen op de beurs aanwezig 

geweest en heeft er onderstaand verslag van gemaakt. 

 

Maandagmorgen 17 september om een uur of tien staan Jos Hagens, 

Henk Tulp en ik enigszins verdwaast om ons heen te kijken. We zijn in hal 

11 van het Jaarbeurscomplex in Utrecht. Het één grote chaos. Half 

opgebouwde stands, lege plekken en overal afval op de grond. Moet hier 

morgen de 50 plus beurs gehouden worden? 

 

Op plek B.20 is twaalf vierkante meter voor ons gereserveerd. De wanden 

staan keurig overeind en op de vloer liggen nette donkere tegels. Ook 

elektriciteit is aanwezig. We sjouwen al onze spullen de hal in, rijden de 

auto’s terug naar de parkeerplaats en beginnen met het inrichten.  

Het plaatsen van vier banners drie sta-tafels gaat vrij snel evenals het 

ophangen van twee wandborden. Het onder de tapijttegels stoppen van 

de elektra, het aansluiten van de twee laptops en het opbouwen van een 
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4K-monitor met een mediaplayer neemt wat meer tijd in beslag. Maar 

binnen een uur staat alles.  

Het testen kan beginnen en ook dat gaat vrij soepel. Alles werkt naar 

behoren. Dus pakken we de laptops, de 4K-monitor en de mediaplayer 

maar weer in (de Jaarbeurs adviseert geen waardevolle spullen achter te 

laten) en brengen die weer naar de auto ’s op het parkeerterrein. We gaan 

een hapje eten en nog even de nodige zaken regelen. Als we om halfdrie 

naar huis gaan is er in de hal nog niet veel veranderd. Een heleboel 

stands zijn nog niet ingericht. Wel is er meer volk aanwezig en er wordt 

druk getimmerd en geschilderd. 

 

De volgende ochtend worstel ik me door de drukte op de A12 heen en 

kom een half uur later dan afgesproken in de hal met de nodige 

apparatuur. Het ziet er al beter uit. In de gangpaden is vloerbedekking 

gelegd, de rommel is weggehaald, maar er zijn nog steeds stands die niet 

ingericht zijn. En dat een uur voor aanvang van de beurs, maar dat is 

onze zorg niet. Onze buren uit Cyprus en Kroatië zijn er wel, evenals de 

overburen uit Curaçao. Er worden nog kratten vol reisfolders de hal 

binnengebracht. Het is even topdrukte, maar om tien uur zijn toch alle 

stands gereed en kan de beurs beginnen. 

 

We staan midden tussen de vakantiebureaus op een T-splitsing en dat 

blijkt een heel goede plek te zijn. Van drie kanten benaderen de 

bezoekers van de 50 plus beurs onze stand. En de 4K-monitor, waarop 

enkele producties van Marcel Batist en Henk Tulp getoond worden trekt 

de aandacht van veel bezoekers. Een praatje is gauw gemaakt en daaruit 

blijkt vaak dat men niet op de hoogte is van onze bezigheden. Echte 

belangstellenden krijgen in de stand, bij één van de twee laptops, 

deskundige uitleg over het samenstellen van een presentatie. Dat werd 

gedaan aan de hand 

van M.Objects en Wings 

Platinum. Voor 

M.Objects deden dat 

Henk Tulp, Marcel 

Batist en Niek 

Vermeulen. Cuno 

Wegman en Remy 

VanLooveren, afgewisseld door Jos Hagens, deden dat voor Wings 

Platinum. Henk Tulp en Remy VanLooveren verzorgden ook een 

workshop over het medium. Die werd iedere dag om 13:00 

uur gegeven en duurde ongeveer 20 minuten. De 

belangstelling was niet overweldigend, maar dagelijks zaten 

gemiddeld 15 personen in het zaaltje. 

 

De NVBG had, via de regionale afdelingen leden gevraagd 

of zij een dag mee wilden werken in de stand. Daar zijn 

behoorlijk wat reacties op gekomen. Een twintigtal leden 

wilde wel meehelpen. Helaas moesten sommigen door 

ziekte of familieomstandigheden op het laatste moment 

verstek laten gaan. Op één van de vijf beursdagen stonden 

Hans Stam, Chris Karman, Gerrit van Harreveld, Ton de 
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Bruijn, Hans Vermaas, Rolf en Jeanet de Ruiter, Wim Jenniskens, Piet 

Luitwieler, Ben de Hond, Dirk Vet, Peter Leguit en Henk Dijkstra in de 

stand en hebben menig bezoeker weten te interesseren voor het Audio 

Visuele medium.  

 

Gemiddeld hebben per dag 150 personen belangstelling getoond en de 

brochure, die speciaal voor de 50 plus beurs is samengesteld, 

meegenomen. 74 bezoekers van de 50 plus beurs toonden zoveel 

belangstelling dat zij hun emailadres hebben achtergelaten. Zij krijgen 

een uitnodiging voor een ’open’ avond bij één van de regionale afdelingen 

om nader kennis te maken met de AV-hobby. Komen zij daar, dan maken 

zij kans op één van de twee softwarepakketten die door AV Stumpfl NL 

en M.Objects beschikbaar zijn gesteld. Tevens kunnen zij gebruikmaken 

van de beursaanbieding van de NVBG om tegen gereduceerd tarief voor 

2019 lid te worden van de NVBG. 

 

De data van de ‘open avonden’ staan hiernaast. Het was een 

vermoeiende tijd, maar ik denk dat we trots kunnen terugzien op een 

uiterst geslaagde week. Het onder de aandacht brengen van het Audio 

Visuele medium is zeker geslaagd. Of het subdoel ‘toename van het 

aantal leden’ bereikt gaat worden zal de toekomst leren. 

 

Ed Diersmann 
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Beeldmateriaal: Henk Tulp 

Fotoimpressie van de stand, bezoekers en bemanning van de 50 Plus Beurs  
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Landelijke dag Fotobond 

Het lijkt wellicht op reclame maken voor de concurrent, maar u kunt dat 

ook anders zien. 

 

De audiovisual is een belangrijk expressiemiddel om iets onder de 

aandacht te brengen. Er kan niet genoeg op gewezen worden dat hoe 

meer mensen er kennis mee maken en zich erin verdiepen, hoe meer ze 

tot de conclusie zullen komen dat een lidmaatschap van de NVBG zich 

onderscheidt en belangrijke voordelen heeft. 

 

Vandaar dat de aankondiging van de landelijke dag van de Fotobond een 

plaatsje verdient in het maandblad van de NVBG. Zeker als u ziet dat een 

aantal van de beste audiovisuals van een wedstrijd zal worden vertoond 

en dat Marcel Batist, een gerenommeerd AV-maker en enthousiast lid van 

de NVBG, zijn medewerking er aan verleent. 
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De consumentenbond heeft een interessante mogelijkheid om digitaal wat 

wijzer te worden; de Digitaalgids. Het is een e-mailnieuwsbrief die 12 

maal per jaar verschijnt en een uitstekende bron is van informatie.  

Klik HIER voor meer info. 

 

Een van de zaken die voor ons 

AV-makers van groot belang kan 

zijn is een geluidenarchief. De 

NVBG beheert zelf een uitgebreid 

geluiden-archief. U kunt dat 

bereiken via DEZE link (alleen 

voor NVBG-leden) 

 

Via Henk Tulp, bestuurslid van de 

NVBG, kreeg ik het navolgende 

bericht: 

 

Via de Digitaalgids van de 

Consumentenbond werd ik op het 

spoor gezet van een collectie van 

16.000 geluidseffecten opgezet door technici van de BBC. De bibliotheek 

is doorzoekbaar en je kunt ook op categorie selecteren. De geluiden zijn 

ook nog eens online te beluisteren. De 

bestanden zijn in WAV formaat te 

downloaden en mogen voor privé doeleinden 

worden gebruikt. Ik weet dat dit concurreert 

met de geluidenservice van de NVBG, maar 

ik vond dit te mooi om het niet te delen. Klik 

HIER om deze geluidenservice van de BBC 

te raadplegen.. 

 

Digitaalgids en geluid 

Geluid 

Sounds 

https://www.consumentenbond.nl/digitaalgids/digitaalgids-uitgelicht
https://www.navg.nl/GS.php
http://bbcsfx.acropolis.org.uk/
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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. 

 

Een programma commissie, bestaande uit vijf wisselende clubleden, 

maakt een keus en bepaalt het programma van de dag. 

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. 5 meter breed mogelijk. Door de 

amfitheatersgewijze opstelling van de stoelen heeft iedereen goed zicht 

op het doek. De zaal beschikt over een professionele geluidsinstallatie.  

 

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 ieder 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”. 

 

Drentse AVGroep. 

Evenementenkalender 

Iets in deze kalender vermelden? Stuur het naar 

nvbgnieuws@nvbg.nl 

Eerstvolgende Festivals: 

Evenement Plaats Datum 

AV-Festival van het 

Westen 

Moerkapelle 

 

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 
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Bijeenkomst van AV West op 10 september 2018 
De ploeg is compleet, op Jan van der Schans na. Hij heeft een nieuwe 

heup gekregen is daarvan herstellend. We wensen hem vanaf deze 

plaats een hartelijk beterschap toe. 

 

We beginnen de avond met een korte uitleg over de aanwezigheid van de 

NVBG (in samenwerking met de Stumpfl Gebruikers Groep, M.Objects en 

AV Stumpfl NL) op de 50+ beurs in Utrecht. Er wordt door Marcel 

nadrukkelijk gewezen op de mogelijkheid om via de NVBG gratis kaarten 

te verkrijgen. 

 

Dan starten we de avond met een paar AV ’s vanuit de wedstrijd 

Challenge321. Er zijn voor deze wedstrijd series vanuit alle windstreken 

ingezonden en daar zit werkelijk topwerk bij. Goed om deze in eigen huis 

te kunnen zien en om ideeën op te doen. 

We zien een serie van de 

Belg André Teyck getiteld 

‘The Cathedral Forest ’. Het is 

een serie waarin op 

meesterlijke wijze foto ’s van 

een kathedraal en een bos 

zijn gecombineerd. Dat is 

samengevoegd op magistrale 

muziek en het geheel heeft in 

iedere geval bij 

mij een enorme indruk achtergelaten.  

 

Verder een grappige serie van Lino Martinetti (Italië), getiteld 

‘Conteso’. Het gaat over een op komische wijze weergegeven 

touwtrekwedstrijd.  

Tenslotte nog een wat 

somberder serie van Ron 

Davies, waarin Stefan 

Lewandowski sterft, niemand 

zit aan zijn bed. Fragmenten 

van zijn geheugen stromen in 

zijn geest. Bijzonder is dat het 

geluid slechts bestaat uit 

effecten die door Henk Tulp 

zijn aangeleverd. 

 

Na deze amuse starten we 

met het eigen werk, de 

beginnen met André 

Hartensveld, die de serie 

“Luxe en Werkpaarden ’ toont. 

Deze grappige serie is geheel 

in zwart-wit weergegeven en 

toont veel details (soms iets 

te veel achterelkaar). Het 

contrast is aan de hoge kant, 

maar dat is niet hinderlijk. Verrassend is dat de serie in 2:3 formaat wordt 

getoond. 

 

Van Kees Olierook wordt 

tweemaal dezelfde serie 

vertoond. Het gaat in beide 

gevallen om precies dezelfde 

serie, maar met verschillend 

geluid. De eerste keer met 

muziek uit de 20er jaren. Dat 

past heel goed bij de beelden 

van de getoonde stoom-

machines, die uit die tijd 
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stammen. De naambordjes die regelmatig in beeld verschijnen bij de 

verschillende contrapties worden door een aantal aanwezigen als storend 

ervaren. Bij de tweede versie is de song ‘Welcome to the machine ’ van 

Pink Floyd te horen en hoewel de tekst van de song aardig synchroon 

loopt met de beelden, wordt dit door een paar leden toch als ‘te modern’ 

ervaren. Anderzijds kleeft aan de 20er jaren muziek het gevaar dat het 

een hoog ‘Benny Hill’-karakter heeft. We zijn dus benieuwd hoe de 

uiteindelijke versie van Kees er uit gaat zien. 

 

Ger Sauer heeft een nieuwe 

reeks samengesteld, ‘De 

Boerderij’. De beelden tonen 

een oude vervallen boerderij. 

Zoals we van Ger gewend 

zijn, zijn het fraaie beelden, 

voorzien van rustige muziek. 

Op vrijwel alle beelden is een 

selectieve onscherpte 

aangebracht, waardoor het onderwerp zich scherp aftekent. De kleuren 

zouden iets minder verzadigd mogen zijn om het authentieke karakter te 

benadrukken.  Ger heeft in het gehele pand, tot op de zolder aan toe, 

foto’s gemaakt. Best spannend want, zoals vaker bij urbex-fotografie, 

zonder toestemming een onbewoond pand betreden is hier in Nederland 

uiteraard verboden. Er is een stevige discussie over allerlei details, maar 

in de grond is het een mooie serie, goed van inhoud en lengte.  

 

Ger heeft zich nogmaals gestort op de architectuur in de serie De 

Wondere Wereld van 

Calatrava. Het is een remake 

van een eerdere poging waar 

hij uiteindelijk toch niet 

tevreden over was. Dit is een 

goede verbetering, die niet te 

lang duurt. Wel maakt hij de 

bezorgde opmerking dat de 

werken van Calatrava niet het onderhoud krijgen wat ze verdienen. Veel 

architectonische hoogstandjes zijn in het gunstigste geval sterk vervuild, 

maar vaak laten ze, en dat is veel ernstiger, vergaande roestvorming 

zien. De fotografie is, zoals we dat van Ger gewend zijn, van hoge 

kwaliteit. 

 

Van dezelfde maker, Ger 

Sauer is de volgende serie. 

De in 1962 in Mogarraz 

geboren schilder Florencio 

Maíllo Cascón kreeg in het 

jaar 2008 van de autoriteiten 

in Salamanca de bijzondere 

opdracht tot het naschilderen 

van 388 pasfoto´s van de 

inwoners die in 1967 in dat dorp woonden. In de jaren zestig verplichtte 

Franco de Spaanse bevolking om een identiteitsbewijs bij zich te dragen 

en voor het eerst moest iedere burger, groot of klein, een pasfoto laten 

maken die op het vereiste document geplakt wordt. Het zijn precies die 

foto´s die Florencio 45 jaar later gaat naschilderen. De schilderijen 

worden bevestigd op de gevels van de woningen en geven er een 

bijzonder aanblik op. Ger Sauer heeft dat op zijn eigen fotogenieke wijze 

in beeld gebracht en er een serie mee samengesteld met de titel 

‘Mogarraz’.  

 

In het kader van Challenge 321 zien we tenslotte de serie ‘Palau de la 

Musica’ van Ian Bateman 

(Engeland). Hij geeft daarin 

een kort bezoek weer aan het 

Palau de la Musica Catalan, 

een concertzaal in Barcelona, 

waar de architectuur van Lluis 

Dominech Montener wedijvert 

met die van Gaudi. 
 

Arthur Palache 
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Verslag bijeenkomst AV werkgroep DFG  

te ‘s-Gravenzande 

 

Donderdag 13-9-2018 kreeg de AV werkgroep de gelegenheid om de 

productie van afgelopen maanden bij de fotoclub DFG  te vertonen. Elf 

series stonden klaar om vertoond te worden. Een paar dagen tevoren 

kregen alle clubleden een lijst met de titels van alle series plus een korte 

toelichting. Nadat de lege batterijen van de microfoon waren vervangen 

kon de voorstelling beginnen. 

 

1.Maker: Andre Hartensveld  

Titel: Rio Tinte, de rode rivier. 

In het Zuidwesten van Spanje 

stroomt door een zwaar 

vervuild gebied de Rio Tinte. 

Zoals we van Andre gewend 

zijn, prima werk om naar te 

kijken. Mooie fotografische 

overgangen in een trieste en 

zwaar vervuilde natuur. De muziek ondersteunde de beelden. Van 

sommige “smerige” opnamen vroegen de kijkers zich wel af, hoe groot is 

het gebied waar we naar kijken? Is dat een vierkante meter of een 

hectare?  Ze misten de menselijke maat. Na vertoning vertelde Andre hoe 

sommige bewegende beelden totstand waren gekomen. Het waren geen 

video beelden benadrukte hij. 

 

2. Maker: Andre Hartensveld 

Titel: Bom Jezus     

Langs een trap van ongeveer 200 meter, die leidt naar een kerk boven op 

een heuvel wordt in kapellen de lijdenswegweg van Christus verbeeld. De 

serie begint met een flinke 

toelichtende tekst. Dit leidde 

bij een kijker tot de 

opmerking, je haalt de 

verrassing weg, je zit alles al 

van te voren te verklappen. 

De staties afzonderlijk waren 

stevig geblurd omdat Andre er 

zijn eigen draai aan wilde 

geven. Soms een beetje over 

de top maar toch aangenaam om naar te kijken. Een paar opmerkingen 

waren er over de vertekeningen of perspectief in sommige foto ’s. Daar 

was over nagedacht. Buiten mochten op de foto de lijnen van de kerk 

naar binnen vallen maar binnen was het interieur van de kerk wel recht 

getrokken. Weer een verzorgde en mooie serie. 

 

3. Maker: Gaston Corbeau 

Titel: Automuseum Louwman. 

Zeker voor de liefhebbers van historische automobielen een serie om van 

te genieten.  Details en overzicht foto ’s wisselden elkaar af. Ook kleur en 

monochroom werd afwisselend toegepast. Heel verzorgd en knap gedaan, 

hoewel een enkeling het meer een kunstje vond, zwart/wit en kleur in een 

foto. Ook kon je goed zien hoe de ontwikkeling van een koets met 

hulpmotor naar een echte auto tot stand kwam na verloop van tijd. Het 

muziekstuk Old Friends van Toots Tielemans was om van te smullen en 

versterkte het geheel.  

 

4. Maker: Johan Rimmelzwaan 

Titel: Tanji, een Afrikaans 

vissersplaatsje.  

Al vanaf de eerste foto was te 

zien dat dit niet in 

Scheveningen was 

gefotografeerd. Zonnig en 
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rommelig. Ondanks de knallende zon toch mooie doortekeningen van de 

gezichten van de gefotografeerde mensen. Goed getroffen sfeerbeelden. 

Heel fijn om naar te kijken. De drie stukken muziek werkten ook goed 

mee, waren zo de opmerkingen vanuit het publiek. Omdat er zo veel te 

zien was waren foto ’s meerdere keren van teksten voorzien ter 

toelichting. Op de vraag of het daar niet erg stonk tussen al die dode vis 

moest de maker bevestigend antwoorden. Hij heeft zijn schoenen daarna 

niet meer gedragen, ze bleven naar de rottende vis stinken.  

 

5. Maker: Jan Schokker. 

Titel: Tekno Event 2018 De Lier. 

Tekno is een producent van 

miniatuur vrachtauto ’s. Eens 

per jaar kun je genieten van 

ruim 100 unieke trucks uit 

binnen- en buitenland maar 

dan op ware grootte. De 

gemoedelijkheid van de 

bezoekers en de vrachtauto-

chauffeurs was goed weer 

gegeven. De ondersteunende 

muziek “met de vlam in de pijp” vonden meerderen te veel voor de hand 

liggend maar wel begrijpelijk. De flitsende en soms drukke overgangen 

werden heel afwisselend beoordeeld. De een vond het storend de ander 

heel dynamisch. Maar verrassend bleef het. Ook de vele details waren 

prettig om naar te kijken. Jan werd opgeroepen meer series te laten zien.       

 

6.Maker: Jan de Rooij. 

Titel: Keteltransport.   

Jan liet zien dat in het 

volgebouwde Westland, 

verplaatsingen over de weg 

van grote voorwerpen voor veel 

problemen zorgen. In dit geval 

de verplaatsing van een grote 

tank voor wateropslag. De wissel- en samenwerking met een grote 

hijskraan en uitzonderlijk vervoer was goed in beeld gebracht. Ook de 

minimale ruimte soms tussen huis en vracht met opzij getrokken bomen 

maakte het heel apart. Goede muziek keuze en fotografie. Na alle getob 

kwam de klus toch nog tot een goed einde.  

 

7. Maker: Yvonne Koene 

Titel: Open Atelier Wateringen Kwintsheul.   

Vandaag kregen we het 

eerste AV werkstuk van 

Yvonne te zien.  Zij had alle 

amateur kunstenaars die 

meededen, op locatie 

bezocht, en gefotografeerd. 

De foto’s zijn samengevat in 

een AV serie. De muziek met 

Ramses Chaffy ondersteunde 

het geheel. Je zag creatieve, 

lieve mensen. De foto ’s waren dynamisch gesorteerd wat voor een mooie 

afwisseling zorgde op de maat van de muziek. Een enkeling vond de serie 

te lang. Voor een eerste productie vonden de kijkers dat er knap werk 

was geleverd.    

 

8. Maker: Gaston Corbeau. 

Titel: Haven van Rotterdam. 

Gaston was naar de 2e Maasvlakte geweest. En zo als we gewend zijn 

weer indrukwekkende beelden van gigantische container schepen, 

kranen , maar ook van  zeehonden enz. Vooral het einde ondersteund 

door muziek was goed gedaan. Op de gekozen muziek, Ahmed Jamai,  

werd verschillend gereageerd maar het merendeel vond het een goede 

keuze. Passende muziek (b)lijkt soms nog moeilijker dan het 

gefotografeerde onderwerp! Is ook nog eens afhankelijk van de 

persoonlijke voorkeuren. Daarom blijft AV maken zo spannend, 

verrassend en leuk.       
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9. Maker: Andre Hartensveld. 

Titel: Nazaré  

In de aankondiging stond, het 

dagelijkse leven in een 

traditioneel vissersplaatsje 

Nazaré, Portugal.  

We zagen een verrassend 

dorpje, met allerlei mooie 

doorkijkjes met smalle 

straatjes inclusief leuke 

contrasten. 

Een oude vrouw in het zwart was een prachtige verschijning. Alleen 

zagen de kijkers slechts een of twee foto ’s met een paar visjes. Verder 

was er wat commentaar op de eerste 30 seconden kerkmuziek: niet zo 

passend bij de beelden. De fotografie was dik in orde. De montage met 

prachtige beeldwisselingen was weer heel verzorgd, zoals we van Andre 

gewend zijn.        

 

10. Als toegift had Johan een AV in de aanbieding. 

Titel: Kleur en vrije bewerking. 

Het betrof een selectie uit een 

wereld wijd gehouden 

fotowedstrijd met foto ’s die 

door de ballotage waren 

gekomen door de deels 

internationale jury. Een serie 

ter lering ende vermaak. 

Hij waarschuwde wel voor 

een lange zit, de serie duurde 

ongeveer 15 minuten.  

Na afloop vonden velen het informatief, lerend en heel inspirerend.  

Ook is altijd weer leuk om de opmerking van enkele aanwezige fotografen 

te horen, ik zag foto ’s die ik thuis zeker zo goed heb of beter, maar ja 

nooit ingestuurd….    

 

11. Maker: Gert de Graaf 

Titel: La magie de la Nature. 

Gert maakt al jarenlang 

natuurfoto’s  gedurende alle 

seizoenen op de landtong 

Rozenburg. Op aanraden van 

André is uit al die opnamen 

een AV serie gemaakt en met 

succes. Hij haalde hiermee 

een zilveren onderscheiding 

bij AV online 2017 en bij het 

NVGB Nationaal AV-festival 2018 de debutanten én publieksprijs. 

Onnodig te zeggen dat het topfotografie was wat we zagen.  

Het was een schitterende afsluiting van een drukke en mooie AV avond.  

 

Johan Rimmelzwaan 
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Tijdens onze vakantie 

in Schotland hebben 

we ons laten leiden 

door het navigatie-

systeem. Tante Truus, 

zo heet bij ons de 

dame die in het 

navigatiekastje woont, 

leidt ons in de meeste 

gevallen precies naar 

de plek die we hebben 

aangegeven. Maar 

soms gaat er iets mis. 

Wat de oorzaak is is 

mij volkomen 

onbekend, maar het is 

wel lastig als je op een 

gegeven ogenblik ontdekt dat je voor de derde keer langs een punt komt 

en je dan denkt: “hé, dat heb ik al eerder gezien”. Sommige mensen 

hebben dat al na twee keer in de gaten, maar ik ben niet meer zo 

snugger.  

 

Op zo’n moment slaat de paniek bijna toe. Je bent in een vreemd land, 

waar iedereen aan de verkeerde kant van de weg rijdt, waarbij mijn stuur 

gewoon links zit, waar alle inlanders het stuur aan de rechterkant hebben. 

Dat geeft toch een andere kijk op het verkeer. Goed opletten is dus een 

absoluut een vereiste om alles heel te houden. Dan ook nog met een 

kaart op schoot de borden lezen en interpreteren is gewoon teveel van 

het goede. Dan brengt Tante Truus toch wel uitkomst. 

 

 

Toen het mis ging en we voor de derde keerlangs hetzelfde punt kwamen 

kreeg ik ineens een helder idee. Ik heb ook nog een telefoon met daarop 

Google Maps. Daar dus snel de bestemming ingevoerd en toen had ik 

ineens twee navigatiedames aan boord. Dat zou de ultieme uitkomst 

moeten zijn, ware het niet dat ze tegenstrijdige aanwijzingen gaven. En 

daardoor werd mevrouw mijn vrouw ook in verwarring gebracht. Ze begon 

zich met die andere twee te bemoeien. Drie navigatiedames. Dat is echt 

veel te veel van het 

goede. 

 

Uiteindelijk zijn we er 

wel gekomen, maar 

vraag niet hoe. We 

kwamen op een 

bospaadje terecht dat 

steeds smaller werd 

en uiteindelijk 

doodliep. Achteruit 

terug dus, want keren 

was onmogelijk. Wat een toestand!  

 

Ik heb beide elektronische dames de 

mond gesnoerd en alleen mijn vrouw 

aan het woord gelaten. En daarmee 

zijn we tenslotte op de juiste plaats 

van bestemming aangekomen. 

 

Ik heb de volgende zin al een paar 

keer eerder in een iets andere 

formulering gebruikt: niet elke 

modernisering is een verbetering. 

 

Arthur Palache 

Navigatie 


