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Van de redactie 

De zomer is definitief voorbij. Na een milde herfst we gaan de 

winterperiode in. Bij uitstek een periode om de in de zomer 

gemaakte beelden nauwkeurig te bekijken, sorteren en in een 

audiovisual te verwerken. Er zijn in de komende tijd 

mogelijkheden genoeg om die series in te zenden voor de 

verschillende wedstrijden en festivals. 

 

In deze uitgave vindt u een verslag van het eerste festival na 

de zomervakantie, het Festival van het Westen. Ook van de 

landelijke AV-dag van de Fotobond vindt u een uitgebreid 

verslag. 

 

Het maken van audiovisuals is in beweging. Zowel Leo 

Koppens (AV Anders, blz. 10)als Leo Verzijl (Om niet te 

vergeten, blz. 12) nemen de moeite om het medium wat meer 

in de belangstelling te krijgen.  

 

Tenslotte zijn er de gebruikelijke rubrieken als de 

evenementenkalender en nieuws uit de regio ’s. 

 

De nieuwsbrief wordt afgesloten met een column, die deze 

keer een wat andere inhoud heeft dan u gewend bent. 

 

Volgende maand is er een artikel van de hand van Tom van 

der Hoff met de titel: Een verhelderende kijk op videoformaten. 

Er zijn nogal wat verschillende 

videoformaten in omloop en in gebruik. 

Tom probeert wat orde in de chaos te 

brengen door alle ins en outs te 

verduidelijken. 

 

Arthur Palache 

Van de voorzitter 

In oktober ben er even 2 weken tussenuit geweest. Een kleine vakantie in Oostenrijk 

na alle beslommeringen van de 50plusbeurs en het AV-Festival van het Westen. 

Lekker even geen NVBG. Wel de camera mee natuurlijk, heerlijk weer eens 

nadrukkelijk met de hobby bezig zijn. 

 

Het AV-Festival van het Westen mocht zich verheugen op een goede opkomst. Het is 

te hopen dat ook veel mensen de weg naar de AV-dag van het Noorden in Steenwijk 

ook hebben gevonden. Dat evenement heeft afgelopen zaterdag plaats gevonden, 

maar dit artikel schrijf ik in de week daarvoor. 

 

Het bestuur is druk bezig met de voorbereidingen voor de landelijke NVBGdag op 

9 februari 2019 in Barneveld. Als vervolg op het succesvolle symposium vorig jaar, 

vindt ook dan weer een symposium plaats dat aansluit op de aanbevelingen van het 

vorige symposium. Meer daarover in de komende uitgaves van NVBGnieuws.  

 

De ‘nazorg’ van de 50plusbeurs is in volle gang. De afgelopen week zijn ‘open 

avonden’ gehouden bij AV Zonlicht, PixAna en regio Utrecht. Voor deze avonden 

hebben zich een redelijk aantal belangstellenden gemeld. Ik verwacht dat dat ook bij 

de overige regionale afdelingen het geval zal zijn. Wel is gebleken dat we geen 

‘landelijke dekking ’ hebben als het om regionale afdelingen gaat. Sommige personen 

waren niet in te delen. Iemand in Zaandam zit midden tussen Den Helder en PixAna 

in Moerkapelle of Utrecht. Het bestuur gaat onderzoeken hoe regionale afdelingen te 

vormen zijn. 

 

De zoektocht naar een opvolger voor onze penningmeester Henk Dijkstra is nog in 

volle gang. Een aantal leden heeft helaas niet aan ons verzoek kunnen voldoen. 

Maar het lijkt mij toch stug dat er onder de 270 leden, die onze vereniging telt, 

niemand te vinden is die ons enthousiaste team kan versterken op 9 februari 2019. 

Wil je dat wel doen, neem dan even contact met mij op. Handjes om te helpen zijn 

altijd welkom. Ik refereer nog even aan mijn oproep in het vorige NVBGnieuws om 

iemand met kennis van zaken van Public Relations. Heeft u dat? Neem ook dan 

s.v.p. contact met mij op. Via email voorzitter@nvbg.nl of per telefoon (0182 374057). 

 Ed Diersmann, Voorzitter NVBG Voorzitter@nvbg.nl 
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Medio oktober heb ik met mijn vrouw Tonny een 

kleine vakantie gehouden in Oostenrijk. In 2016 

hadden we in Judenburg het “Abenteur- & 

Reisefestival El Mundo” bezocht. En dat smaakte 

naar meer, dus in de omgeving daar een 

vakantiewoning gehuurd en de vakantie afgesloten 

met twee dagen bezoek aan Judenburg, dat in de 

deelstaat Stiermarken ligt. 

 

El Mundo, werd 

dit jaar op 19 en 20 oktober voor de 20e  

keer gehouden in een omgebouwd 

Augustijnenklooster. In de grote kapel is 

een feestzaal ingericht, waarbij de 

originele ornamenten bewaard zijn 

gebleven. De toegangsprijs is € 30,00 

per persoon per middag. En de zaal zat 

beide dagen weer helemaal vol. Iedere avond kan je na afloop van de 

presentaties deelnemen aan de 

Globetrotterparty. Dit jaar was het buffet 

verzorgd door een van de organisatoren. 

Voor € 14,00 kun je onbeperkt de meest 

verrukkelijke gerechten vanuit de hele 

wereld proeven. Ook kenmerkend voor 

dit festival is dat iedere presentatie 

muzikaal ingeleid wordt door een 

driekoppige muziekgroep, die deze intro ’s speciaal daarvoor componeert. 

 

Er werden 14 speaker-support shows gegeven, gelijkmatig verdeeld over 

beide dagen. Iedere presentatie mocht een half uur duren, maar daar 

werd weleens de hand mee gelicht. De deelnemers kwamen uit Duitsland 

(8), Zwitserland (3), Oostenrijk (2) en een koppel Rusland en Duitsland.  

 

Alle shows werden beoordeeld 

door een vakjury, waar onder 

andere Jan Roeleveld zitting in 

had. Jan doet dit al een aantal 

jaren en werd voorgesteld als 

de lieveling van het publiek.  

De jury kende vijf prijzen toe. 

Een 1e, 2e en 3e prijs (in 2017 

gewonnen door Jolanda 

Linschoten) voor de totale 

presentatie, een prijs voor de beste fotografie en een prijs voor het beste 

avontuur. Het publiek kon stemmen voor de Publieksprijs.  

 

Het niveau van de inzendingen lag dit jaar beduidend hoger dan in 2016. 

Ik zal een aantal voordrachten, dei mij erg aanspraken, toelichten. Op 

vrijdagmiddag waren dat: 

De Duitse Hella Kühner uit Eschborn die drie spookstadjes in Amerika 

bezoekt en weet door te dringen tot de gesloten gemeenschappen die 

daar leven. Mede door de goede fotografie is dit een indrukwekkende 

serie.  

De Oostenrijkse Marlies Czerny uit Roßleithen heft, zoals ze zelf zegt, 

haar achterste van haar bureaustoel en gaat, samen met haar partner, de 

uitdaging aan om alle 82 Alpentoppen boven de 4000 meter te 

beklimmen. Dat lukt haar in 10 jaar. Dit koppel straalde een enthousiasme 

uit en vulden elkaar steeds goed aan. 

De laatste productie van de 

vrijdagmiddag was van het 

Russische/Duitse echtpaar Elana 

Poddubnaya en Oliver Schmidt. 

Uitgesmeerd over 10 jaar fietsen 

en wandelen ze met hun twee 

zoontjes 28.000 kilometer langs de ‘ring van vuur’ die rond de Grote 

 

20 jaar El Mundo 
en met motoren over de rivier 
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oceaan loopt. Op hun tocht komen ze culturen, rituelen, ceremoniën en 

mythologieën tegen die met vulkanen te maken hebben. 

 

Op zaterdag sprongen er voor mij uit: 

 

Alexander Eischeid uit Keulen die heel begeesterd beschrijft hoe je op 

een Vespa-scooter van het noordelijkste puntje van Alaska naar het 

zuidelijkste puntje van Argentinië toert. Hij heeft zijn Vespa, de opdracht 

gegeven om water van de Noordelijke naar de Zuidelijke IJszee te 

brengen.  

 

Dieter Klein uit Troisdorf (Duitsland) bezoekt autokerkhoven in Europa en 

Noord Amerika. Je kon niet speken van een avontuur, maar de fotografie 

was indrukwekkend en hij vertelde zijn belevenissen rustig en amusant.  

 

Een kunstenaarscollectief uit Halle 

(Duitsland) laat ons zien hoe je van 

Halle naar New York kan gaan, met 

als enig vervoermiddel vier oude 

Russische motoren met zijspan. Zij 

rijden over haast onbegaanbare 

wegen door Rusland naar de Beringstraat. Als er geen weg meer is 

worden drijvers aan de motoren bevestigd en drijven de wielen schroeven 

aan. En zo gaat men verder over een rivier. Bij de Beringstraat 

aangekomen is het half uur voorbij. Het gezelschap biedt aan om nog 

eens terug te komen om hun verhaal af te maken. 

 

En voor je het weet is het zaterdagavond negen 

uur, tijd voor de prijsuitreiking. 

 

Zowel de jury als het publiek waren van oordeel 

dat het  kunstenaarscollectief uit Halle de beste 

totaal presentatie hadden gegeven met hun 

avontuur door Rusland op weg naar New York. 

Zij mochten dus twee wereldbollen ontvangen.  

De Vespa-rijder werd tweede en het koppel dat de 82 Alpentoppen boven 

de 4000 meter beklommen heeft derde. 

 

De gefotografeerde autowrakken leverde de prijs voor de beste fotografie 

op en Peter Bauza uit München beleefde volgens de jury het spannendste 

avontuur bij het maken van opnames in Zuid-Soedan. 

 

Wanneer u toch in oktober in de buurt van Judenburg bent is dit festival 

ten zeerste aan te raden. 

 

Reserveer wel tijdig kaarten (in de voorverkoop zijn die goedkoper), want 

het is snel uitverkocht of je loopt de kans minder gunstige plaatsen te 

krijgen. Informatie op http://elmundo-festival.at . 

 

Ed Diersmann 

In de vorige nieuwsbrief stond 

aangegeven dat Henk Tulp de tipgever 

was over de Digitaal Gids van de 

consumentenbond. 

 

 

 

Helaas is dat niet juist, de tipgever was Henk Dijkstra.  

 

http://elmundo-festival.at
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Zaterdag 20 oktober heeft de Landelijke AV-groep van de Fotobond in 

Maartensdijk een AV-dag georganiseerd. 

 

De Landelijke Groep Audiovisueel organiseert met regelmaat een 

wedstrijd voor leden van de Fotobond die hun audiovisuele producties 

willen laten beoordelen door een deskundige jury. De wedstrijd wordt eind 

van het jaar georganiseerd en speelt zich uitsluitend online af, er zijn dus 

geen vertoningen of besprekingen. De landelijke AV-dag is het 

hoogtepunt van deze wedstrijd, want daar wordt een aantal series van 

inzenders vertoond en worden de prijswinnaars bekend gemaakt.  

 

Marcel Batist verwelkomt de aanwezigen om 11:20 uur, iets later dan 

gepland in verband met het feit dat de A27 afgesloten is en dat wellicht 

daardoor het aantal aanwezigen nog maar heel mager is. 

Hij memoreert dat het maken van AV ’s in Nederland nog tamelijk 

onbekend is. Hij vraagt de aanwezigen dan ook om aan fotograferende 

familie en vrienden aan te bevelen hier eens aandacht aan te besteden.  

 

Dan geeft hij het woord aan Oege Lam, sinds één jaar 

de voorzitter van de Fotobond. Deze memoreert dat 

deze bond zo’n 6000 leden telt, die fraai werk 

produceren, “werk om trots op te zijn”. Dat werk zou 

toegankelijker moeten zijn en wat kan de Fotobond 

daarin betekenen? 

 

De voorzitter noemt een paar speerpunten, stappen in het beleid die 

daaraan kunnen bijdragen: 

 Vertoon het mooiste werk uit de hele Fotobond op de fotoclubs, op 

bijeenkomsten van de afdeling of landelijk. Maak het dus toegankelijk. 

En laat meer zien via de website. 

 Organiseer speciale dagen voor leden van de Fotobond bij belangrijke 

fototentoonstellingen, met een rondleiding door iemand die weet wat 

fotografen interesseert. Dat was het afgelopen jaar het geval in 

Museum Hilversum. 

 Probeer het mooiste werk geplaatst te krijgen in musea. Dat is een 

erkenning voor de maker en het bereik van het werk is veel groter. Dat 

kunnen we doen door de beste werken van de landelijke wedstrijden in 

één grote tentoonstelling te tonen. 

 Neem méér foto's op in de uitgaven voor de leden. De ruimte in het 

papieren tijdschrift ‘In Beeld’ is beperkt, maar op internet is veel meer 

mogelijk. Dat betekent in mijn visie niet dat de papieren versie van In 

Beeld geen functie heeft. Misschien beslist de ledenvergadering om 

deze nog heel veel jaren te laten verschijnen. Maar maak dan een 

onlineversie die de extra's biedt.  

 

Hij besluit met te noemen dat er op het gebied van privacywetgeving een 

intensieve samenwerking is geweest met de NOVA (Nederlandse 

Organisatie van Audiovisuele Amateurs), de NVBG (ons wel bekend) en 

de NVSS, de Nederlandse Vereniging voor Stereofotografie.  

 

Het maken van een mooie of indrukwekkende foto is een kunst. Een kunst 

waarmee alle leden van de Fotobond bezig zijn. Een stapje verder is het 

maken van een goede fotoserie. Dan moeten de beelden samenhang 

hebben en iets toevoegen aan elkaar. Onder andere de landelijke groep 

BondsMeesterKlasse houdt zich bezig met die kwaliteit. Ik plaats de 

'Audiovisual' nog een stap verder. Méér beelden, meer samenhang, 

afwisseling, afstemming en dan ook nog de toegevoegde waarde van het 

geluid. Een combinatie die nog sterker doordringt tot het gevoel. Daar 

houden we ons vandaag mee bezig. Het kijken en luisteren naar mooie 

AV-producties en naar de bespreking daarvan. Ik wens jullie daarmee 

heel veel inspiratie en plezier.   

 

Na deze inspirerende inleiding van de voorzitter is het 

woord aan Diana Bokje, die niet alleen gevraagd is om 

aan de jurering mee te doen, maar ook om de jury-

 

Landelijke AV-dag Fotobond 
Zaterdag 20 oktober 2018 
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uitslag met de aanwezigen te bespreken. 

Ze geeft aan dat het voor haar de eerste 

keer is dat ze AV ’s beoordeelt en dat dat 

“heel anders is dan het beoordelen van 

foto’s”. Ze bespreekt de series kort, 

maar doet dat op een vlotte en speelse 

manier, waarbij in sommige gevallen ook 

een sprankje kritiek naar boven borrelt. 

 

Bij een wedstrijd als deze behoren 

natuurlijk ook prijzen. In dit geval zijn dat 

certificaten met de kwalificaties Goud, 

zilver en brons. Om een reden die mij 

niet duidelijk is, wordt er geen gouden 

certificaat uitgereikt. Wel zijn er twee 

zilveren en vier bonzen certificaten. De 

series die hiermee beloond zijn worden 

hieronder kort besproken. 

Als eerste komt een serie van 

HJJ v.d. Hoef aan de orde, 

getiteld Age. Een korte en 

krachtige titel, die de lading goed 

dekt. Er is in deze serie slechts 

één beeld. Het begint met een 

gezicht van een meisje, dat onder begeleiding van passende muziek 

langzaam verandert en veroudert. Technisch heel knap gedaan, omdat de 

overgangen heel geleidelijk en bijna onzichtbaar verlopen. Deze serie is 

beloond met een zilveren certificaat. 

 

Een tweede zilveren certificaat is uitgereikt aan Gert de Graaf, Gert is 

een begenadigd natuurfotograaf die op een landtong op het eiland 

Rozenburg een aantal wilde Konik-paarden heeft gevolgd. De serie is 

getiteld La magie de la Nature en 

munt uit in prachtige beeld-

overgangen en schitterende 

bijpassende muziek. 

 

De derde serie is van Joep Key. 

Het is een zeer kunstzinnige serie 

waarin drie beeldverhalen met 

abrupte overgangen aan de orde 

komen. Persoonlijk vind ik de serie 

ietwat verwarrend. De jury had er 

kennelijk minder moeite mee, maar 

die heeft de productie natuurlijk 

meerdere keren kunnen bekijken. 

De serie is beloond met een 

bronzen certificaat. 

 

Patrick van Vugt heeft een serie 

gemaakt met de titel Prison H15. Er 

wordt een verlaten gevangenis-

complex in beeld gezet, waarbij alle 

beelden in zwart-wit zijn 

weergegeven, behalve het 

allerlaatste beeld uit de serie. De 

jury had wat moeite met het middenstuk, dat was ‘niet spannend genoeg ’. 

Toch is de serie beloond met een bronzen certificaat. 

 

Eveneens een bronzen certificaat 

voor de serie Verbeelding van Rudo 

de Rooij. Het is een zeer 

persoonlijke mijmering, een 

bespiegeling over de zeven werken 

van Barmhartigheid. We zien een 

fraaie mix van oude en nieuwe 
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fotografie, begeleid door een prachtige stem als voice-over. 

 

Het laatste bronzen certificaat is 

bestemd voor de serie van Cor 

Lokker, getiteld Bloeiende Slikken. 

De serie geeft beelden van 

bloeiend Zeekraal in de Zeeuwse 

wateren. Diana vraagt zich af of de 

serie niet beter de titel Secret 

Garden had kunnen zijn, naar de 

titel van de muziek. Maar dat blijkt een vergissing. Secret Garden is niet 

de titel van de muziek, maar van de uitvoerende muziekgroep.  

 

De overige series die we deze ochtend zien zijn inzendingen die door de 

jury zijn uitgekozen om vertoond te worden. 

 

In Twilight van Henk Kuiper zien we kunstzinnige, 

samengestelde onaardse beelden op 

geheimzinnige muziek. De serie duurt iets te lang. 

 

Toi Korsten laat een schitterende documentaire 

over het IJsvogeltje zien. 

 

Hans Faesen heeft een serie 

ingediend met de titel ‘Er is 

een uitweg’, die een regelrechte reclame voor het 

geneesmiddel Prozac lijkt. Komisch bedoeld?  

 

Gerrit van Harreveld brengt op 

een fraaie manier twee kunstenaars in één serie 

samen, de architect Calatrava en de beeldhouwer 

Deredia. Hoewel voor mij persoonlijk de muziek wat 

saai is, is het toch een buitengewoon fraaie serie 

geworden. 

 

De ochtend wordt afgesloten met Dutch Winter van 

Jack Poels. Er is geen verhaal, maar wel hele 

fraaie beelden op ietwat surrealistische muziek. 

Vooral de sfeer in de serie is raak getroffen. 

 

Wat is een audiovisual?  

Na de lunch spreekt Marcel Batist over Audiovisuals. Zijn presentatie is 

getiteld: Audiovisuals; een dynamische beleving. 

In een betrekkelijk gering aantal PowerPoint sheets legt hij uit wat er 

onder een audiovisual verstaan moet worden. Hij zelf hanteert de 

volgende definitie: Een AV is een serie geprojecteerde, in elkaar 

overvloeiende foto ’s die in een beperkte tijdspanne een boodschap of 

emotie overbrengt. Meestal een afgerond verhaal met een "kop" en een 

"staart“, ondersteund door muziek en/of ingesproken tekst en/of 

geluideffecten. 

 

Na deze definitie geeft hij een indeling in verschillende soorten. Hij 

onderscheidt daarbij: 
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 Een (kort) reisverslag 

 Een thema met nadruk op humor, spanning, mystiek, creativiteit, 

abstract 

 Een verhaal met een eigen boodschap 

 Een fantasie of droomwereld 

 Een documentaire of reportage 

 Een verbeelding op een muziekstuk 

 Een natuurbeleving 

 Thema's met een maatschappijkritische noot 

Hij beklemtoont dat beeld en geluid elkaar versterken, waardoor de 

beleving van de serie door de toeschouwer wordt verhoogd.  

 

Van idee naar audiovisual  

Maken van een audiovisual vereist een gedegen voorbereiding. Er moet 

over een aantal cruciale zaken goed nagedacht worden. Hieronder vallen 

onder andere: 

 Welke boodschap wil ik overbrengen? 

 Eerst de beelden, dan het muziekstuk – of andersom? 

 Wie wordt de doelgroep? 

 Eerst een scenario uitwerken? 

 Inspreken of tekstverwerken? 

 Lengte van de serie 

 Het creëren van 3e beelden 

Marcel benadrukt dat een audiovisual meer is dan een digitaal fotoboek 

met een gezellig muziekje erbij. 

 

Valkuilen bij het maken van een audiovisual.  

Er is geen handboek waarin beschreven staat wat een logische opbouw 

is, of iets over te hanteren spelregels, of over do ’s en don’ts. Maar er is 

wel een aantal min of meer ongeschreven regels waaraan een 

audiovisual moet voldoen: 

 Gebruik nooit 2 keer hetzelfde beeld, tenzij strikt functioneel  

 Gebruik geen verschillende beeldformaten door elkaar 

 Voorkom grote contrasten (hard om zacht licht door elkaar)  

 Kies geen bekende muziekstukken (associatie met oorsprong) 

 De spanningsboog is kort, meer van hetzelfde verslapt de aandacht  

 Voorkom het “opvreten” van beelden 

 Overvloeien van drukke beelden 

 “Kill your darlings” ofwel in de beperking herkent men de meester. Dus 

niet alle fraaie beelden in de serie, maar slechts die beelden die strikt 

noodzakelijk zijn. 

 Beperk het gebruik van technische trucjes 

 

Fotograferen voor een audiovisual  

 Bedenk tevoren of de fototrip eventueel gebruikt gaat worden voor een 

AV 

 Schiet voldoende materiaal. Denk ook eens aan fragmenten met video  

 Vergeet geen overzichten, naambordjes, bewegwijzering, emblemen, 

logo’s e.d. 

 Let extra op compositie in verband met toekomstige overvloeiers (3e 

beelden) 

 Varieer zoveel mogelijk; overzicht, half-overzicht, dichtbij, close-up 

 Probeer al een soort kop, middenstuk en staart te bedenken  

 Ook uit oud materiaal valt nog prima AV ‘s te bouwen, het vergt alleen 

wat meer fantasie 

 Neem een kleine recorder mee voor “live” geluidopnamen 

 

Overzicht van av-software 

De audiovisual-maker kan uit een aantal softwareprogramma ’s kiezen. De 

mogelijkheden en prijzen verschillen onderling. Het gaat te ver om hierop 

in te gaan. Volstaan wordt met het navolgende overzicht (in alfabetische 

volgorde): 

 DGFectsAV 

 M.Objects 

 Pictures to Exe 

 ProShow Gold 

 Windows Movie Maker 

 Wings van de Fa. Stumpfl 
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Tenslotte geeft Marcel nog een aantal voorbeelden van beeldbewerkingen 

zoals ‘pannen’, ‘zoomen’, en het verkrijgen van een derde beeld. Hij doet 

dat met de software die hij zelf gebruikt, maar deze mogelijkheden zijn in 

alle genoemde softwarepakketten aanwezig. 

 

 

André Hartensveld raadt de aanwezigen aan ook eens te kijken naar de 

AV-tips die op de AV-site van de Fotobond staan. Klik HIER om deze te 

bekijken 

 

Na een theepauze worden nog zestien audiovisuals vertoond in twee 

projectieblokken. Het zijn voorbeelden, geselecteerd op verscheidenheid. 

Ik volsta met het noemen van de maker, de titel en de categorie.  

 

 

 

Ook in 2019 zal weer een AV-onlinewedstrijd worden gehouden. 

Inschrijven met een serie is mogelijk in de maand januari 2019. Bekijk op 

de site van de Landelijke Groep Audiovisueel hoe u mee kunt doen: 

avgroep-fotobond.jimdo.com/av-online/ 

 

 

 

Al met al een interessante dag, die helaas niet door al te veel mensen in 

bezocht. 

Arthur Palache 

 

 

Maker Titel Categorie  

Gerrit van 
Harreveld 

Bagan, land van de 
pagodes 

Reisverslag 

Leo Koppens Zieleroerselen Creatieve serie 

Cor van Diepen Oud hout Abstract 

Dirk Vet Colors of my mind Abstract 

Leo Koppens Dans Macabre Humor 

Marcel Batist No-go-area Mystiek, spanning 

Gerrit van 
Harreveld 

Dochters van Iran Verhaal met eigen 
boodschap 

André Hartensveld Pompeï Se i muri parle Fantasie of 
droomwereld 

Jan van der Schans De Sfinx van Delft Documentaire 

Ruud Assendelft Moment van herdenking Reportage 

Bas Versteeg Graffity met een 
hoofdletter 

Modern en eigentijds 

Cor van Diepen Fine liners Modern en eigentijds 

Henk 
Hoedemaekers 

De verzonken 
kathedraal 

Verbeelding van een 
muziekstuk 

Marcel Batist Verstilde wateren Verbeelding van een 
muziekstuk 

Dit Vet Clencoe Een natuurbeleving 

André Hartensveld Nordland Een natuurbeleving 

Landelijke Groep AV 

PTE

https://avgroep-fotobond.jimdo.com/av-tips/
http://avgroep-fotobond.jimdo.com/av-online/
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Tanend AV 

Verschraling 

Er is een verschuiving gaande in het AV-gebeuren. Er komen meer 

inzendingen voor festivals, maar tegelijk daalt het aantal bezoekers. Wat 

is er aan de hand? Ik zal proberen een visie te geven en, waar mogelijk, 

suggesties voor aanpassingen.  

 

Mogelijke oorzaken 

Mogelijke oorzaken zijn m.i.:  

1. Voortschrijdende leeftijd van AV-liefhebbers, tenzij er ook ‘anonieme’ 

AV-jongeren zijn. Een ‘aloud’ probleem, dat moeilijk te bestrijden is. 

Hier wil ik verderop op terug komen. 

2. De digitale omwenteling heeft ervoor gezorgd, dat, zoals ook in de 

fotografie, de drempel om een AV te maken verlaagd is. Dit kan leiden, 

tot een zekere gemakzucht. In de fotografie had je vóór de digitale 

introductie meer kans om een kwalitatieve goede treffer binnen 10 

opnamen te realiseren, dan nu binnen 1 van de 100. Dit is 

waarschijnlijk een reden, dat er meer inzendingen komen, maar 

tevens, dat de gemiddelde kwaliteit lager is of meer van hetzelfde. Het 

‘plaatjes kijken ’ dringt zich weer op. 

3. De trend is om de series korter te maken. Een mooie trend, mits dit 

gebruikt wordt om de aandacht blijvend te versterken. Dit kan echter 

ook gebruikt worden om de drempel te verlagen. Je hebt namelijk 

minder beelden nodig om een serie te realiseren. 

4. In de beoordeling of ballotage door de organisatoren van festivals 

wordt geprobeerd om de geplande projectietijd vol te maken met zo 

weinig mogelijk pauze tussen de series.  

5. Een steeds terugkomende onvolkomenheid is de invulling van muziek 

en geluid. 

Wat kunnen we hieraan doen?  

Ad 1) Mensen verjongen lukt niet. Jongerenaanwas is ook heel moeilijk. 

Er zijn diverse pogingen gedaan om via cursussen of workshops 

jongeren te interesseren. Mogelijk dat technische uitleg ook kan 

afschrikken. Hoe bereiken we mensen, die technisch al onderlegd 

zijn en via diverse programma ’s al ervaring hebben en ook al 

andersoortige AV’s maken? 

AV-online via de fotobond heeft bewezen, dat die er wel zijn, zij het 

tot nu toe met mondjesmaat. Mogelijk, dat meer samenwerking met 

de fotobond nuttig is. 

Ad 2) Verhoog de drempel om een AV te maken, te beginnen met de 

oorspronkelijke fade-in/fade-out techniek. Elke opname moet 

uitmuntend zijn. Een oorspronkelijk doel. Pas daarna kan met de 

digitale mogelijkheden de kwaliteit nog (aanzienlijk) verbeterd 

worden. Digitale ‘trucjes’ mogen geen doel zijn, iets waaraan ikzelf 

mij nog al eens schuldig gemaakt heb. Terug naar soberheid, maar 

daarna wel een krachtige vooruitgang door de digitale mogelijk-

heden. 

Ad 3) Probeer eerst een gewenste tijd vol te maken, waarbij de aandacht 

van begin tot eind vastgehouden kan worden. Maak vervolgens de 

serie 30 % korter. 

Ad4) In de beoordeling, welke series vertoond worden op een festival, 

moet op de eerste plaats gekeken worden welke zeer de moeite 

waard zijn om vertoond te worden. Pas daarna moet het 

programma gemaakt en de benodigde tijd ingevuld worden. 

Mochten er daarvoor niet voldoende inzendingen zijn, dan gaat het 

festival niet door. 

Ad 5) Passende muziek en geluid c.q. inspreken blijft nog altijd een 

ondergeschoven probleem, ondanks het gemak van muziek 

zoeken, downloaden, toegankelijkheid van geluiden. Vele huidige 

fotocamera’s  kunnen gemakkelijk gebruikt worden voor opname 

van geluiden en inspreken van teksten. Maar het gemak kan ook 

een valkuil worden . 
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Naschrift 

20 oktober is de landelijke AV-dag van de fotobond gehouden in 

Maartensdijk. Het aantal bezoekers was bedroevend laag. De elf beste 

inzendingen van AV-online zijn onder andere vertoond. Er waren slechts 

vijf inzenders van de elf aanwezig. Dat haalt mijn bovenvermelde 

zienswijze dus behoorlijk achteruit. Maar mogelijk dat het toch kan leiden 

tot een opleving van het AV-gebeuren, zowel in kwalitatief opzicht als in 

interesse. Ik zal duimen… 

 

Binnen de NVBG hebben we een groep opgericht onder de naam 

 

AV-Anders 

 

Oorspronkelijk hebben we dat AV-artistiek willen noemen, maar dat kan 

ook arrogant over komen. Wel staat creativiteit en waar mogelijk 

artisticiteit hoog in het vaandel… Als het vertoonde werk maar ‘anders’ is 

dan we gewend zijn. Het resultaat tot nu toe kun je vinden op:  

 

https://av-groepanders.jimdo.com/ 

 

We werken alle kontakten en besprekingen digitaal af. Eventuele 

belangstellenden zijn van harte welkom. 

 

Leo Koppens 

 

 

 

https://av-groepanders.jimdo.com/
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Beste AV-makers, 

 

Hebben jullie dat nou ook? Je gaat naar een festival en na het zien van 

pakweg 25 of zelfs meer audiovisuals ben je de draad een beetje 

kwijtgeraakt. Waar ging serie vijf ook al weer over, bij welke serie paste 

de muziek zo mooi bij de beelden en wat zou de maker nou bedoeld 

kunnen hebben? Gelukkig is er dan nog het programmaboekje waar 

summier iets in terug te lezen valt. Veelal is er tussen de series in, geen 

tijd om wat aantekeningen te maken of er is onvoldoende licht in de zaal. 

Toch wordt er van je gevraagd als publieksjury een oordeel te vellen over 

de getoonde audiovisuals. 

 

Eigenlijk had je een aantal series graag nog een keer gezien om een 

evenwichtiger oordeel te kunnen geven. Dan zou je eigenlijk een beetje 

jaloers worden op een jury die dagenlang de kans heeft gehad om de 

ingezonden series vele malen te zien om zo tot een wel overwogen keuze 

te komen. Niet iedere serie geeft zich in een paar minuten gewonnen. Zelf 

kan ik een muziekstuk vele malen beluisteren en voortdurend weer iets 

nieuws ontdekken. 

Om diegenen die dat nou ook hebben van dienst te zijn, heb ik een 

tweetal prijswinnende audiovisuals op mijn website geplaatst. Ze zijn te 

vinden onder de menukeuze AUDIOVISUAL 

 

Nu ik toch hiermee bezig was heb ik een Mini Cursus audiovisual maken 

in elkaar gezet, aan de hand van een vijftal voorbeelden met een korte 

begeleidende tekst. Ik geef een kijkje in eigen keuken. Voor velen zal de 

inhoud van de Mini Cursus bekend zijn en niets nieuws bevatten, maar 

voor de beginner valt er mijns inziens best iets te leren.  

De Mini Cursus is te vinden onder de menukeuze LES. 

 

En dat allemaal op de website: https://leoverzijl.nl  

 

Met vriendelijke groet, 

Leo Verzijl 

Om niet te vergeten 

Hersenspoeling 

Donker Afrika 
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Evenementenkalender 

Iets in deze kalender vermelden? Stuur het naar 

nvbgnieuws@nvbg.nl 

Eerstvolgende Festival: 

Voor nadere informatie: zie http://www.avgroep1592.nl 

 

Vanaf die site is het reglement en het inschrijfformulier te downloaden.  

Evenement Plaats Datum 

AV-studiedag Rijen 26 januari 2019 

Landelijke NVBG-dag Barneveld 09 februari 2019 

Voorjaarsfestival Nijmegen 09 maart 2019 

Nationaal AV-festival Barneveld 06 april 2019 

Het duurt nog even, maar reserveer 06 april 2019 alvast in de agenda 

voor een bezoek aan het Nationale AV-festival in Barneveld. 

Het middagprogramma zal bestaan uit de presentatie en de juryuitslag 

van de Nationale AV-wedstrijd 2019 van de NVBG.  

Wilt u daaraan meedoen met een AV -serie? Inzenden is mogelijk vanaf 

nu tot en met 4 februari 2019.  

Nadere gegevens over waaraan de serie moet voldoen en hoe u kunt 

inzenden vindt u in het Wedstrijdreglement en op het Inschrijfformulier 

2019 Deze zijn op de website van de NVBG te vinden.  

Korte samenvatting hiervan:  

 Eén serie per deelnemer.  

 NVBG-leden doen gratis mee, niet-leden betalen € 15,= voor 

deelname.  

 Serie maximaal 8 minuten lang.  

 Resolutie van de serie zodanig, dat maximale kwaliteit wordt verkregen 

op een beamer met 1920 bij 1080 px  

 Seriebestand(en) en inschrijfformulier samen uiterlijk op 4 feb. 2019 

via wetransfer.com opsturen naar av@nvbg.nl. 
 

Vragen? 

Stuur een mailtje naar de wedstrijdcommissie op adres av@nvbg.nl 

mailto:av@nvbg.nl
mailto:av@nvbg.nl


14 

 

Het vijfde AV-Festival van het 

westen wordt geopend door Ton 

de Bruijn. Hij legt uit waarom het 

festival verhuisd is van 

Rozenburg naar Moerkapelle. De 

zaal waar tot u toe gebruik van 

gemaakt werd, Danscentrum 

Double Feet in Rozenburg, 

wordt, in tegenstelling tot 

eerdere berichten afgebroken en is dus niet meer beschikbaar. Met enige 

inspanning is de organisatie erin geslaagd om een andere geschikte 

locatie te vinden in dorpshuis Op Moer in Moerkapelle. Het is niet alleen 

een betaalbaar alternatief, maar er is in de onmiddellijke omgeving een 

groot gratis parkeerterrein. 

De zaal is ruim en goed bezet. Het is een zaal met een vlakke vloer, maar 

het projectiescherm (als sponsoring beschikbaar gesteld door Stumpfl 

Nederland) is zeer hoog opgesteld, waardoor er vanuit de gehele zaal een 

prima zicht op het doek is. 

Lustrum festival van het Westen 
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Naast de veranderde locatie zijn er nog meer wijzigingen. Deze zijn een 

rechtstreeks gevolg van opmerkingen door de bezoekers van voorgaande 

jaren. Het betreft: 

 

1. De pauzes tussen de presentaties zijn iets korter. Hierdoor eindigt de 

dag iets eerder, hetgeen de thuisreis ten goede komt. 

2. Het programmaboekje is wat summierder uitgevoerd. De informatie die 

u vroeger in het boekje aantrof wordt nu voorgelezen voor de start van 

iedere presentatie. Hierdoor is er ruimte voor persoonlijke 

aantekeningen in het boekje. De teksten die voorheen in het boekje 

stonden kunnen evenwel op de website nog ingezien worden. Klik 

HIER en daarna op de onderstreepte naam van de serie. Deze namen 

zijn per projectieblok gerangschikt) 

3. De stemming voor de publieksprijzen is iets anders georganiseerd. Op 

het vernieuwde stembiljet kunnen nu de naar de mening van de 

beoordelaar drie beste series worden aangegeven, in plaats van alleen 

de beste serie. 

 

Ton besluit zijn openingspraatje met 

alvast een woord van dank aan de 

technische ploeg. Frans Warmerdam 

verleent zijn medewerking aan alles 

wat met geluid te maken heeft. 

Ed Diersmann houdt zich bezig met 

de projectie van de series. Beide 

technische aangelegenheden lopen 

voortreffelijk. 

 

Een trailer toont alle geselecteerde 

series in de programmavolgorde met 

een foto uit de serie en een 

pasfotootje van de maker van de 

serie. En dan, na deze drie minuten 

durende opening, kondigt Marcel 

Batist de eerste serie aan. 

Het eerste projectieblok toont tien series, die afwisselend door Marcel en 

Ton worden ingeleid. Tussendoor is steeds een korte pauze waarin het 

licht gedempt aangaat en het publiek onderling kort kan napraten over de 

net vertoonde beelden. Ook het maken van persoonlijke aantekeningen 

kan in deze tijd gebeuren. 

Op deze wijze worden gedurende het eerste blok de volgende series 

vertoond: 

De lunchpauze onderbreekt de presentaties. Er is gelegenheid geweest 

om tevoren een lunch te bestellen en deze wordt op volgorde (maar 

niemand weet op welke volgorde) uitgereikt. Er is tijd genoeg om met 

elkaar over dit eerste blok na te praten en de lunch te gebruiken.  

 

Om 13:00 uur begint blok 2. De inswinger wordt nog een keer herhaald en 

dan volgen de volgende tien projecties: 

Cor Lokker Picos de Europa 

Jeanne Assendelft Oud Velsen 

Evert Abspoel Japanse impressies 

Kees Olierook Vogels kijken 

Henk P Tulp Nikkei 

Dirk Vet Onderweg naar Santa Maria de Buil 

Jacques Mertens Gent anders belicht 

André Hartensveld Nordland 

Robbie Breugelmans Er was eens.... 

Henk Dijkstra Kermis 

Peter Versluijs Ons Groene Goud 

Piet Huijgens Cannes Cinema 

Jack Poels Wonderful Little World 

Ger Sauer Het verdriet van de Vietcong 

Patrick De Bruyne Myosotis 

Guido Clarysse Loisium 

Bas Versteeg Wandeling van een jaar in 2 min. 55 

Bie Lievens Mahatma Gandhi 

Rudo van Rooij God de kunstenaar 

Gerrit van Harreveld Kastelen in Frankrijk 

https://www.avwest.nl/AVwest_public/AVwest_08.php?session_control=0
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Na een korte theepauze (iets anders mag ook) volgt blok 3, waarin de 

volgende series vertoond worden: 

 

Na deze laatste serie volgt het stemmen. Iedereen krijgt de gelegenheid 

zijn stem voor de naar zijn/haar mening drie beste series uit te brengen 

en te noteren op het stembriefje. De stembriefjes gaan naar de 

stemcommissie, waarin ook twee getuigen uit de zaal bij aanwezig zijn. In 

de tussentijd kijken de aanwezigen naar een tweetal audiovisuals, 

gemaakt door leden van de organisatie. Getoond wordt een serie van Ton 

de Bruijn en ‘Dwalen langs Noorse dalen ’ van Marcel Batist 

 

Marcel Batist neemt de prijsuitreiking voor zijn rekening en geeft aan dat 

er drie prijzen beschikbaar zijn.  

 

 

 

De derde plaats wordt bezet door Jean 

Vannerum met zijn serie Glazen huis. 

 

Ruud Assendelft Beeckestijn. 

Giel Rombout Shadows 

Jan Tuinman PowerHorse 

Guido Flobert S-ijs-mologie 

Jan van der Schans De Sfinx van Delf 

Gerard van Meel Rustig lezen in Oxford 

Leo Koppens Kasper de Gouw 

Ben de Hond Kleuropia 

Gert de Graaf Born Wild 

Detty Verbon Lieflijk 

Jean Vannerum Glazen huis 

 

De tweede plaats is voor Henk Tulp met 

zijn serie Nikkei. Henk zelf is niet 

aanwezig, maar zijn prijs en certificaat 

worden door Willem van den Berg in 

ontvangst genomen. 

 

 

De eerste plaats is met grote 

meerderheid van stemmen voor Gert de 

Graaf met zijn imponerende serie Born 

Wild. Gert was met deze waardering voor 

zijn werk zeer verrast en buitengewoon 

verbaasd. Hij kon geen woorden vinden 

om hieraan uiting te geven. 
 

Alle anderen die meegedaan hebben eindigen op de vierde plaats.  

 

Marcel dankte nog eens extra de mannen van de techniek Frans 

Warmerdam en Ed Diersmann. Zij 

hebben weer een technisch hoogstandje 

verricht door een vlekkeloze presentatie 

te geven met een voortreffelijk geluid en 

een projectie waarbij het publiek niet 

lastiggevallen werd met een aarzelende 

cursor die bibberend en zoekend over 

een beeld van Microsoft Explorer wordt 

gevoerd. 

 

Na afloop van dit festival was er voor hen die zich ingeschreven hadden 

voor een diner nog een aangename verrassing. De kok van Op Moer had 

zich tot het uiterste ingespannen om een werkelijk voortreffelijk diner te 

bereiden Na afloop riep iedereen die eraan meegedaan heeft dat dit 

zeker voor herhaling vatbaar is. 

 

Foto’s bij dit artikel van Henk Dijkstra Arthur Palache
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Verslag bijeenkomst AV-West, maandag 29 oktober 2018 

Marcel opent de avond met de mededeling dat we deze avond niet 

voltallig aanwezig zijn. Jan van der Schans is wegens lichamelijk letsel 

verhinderd. We wensen hem vanaf deze plaats veel sterkte en hopen dat 

zijn leed snel over is. 
 

Er staan deze avond zes producties op het menu. Tussendoor zullen we 

op verzoek nog wat technische zaken bespreken. 
 

We starten de avond met een serie 

van André Hartensveld, getiteld 

Wijdewormer. Wijdewormer is een 

polder, droogmakerij en voormalige 

gemeente in de gemeente 

Wormerland, in de provincie Noord-

Holland, in het noordoosten van de 

Zaanstreek. In deze polder en 

droogmakerij bevindt zich het gelijknamige dorp Wijdewormer. Het dorp is 

over bijna heel de polder verdeeld. De serie geeft een verstild beeld van 

de omgeving, dat gekenmerkt wordt door monumentale stolpboerderijen. 

We zien prachtige beelden, zoals we dat van André gewend zijn, 

vergezeld door passende muziek (En Bateau van Debussy).  

Zoals altijd op deze avonden zien we de serie tweemaal. De eerste keer 

om een algemene indruk te krijgen, de tweede keer om ook op- en 

aanmerkingen te geven.  
 

We vervolgen met de serie Gomarraz van Ger Sauer. Het is een remake 

van een eerdere vertoning (zie ook de vorige nieuwsbrief). De 

kritiekpunten van toen zijn verwerkt. Bovendien is er aan het begin van de 

serie een verklarende tekst toegevoegd, maar deze is aanleiding tot een 

stevige discussie op taalkundig gebied en verdere verbetering. Het is en 

blijft een bijzondere serie die het 

aankijken goed waard is. 
 

Marcel presenteert een serie 

getiteld Bloemensfeer. Het is een 

wat dromerige serie geworden van 

bloemportretten die steeds tegen 

een fraaie wazige achtergrond 

worden weergegeven. Marcel heeft 

veel aandacht besteed aan de 

transities, de overgangen tussen de 

beelden. In veel gevallen is er 

gebruikgemaakt van ‘blending’. Het 

geeft een bijzonder resultaat, mede 

doordat hij in deze serie de 

trukendoos van de belending 

effecten wagenwijd open gezet heeft en vrijwel alle mogelijkheden op dit 

gebied wel een keer heeft toegepast. En dat dan zonder dat het op 

enigerlei manier tot verveling leidt. 
 

Johan Rimmelzwaan heeft een serie gemaakt van de beroemde 

concertzaal Palau de la Musica in Barcelona, maar hij is er zelf allerminst 

tevreden over. Met name de overgangen geven hier en daar wat 

problemen. Het is voor Marcel 

aanleiding om een korte les te 

geven in hoe hij dat kan oplossen. 

Verder vinden de aanwezigen dat 

er wel heel veel plaatjes in zitten, 

dat mag best wat minder. Dat zou 

dan ten goede kunnen komen aan 

de standtijd, die hier en daar wat 

aan de korte kant is. En dat is weer 

een gevolg van een verkeerde muziekkeuze, die een wat hoog tempo 

heeft en bovendien verkeerde gedachteassociaties oproept. Conclusie is 

dat het in potentie een goede serie is, maar er moet nog aan gewerkt 

worden. 
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Marcel vervolgt de avond met een demonstratie van het gebruik van 

blendingeffecten in M.Objects en dat is voor velen een eyeopener.  Hij 

legt omstandig uit hoe een en ander in zijn werk gaat en dat zal voor een 

aantal mensen aanleiding zijn dit ook te gaan toepassen.  

 

Dan laat Marcel een serie zien die geheel in dierentuinen is opgenomen, 

onder de titel Wildlife in de dierentuin. Hij heeft deze serie al een keer 

eerder laten zien, maar deze toen was geheel in zwart-wit uitgevoerd. Nu 

is er een kleurenversie. De serie 

begint met een soort statement: 

eigenlijk is dierenfotografie in een 

dierentuin ‘not done’, maar de 

maker vindt dat het ‘moet kunnen’, 

mits je het niet als wildlife 

fotografie brengt. Het is mooie 

fotografie en er is in geen enkele 

opname te zien dat de foto ’s in een 

dierentuin gemaakt zijn. Geen 

gaas, geen tralies of hekken en 

geen reflecties in glas. Mooi gedaan. Een klein punt van kritiek is dat 

soms twee of zelfs drie staande opnamen naast elkaar en tegelijk 

vertoond worden. Dat is niet voor iedereen prettig om naar te kijken.  

 

André Hartensveld besluit de avond 

met ‘Den Haag’, een serie die als 

opdracht door zijn fotoclub is 

gemaakt. Er wordt een knappe 

serie getoond, met een strakke 

montage die spat synchroon op een 

prima muziekje is gezet. 

 

Commentaar van de aanwezigen: flitsende serie, goed gemonteerd.  

En met de opmerking van een der aanwezigen “het was een boeiende 

avond” sluiten we de avond rond de klok van twaalf uur af. 

 

Arthur Palache 

Als een productie na een lange aanlooptijd van fotograferen, beelden 

uitkiezen en muziek zoeken uiteindelijk gereed is, moet deze op een 

geschikte manier worden opgeslagen en bewaard worden voor het 

nageslacht. Dat gebeurt in de meeste gevallen in een programma -eigen 

bestandsformaat. Wil je de productie daarna versturen voor een wedstrijd 

of een festival, dan is dat programma-eigen formaat niet erg geschikt. Je 

kunt immers niet verwachten dat ze bij de wedstrijdcommissie of bij de 

festivalorganisatie alle verschillen soorten softwarepakketten beschikbaar 

hebben. 

 

Gelukkig hebben de softwareontwikkelaars dat ook ingezien en ervoor 

gezorgd dat het uiteindelijke resultaat in een wat toegankelijker formaat 

kan worden geëxporteerd. Vaak wordt bij dat exporteren een EXE-

bestand aangemaakt, maar dat heeft voor- en nadelen. 

 

Over de voordelen zullen we het niet hebben. Die zijn vaak maar 

eenmalig. De nadelen zijn wat ernstiger, want een EXE-bestand stelt in 

sommige gevallen (hoge) eisen aan de afspelende computer. De 

processor moet snel genoeg zijn, de grafische kaart moet redelijk slim 

zijn. Er zijn zelfs EXE-bestanden die op een laptop met een op het 

moederbord geïntegreerde grafische kaart niet goed afspelen.  

 

Een veel betere oplossing is om de productie als een MP4-bestand weg 

te schrijven. Dat duurt weliswaar iets langer, maar het heeft het voordeel 

dat het platformonafhankelijk is. Een MP4 kan niet alleen moeiteloos 

afgespeeld worden op elke Windows PC of Apple computer, maar ook op 

een Android-tablet of zelfs op een smartphone. 

 

Er zijn tegenwoordig wedstrijden en festivals waar EXE-bestanden niet 

meer geaccepteerd worden. Een MP4-bestand daarentegen wordt in alle 

gevallen moeiteloos aanvaard en kan dan even moeiteloos worden 

afgespeeld. Veel succes, Arthur Palache 

 

EXE of MP4? 


