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Van de redactie 

Allereerst natuurlijk de beste wensen voor het voorliggende jaar. Met 

daarbij de wens dat u veel inspiratie zult krijgen voor mooie audiovisual ’s. 

Het symposium op 9 februari kan u daar zeker bij helpen. In dit nummer 

vindt u het complete programma voor deze dag. 

 

In dit nummer treft u een woordje van de redactie en de voorzitter aan.  

 

Er wordt aandacht besteedt aan een nieuw fotobewerkingsprogramma, 

Luminar3. 

 

Henk Tulp is bij onze Oosterburen op bezoek geweest en doet daar 

verslag van. Hij maakt ook bekend wie de winnaars van een software -

pakket zijn. Deze pakketten zijn uitgeloofd door onze adverteerders voor 

hen die de 50+-beurs bezocht hebben en een kennismakingsavond van 

de NVBG hebben bezocht. 

 

Verder een artikel over waar wel en vooral waar niet geflitst mag worden.  

 

En natuurlijk de gebruikelijke rubrieken, Nieuws uit de regio ’s en de 

column. Ik wens u veel leesplezier. 

Arthur Palache 

Hoofdredacteur 

Van de voorzitter 

Mede namens mijn medebestuursleden, Henk Dijkstra, Herman van den 

Dool, Gerrit van Harreveld en Henk P. Tulp wens ik alle leden van de 

Nederlandse Vereniging voor Beeld en Geluid een voorspoedig 2019 toe.  

Wij hopen ook dit jaar weer veel leden te ontmoeten op de evenementen 

die door onze vereniging georganiseerd worden, zoals de regionale 

bijeenkomsten en festivals, de landelijke NVBG-dag op 9 februari en het 

Nationaal AV-Festival op 6 april. Deze momenten zijn daar uitermate 

geschikt voor. 

 

Samen met penningmeester Henk Dijkstra heb 

ik de opdracht van het bestuur gekregen om 

eens nader naar de (regionale) afdelingen van 

de NVBG te kijken. 

Uit een eerste verkenning blijkt dat slechts 95 

van de 275 leden lid zijn van een afdeling. Dit 

aantal is mager te noemen. Besloten is tot het 

ondernemen van een drietal vervolgstappen: 

1. Vanuit de ledenadministratie een overzicht 

maken van de leden, geclusterd op de eerste 

twee posities van de postcode. 

2. Bekijken of er nog leden wonen binnen grenzen van een regionale 

afdeling die geen lid zijn van die afdeling en dat doorgeven aan de 

regionale afdeling. 

3. Bepalen aan de hand van de overgebleven NVBG leden of het zinvol is 

te proberen meer regionale afdelingen op te zetten. 

Wordt dus vervolgd. 

 

9 februari wordt de landelijke NVBG-dag gehouden in de Veluwehal te 

Barneveld. Hoofdmoot van  deze dag is het symposium “Van idee tot AV”.  

Elders in dit NVBG-nieuws meer informatie daarover. 
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Ook houden we die dag de Algemene Ledenvergadering (ALV). Het 

bestuur legt daarin , zowel organisatorisch als financieel, verantwoording 

af over 2018. Tevens wordt er toelichting gegeven over het in 2019 te 

volgen beleid. Enkele weken voor de ALV worden de benodigde stukken 

gepubliceerd op het alleen voor leden toegankelijke deel van onze 

website. Hierover ontvangt u een Nieuwsflits, met een link naar deze 

stukken. 

Eén agendapunt kan ik nu al toelichten, namelijk de verkiezing van een 

nieuwe penningmeester.  Voor deze functie heeft zich Hannie Lodder -

Kruisinga kandidaat gesteld. Het bestuur is verheugd met de kandidatuur 

van Hannie en beveelt haar dan ook van harte bij de leden aan.  

 

Ik hoop dat u komend jaar met veel plezier uw 

hobby kunt uitoefenen. De NVBG kan u daarbij 

ondersteunen met regionale bijeenkomsten, het 

NVBG-nieuws, het Kenniscentrum en de 

Geluidenservice. Maak er gebruik van. 

 

 

Ed Diersmann, 

voorzitter@nvbg.nl 

Wilt u 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 die op de website van de NVBG te vinden zijn.  

Op 6 april 2019 vindt in Barneveld de presentatie en de juryuitslag van 

deze wedstrijd  plaats. Dit duurt nog even, maar reserveer de datum 

alvast in uw agenda! 

We hebben een drietal zeer bekende personen in de AV-wereld van 

Nederland bereid gevonden om de moeilijke taak van de jurering op zich 

te nemen, en wel Jan Roeleveld, Leo Koppens en Piet Huijgens.  

Dat Jan Roeleveld  voor de tweede achtereenvolgende keer in de jury zit 

–Jan was in 2018 eveneens lid van de jury– heeft te maken met het 

resultaat van de commissie Nationale Wedstrijd. Deze ad hoc commissie 

heeft begin 2018 een aantal aanbevelingen gedaan met betrekking tot de 

organisatie en jurering van deze wedstrijd. Op basis van deze 

aanbevelingen is het bestuur op dit moment bezig een pool van juryleden 

te vormen, waaruit jaarlijks een 3-koppige jury  kan worden samen-

gesteld. Om continuïteit in het juryproces te waarborgen schuift een van 

de juryleden door naar het volgende jaar. Vandaar!  

Vragen over de wedstrijd? Stuur een mailtje naar av@nvbg.nl, dit is het 

e-mailadres  van de wedstrijdcommissie. 

 

Gerrit van Harreveld, 

coördinator Nationale AV-wedstrijd 

 

mailto:av@nvbg.nl


4 

Symposium 9 februari 

Van idee tot AV 
 

Zoals in het voorgaande NVBG-Nieuws al is aangekondigd, wordt onze 

jaarlijkse Algemene Ledenvergadering ook dit jaar omlijst door een 

symposium. Was verleden jaar het doel te onderzoeken welke 

onderwerpen in workshops nadere uitwerking behoeven, dit jaar willen we 

een nadere uitwerking geven aan de uitkomsten van dit onderzoek. Gelet 

op de technische onmogelijkheden, om dit op locatie te realiseren en de 

verscheidenheid in het gebruik van softwareprogramma ’s, geeft het 

bestuur de voorkeur aan het organiseren van een symposium boven het 

geven van workshops, op de landelijke NVBG-dag. 

 

Het programma voor deze dag, ziet er als volgt uit: 

 

10:00 - 10:30 Ontvangst. 

10:30 - 10:45 Opening NVBG-dag. 

10:45 - 11:15 Inleiding (plenair) 

11:15 - 11:30 Korte pauze. 

11:30 - 13:00 Algemene Ledenvergadering 

13:00 - 14:00 Lunch. 

14:00 - 14:45 Deelsessie. 

14:45 - 15:15 Pauze. 

15:15 - 16:00 Deelsessie. 

16:00 - 16:30 Afsluiting (plenair) 

 

Het thema van het symposium is “van idee tot AV”.  In de plenaire 

ochtendsessie, voorafgaande aan de jaarvergadering, zal  Henk Tulp aan 

de hand van de vragen: “waarom maak ik een AV” en “voor wie maak ik 

een AV”, dit thema nader uitwerken.  

We lopen immers allemaal wel eens tegen de vraag op hoe je nu een AV 

moet beginnen. Het onderwerp is interessant en dat wil je overbrengen. 

Hoe kunnen we dat nu het best aanpakken? Daar probeert Henk in deze 

sessie een antwoord te vinden. 

 

Ter ondersteuning zal hij zijn AV-productie “NIKKEI” vertonen en vertellen 

hoe hij tot dit verhaal is gekomen. Naast tekst en gesproken woord zullen 

dan ook de andere elementen, die ten dienste staan van de verhaallijn 

zoals (AV-)fotografie en muziekkeuze, worden aangestipt en aan de hand 

van dit voorbeeld worden verduidelijkt. 

 

Gaat de ochtendsessie over wat nodig is voor een goede Audio Visual, de 

middagsessie zal de vraag moeten beantwoorden: hoe doe ik dat dan? 

Hiervoor zullen in de middag gelijktijdig twee sessies worden gehouden; 

waarbij de deelnemers, na een korte pauze, van zaal wisselen.  

 

a. Het toepassen van muziek en het gebruik van een voice-over om de 

AV te versterken.  Hierbij zal voornamelijk inhoudelijk ingaan 

worden op het toepassen van muziek en geluid. Dit met vragen 

zoals: welke sfeer moet het oproepen; Is er altijd eigenlijk wel een 

voice over nodig; Wat te denken van live geluid? 

b. De techniek van opnemen en bewerken van geluid. 

In deze sessie zal worden ingaan op de technische aspecten, zoals 

onder meer het knippen in muziek en geluidfragmenten, het vinden 

van de goede balans tussen muziek en de voiceover en de 

toepassing van effecten, zoals bijvoorbeeld galm.  

 

Het symposium en daarmee de NVBG-dag zal plenair door de voorzitter 

worden afgesloten, met de vertoning van een Audio Visual, waarin 

hetgeen is behandeld tot z ’n recht komt.  
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Ten slotte nog enige praktische, maar niet onbelangrijke zaken:  

 

 Voor NVBG-leden is de deelname gratis. De kosten voor deelname 

aan het symposium bedragen voor niet leden € 15,--, vooraf over te 

maken op rekening: NL02 INGB 0000 3171 74, ten name van 

"NVBG”. 

 Omdat er plaats is voor 60 personen is aanmelden vooraf gewenst. 

Dit kan voor leden en niet-leden via: 

https://www.navg.nl/NVBGactiviteiten.php. 

 

Wij rekenen op een ruime belangstelling, met uw actieve deelname, en 

wensen u een leerzaam symposium toe.  

Namens het bestuur, 

Herman van den Dool 

(coördinator workshops) 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 9 februari 2019 

 

Veluwehal, Nieuwe Markt 6, 3771 CB Barneveld 

 

Aanmelden via DEZE KLIK 

https://www.navg.nl/NVBGactiviteiten.php
https://www.navg.nl/NVBGactiviteiten.php
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Fotobewerking 

Photoshop is al sinds jaar en dag het belangrijkste gereedschap voor 

mensen die afbeeldingen willen bewerken. De reden dat Photoshop zo 

populair is, is dat het aantal mogelijkheden schier onbegrensd is.  Hoewel 

het programma al heel oud is, wordt het nog steeds veel gebruikt. 

Fotoshoppen is zelfs een werkwoord geworden en staat in 

de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Nederlandse Taalunie. Maar de 

laatste tijd wordt er aan de poten van Adobe, de maker van Photoshop, 

gezaagd. Er zijn allerlei bedrijven die een graantje mee willen pikken.  

Enige tijd geleden heb ik al eens aandacht besteed aan Affinty Photo, dat 

vergelijkbare eigenschappen heeft als Photoshop, maar aanzienlijk 

goedkoper is. Sinds kort is van de firma Skylum het programma Luminar 

verschenen. Op de site van De Rooij fotografie las ik onderstaande 

beoordeling, die ik met toestemming van de uitgever mocht overnemen.  

 

LUMINAR 2018 - EEN UITGEBREID 
FOTOBEWERKINGSPROGRAMMA 

Luminar 2018 van Skylum is een van de nieuwkomers in de software van 

fotobewerking. De bekende fotobewerkingsprogramma ’s Adobe Lightroom 

en Adobe Photoshop ondervinden hevige concurrentie van Luminar 2018 

en dat is uiteraard met goede redenen. In dit artikel lees je meer over de 

mogelijkheden van Luminar 2018. 

 

WAT IS LUMINAR 2018? 

Luminar 2018 is een fotobewerkingsprogramma van Skylum (voorheen 

Macphun) dat in de afgelopen maanden steeds populairder geworden is.  

Dit heeft twee oorzaken: 

1. Luminar 2018 heeft veel mogelijkheden voor fotobewerking  

2. Adobe Lightroom is alleen nog verkrijgbaar zijn met een 

abonnement van € 12,09 p/m terwijl je voor Luminar 2018 slechts 

€ 69 euro betaalt. 

Tot nu toe is voor ons amateurs Adobe Lightroom nog het meest 

populaire fotobewerkings-programma, maar er zijn verschuivingen te 

zien. Het is mooi om te zien dat Luminar 2018 functionaliteiten van de 

meest populaire programma ’s en plugins heeft samengevoegd in één 

programma. Zo kun je in Luminar 2018 RAW foto ’s bewerken (op een 

vergelijkbare manier als Lightroom en Camera RAW van Photoshop), kun 

je werken met lagen (zoals in Photoshop) en kan je mooie filters 

toepassen (zoals de presets van Lightroom en de filters van NIK 

Collection). Al met al is het een heel compleet programma waar iedere 

fotograaf veel plezier aan kan beleven. 

 

RAW FOTO'S BEWERKEN IN LUMINAR 2018  

Als je al een beetje bekend bent met RAW-fotobewerking dan zal het 

bewerken van foto ’s in Luminar 2018 geen groot probleem zijn. De 

mogelijkheden die je hebt in Luminar zijn vergelijkbaar met Adobe 

Lightroom en Camera RAW van Photoshop CS, CC en Elements. Pas 

eenvoudig je witbalans en belichting aan en haal het maximale uit je 

hooglichten en schaduwen. Ook voor het verbeteren van de kleuren kun 

je binnen Luminar terecht. Het verhogen/verlagen van de verzadiging kan 

direct over de gehele foto toegepast worden, maar ook in specifieke 

kleuren (8 kleuren zijn gespecificeerd). Ook vind je opties zoals contrast, 

ruisreductie, verscherpen en lenscorrecties in het foto-

bewerkingsprogramma. 
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FOTO'S BEHEREN IN LUMINAR 2018  

Het beheren van foto ’s is in de laatste versie van Luminar 2018 mogelijk 

op een soortgelijke wijze als bij Lightroom. Handig, omdat het toch wel 

fijn is om foto ’s via het programma zelf te beheren en ze niet alleen via 

de Windows Verkenner / Finder beschikbaar te hebben.  

 

KORTINGSCODE LUMINAR 2018 

Ben jij enthousiast over de mogelijkheden van Luminar 2018 en heb je 

het besluit genomen om dit fotobewerkingsprogramma te kopen?  

 

PRIJZEN 

Gezinnen met een gedeelde computer kunnen dezelfde productcode 

gebruiken voor Mac en pc, die op 5 apparaten kunnen worden 

geactiveerd. 30 dagen proefversie en 60 dagen niet-goed-geld-terug 

garantie; € 69 voor alle nieuwe gebruikers 

 

Gebruik dan deze link en gebruik de kortingscode  DEROOIJ  zodat je 

€10,- korting krijgt op de volledige versie van Luminar of de upgrade 

versie (de upgrade versie is alleen voor als je een oudere versie van 

Luminar hebt). De kortingscode is geldig voor zowel de Mac als Windows 

versie. 

 

https://www.derooijfotografie.nl/luminar-2018-kortingscode-fotobewerkingsprogramma/
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Over de grens 

Veel Av's ontstaan over onze grenzen. Denk maar eens terug aan een 

aantal Nationale Wedstrijden waarin mooie Av's als La Fábrica, CityTrip, 

Began, land van de pagodes en Nepal te zien waren. 

 

Over onze grenzen heen is het begonnen. Veel van onze leden zenden in 

naar buitenlandse AV wedstrijden, maar weinigen bezoeken ook die 

festivals. Natuurlijk is dat niet altijd mogelijk en zijn er (te) veel kosten 

aan verbonden, maar jammer is dat wel. 

Sinds jaar en dag probeer ik elk jaar het Great Northern AV festival in 

Manchester te bezoeken. Niet alleen vanwege de prachtige 

herinneringen, zo heb ik daar als eerste buitenlander de grote prijs 

gewonnen met “The Bridge is safe”,  maar ook en misschien wel vooral 

om me te laten inspireren door andere AV-auteurs en hun producties. De 

ontmoetingen zijn zeer aangenaam. Het is ook een echt festival.  

 

Op vrijdagavond begint het met een lezing over “van alles en nog wat”. 

Wel, laat ik dat wat nauwkeuriger vertellen. Zo is er een keer een lezing 

geweest van een fotograaf van de Guardian. Geweldige verteller. Of 

mensen uit de omroepwereld. Op zaterdag en zondagochtend zijn er de 

projecties en op zondagmiddag volgt de prijsuitreiking.  

 

Dit jaar begon The Great Northern (GN) met als gastspreekster Judith 

Kimber. Als hoofd van een muziekschool en inmiddels ook winnaar van 

de GN in 2017 begon ze een geweldig verhaal over het gebruik van 

muziek en de verschillende stemmingen die je kan bereiken. Het 

Keyboard op het podium werd goed gebruikt. 

 

Zaterdag en zondag was er de competitie en nieuw dit jaar: de New 

Horizons competitie. Speciaal voor AV makers die nieuw zijn en nog niet 

eerder hebben meegedaan in festivals en bovendien graag willen horen 

wat de jury ervan vindt. Suzanne Gregory, Jeff Mansell en Malcolm Imhoff 

werden positief verrast met de New Horizon inzendingen. 

 

Hoe gaat het in zijn werk? Dit jaar waren er 58 inzendingen waarvan er 

21 in de New Horizon competitie. De jury ziet elke AV meestal voor het 

eerst (sommigen kan men al eerder gezien hebben in een ander festival) 

na elke projectie is er kort overleg en na elke sessie is er langer overleg. 

Na afloop van de laatste sessie van zondag ochtend is er net zo lang 

overleg als men nodig heeft. In de wandelgangen ontstaat er dan 

inmiddels een aardige discussie over wie o wie er met de Grote Prijs 

vandoor gaat. Ook zijn er prijzen voor de meest creatieve geluidstrack. 

Behalve over de New Horizons is er geen commentaar van de jury te 

verwachten. Met enig ceremonieel wordt de zondag afgesloten met de 

prijsuitreiking. 

 

Uw secretaris van de NVBG heeft zich uitstekend vermaakt, genoten van 

de gesprekken, “Don’t mention the Brexit” in acht genomen en tussen de 

dagen en sessies door zich lunch en diner laten smaken. Helaas heb ik, 

hoewel ik regelmatig de NVBG heb genoemd, niet de rekening bij de 

penningmeester kunnen leggen. Hoe dan ook. Een bezoek aan andere 

festivals is een aanrader. Niet alleen vanwege de Av's maar ook zeker 

vanwege de mooie ontmoetingen. 

 

Nieuwsgierig geworden? Kijk gerust eens op de website [Klik HIER]: 

en voor nog veel meer AV nieuws op http://www.avnews.org.uk 

 

Henk Tulp 

 

http://www.av-group.org.uk/gnfestival/web2/index.html
http://www.avnews.org.uk
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In de nieuwsbrief van DIGIFOTO (5 december 2018) kwam ik een 

interessant artikel tegen over flitsen. Het is hieronder integraal 

weergegeven, uiteraard met toestemming van de uitgever. 

 

Verboden te flitsen! 

Er zijn situaties denkbaar waarbij het toegevoegde licht van een flitser je 

foto aantrekkelijker maakt. Soms is het zelfs noodzakelijk, bijvoorbeeld 

omdat het onderwerp in tegenlicht staat. Toch mag je niet klakkeloos op 

iedere locatie je flitser gebruiken. 

Als je een reportageflitser op het flitsschoentje van de camera bevestigd, 

zie je het apparaat niet zomaar over het hoofd. Helemaal opvallend is het 

wanneer het flitslicht wordt afgevuurd. Kijk je juist op dat moment naar de 

flitser, dan raak je eventjes verblind door het felle licht. Je ziet vreemde 

lichtpatronen of sterretjes in de ogen. Dat je niet goed meer kunt kijken 

duurt gelukkig maar even, maar er zijn situaties waarbij een kort moment 

van verblindheid al desastreuze gevolgen kan hebben. Daarom geldt er 

een ‘flitsverbod’ op bepaalde plaatsen of evenementen. Slaan deze 

verboden ergens op? Jazeker. Lees hier de locaties of situaties waar het 

verboden is om te flitsen en de reden waarom dat zo is.  

 

Verboden te flitsen bij optredens  

De meeste artiesten verbiedt het om tijdens optredens te fotograferen met 

een flitser. Artiesten moeten zich concentreren op hun performance en 

dan kan het vervelend zijn wanneer zij verblind raken door flitslicht. 

Fotografen die met toestemming en/of met een perskaart toegang hebben 

tot het persvak worden hiervan vooraf op de hoogte gebracht.  

Foto door Marcel van Berkel 

 

Verboden te flitsen bij sportwedstrijden  

Je kunt je voorstellen dat het voor topsporters essentieel is om een 

scherpe blik te hebben. Een opperste concentratie op hun prestaties is 

bepalend voor het winnen van een wedstrijd. Het felle licht van een flitser 

kan de sporters behoorlijk hinderen, of erger nog, hen in gevaar brengen.  

De wedstrijdorganisaties van de 

verschillende sportevenementen 

hebben veelal regels opgesteld voor 

fotografen over het gebruik van 

reportageflitsers. Zo heeft 

bijvoorbeeld de KNGU (Koninklijke 

Nederlandse Gymnastiek Unie) het 

volgende opgenomen in 

reglementen:  

Flitsen, wel of niet 

In deze situaties 

mag je NIET flitsen! 



10 

“Opnames mogen alleen worden gemaakt zonder flits- of video- of 

filmlamp en op plaatsen waar geen gevaar of hinder voor de gymnasten, 

juryleden of wedstrijdleiding kan optreden.” 

 

Niet flitsen op treinstations  

Treinen en treinstations vormen vaak een schitterend decor voor foto -

opnames. Het is niet iedereen bekend dat de Nederlandse Spoorwegen 

een beleid heeft ten aanzien van het maken van foto ’s. Zij hanteren 

bepaalde voorwaarden en wanneer het om flitsen gaat is het beleid extra 

streng. Zo vermelden de reglementen van de Nederlandse Spoorwegen 

onder meer deze zin: “Wegens het gevaar van verblinding van de 

machinist is het verboden flitslicht te gebruiken in de richting van een 

naderende trein.” 

Hoewel er verschil wordt gemaakt tussen particuliere opnamen en 

journalistieke of commerciële fotografie, is het goed om te weten wat al 

dan niet is toegestaan om te fotograferen op stations. De regels zijn te 

raadplegen via de website van de Nederlandse Spoorwegen. 

 

Verboden te flitsen in musea 

In de meeste musea is het niet toegestaan om met flitslicht te 

fotograferen. Dit heeft te maken met preventieve conservering van 

kunstwerken. Vrijwel alle kunstwerken, behalve die van steen, zijn 

gevoelig voor licht. De werken kunnen een bepaalde verlichtingssterkte 

verdragen zonder schade op te lopen. Die hoeveelheid is door musea 

bepaald aan de hand van het daglicht en/of kunstlicht dat op de objecten 

valt. De werken moeten immers belicht worden zodat deze bekeken 

kunnen worden door de bezoekers. Wordt er echter extra licht 

toegevoegd, zoals die van flitsers, zal de toegestane verlichtingssterkte 

overschrijden. Hierdoor worden chemische processen op gang gebracht 

waardoor het werk beschadiging kan oplopen. Zo veroorzaakt teveel licht, 

met name bij schilderijen, een verandering in de kleuren. Ook schadelijk 

is een te grote hoeveelheid warmte. Warmte droogt de verf uit waardoor 

er barstjes in het schilderij kunnen ontstaan.  Kunstwerken zijn dus niet 

bestand tegen de krachtige lichtbundel van een flitser. Uiteraard zou een 

enkele flitser geen kwaad kunnen, maar een dagelijkse portie (te) veel 

van het felle flitslicht is op lange duur niet goed voor een kunstwerk.  

 

Waar mag je dan wél flitsen?  

Er zijn natuurlijk tal van plekken waar je wél mag fotograferen met een 

flitser. Nog niet zo bedreven in flitsfotografie? Dan zijn de boeken en 

workshops van Sonja van Driel een absolute aanrader. Je leert op een 

toegankelijke manier hoe je de flitser instelt om de mooiste flitsfoto ’s te 

maken. 

  

 

DIGIFOTO is het platform voor fotografie & video in de Benelux.  

Met twee fantastische magazines voor zowel de startende als gevorderde liefhebber. Ga voor veel 

inspiratie, tips & tricks en het laatste foto & video -nieuws naar www.digifotopro.nl  

http://www.sonjavandriel.nl
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“Maak kans op een audiovisueel softwarepakket ” 
 

Zo stond het op het formulier die bezoekers van onze stand op de 

50-Plusbeurs in Utrecht konden invullen. 

 

Men moest er natuurlijk wel wat voor doen. Namelijk één van de open 

avonden bezoeken die de regionale afdelingen van de NVBG 

organiseerden. 

Uw secretaris heeft een flink aantal ingevulde formulieren ontvangen, en 

maandag 24 december was het zover! 

 

De mistery-man mocht, geblinddoekt en al, twee kaarten trekken.  

Het leverde twee gelukkige winnaars op van respectievelijk een Wings 

Platinum en een M.Objects softwarepakket. 

 

Wij feliciteren Henk Mol en Wim Heuvelman hiermee. De hobby van 

maken van mooie audiovisuele producties kan beginnen!  

 

Maar dat is nog niet alles. Ook de anderen die de moeite hebben 

genomen om het formulier in te leveren laten we niet zomaar gaan.  

Ze worden van harte uitgenodigd om de Nationale wedstrijd op 6 april bij 

te wonen. Al deze formulierinvullers krijgen daarvan persoonlijk bericht.  

Mistery man 

De trekking 

De winnaars 

De winnaars 
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Verslag van de bijeenkomst van AV-West op 17 december 

 

AV-West is deze avond volledig aanwezig. We starten deze avond met 

een gesprekje over computers. Van diverse leden is de computer of 

laptop na jaren van gebruik moe geworden en aanschaf van een opvolger 

is altijd ‘een dingetje’. Welke moet je kopen, waar moet je kopen, wat zijn 

de technische aankoopcriteria, allemaal zaken waar goed over moet 

worden nagedacht. Ook het installeren van de software na aanschaf is 

steeds weer een heel tijdrovende zaak. Computers kunnen alles flitsend 

vlug, maar installeren kost toch vaak een hele dag. 

 

Henk van Uffelen b ij t  het 

spits deze avond af met een 

serie getiteld Saas-Fe. Het is 

een plaatsje in Zwitserland 

waar hij, onder slechte 

weersomstandigheden heeft 

gefotografeerd. 

De serie is samengesteld met 

de vernieuwde versie van 

Windows Moviemaker, 

genaamd Foto ’s. Windows 

Movie Maker, dat deel 

uitmaakt van Windows Essentials 2012 is niet meer beschikbaar als 

download. Websites die gratis downloads van Movie Maker aanbieden, 

leveren niet het echte programma. Bovendien kunnen deze downloads 

malware, virussen of verborgen kosten bevatten. 

Foto’s is een eenvoudig programma dat het samenstellen van 

diavoorstellingen mogelijk maakt, maar er zijn flink wat beperkingen. Zo is 

de stand tijd van een dia niet flexibel te bepalen. Gevolg is dat de serie 

iets te snel overkomt, er is nauwelijks tijd om de beelden te zien. Er zijn 

wel aardige beeld-overgangseffecten mogelijk. Gebruik ervan moet 

evenwel beperkt worden en ‘passen’ bij de beelden.  

Er gaan flink wat adviezen over de tafel, waarvan de belangrijkste is: 

“Laat dit programma vallen en concentreer je op M.Objects, dan heb je 

alles zelf in de hand”. 

 

Jan van der Schans heeft een 

fraaie serie gemaakt, getiteld ‘Van 

zand gemaakt’. Hij laat hier 

zandsculpturen zien die deze 

zomer in Den Haag zijn gemaakt 

en opgesteld. Hij gebruikt een 

mooie afwisseling van totalen en 

details. Men vraagt zich af hoe het 

mogelijk is dat zoiets van zand gemaakt kan worden. De beelden geven 

inderdaad qua structuur en stofuitdrukking meer de indruk van beton te 

zijn dan van zand, maar zijn toch echt van zand gemaakt. Ook hier komen 

er wat adviezen voor verbetering, waaronder omzetten in Sepia. Wellicht 

dat dit de aanblik van de serie in zijn geheel nog kan verbeteren.  

 

Ger Sauer is een begenadigd fo tograaf met een oog voor mooie 

plaatjes. Hij heeft in Cordoba, 

Spanje de Mezquita kathedraal 

bezocht. Het is een zeer druk 

bezocht bouwwerk, dat is gestart 

als een Christelijke kerk en later 

door de Moren als moskee is 

verbouwd en ingericht. 

Hierdoor zijn verschillende bouwstijlen te herkennen. De drukte van 

bezoekers is in de serie Ger nauwelijks te zien. In verhouding waren er 

veel totalen en weinig details te zien. Tijdens de bespreking ontstaat een 

discussie over gebruik van JPG versus raw, maar een echte conclusie is 

er niet uit te trekken. Het geluid klonk soms iets te schel, maar de keuze 

van de muziek was wel prima. 
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Marcel Batist presenteert 

‘Kruipen door de Keukenhof ’. 

Tijdens een rondgang door zijn 

archief treft hij een aantal 

bloemenfoto’s aan die vanuit een 

bijzonder laag standpunt genomen 

zijn. Het was aanleiding voor deze 

serie waar, zoals gewoonlijk bij Marcel, weinig op aan te merken was. Hij 

noemde de muziekkeuze lastig; het mocht niet dromerig of 

slaapverwekkend worden. 

Conclusie: er hoeft niet veel meer aan te gebeuren, prima zo.  

 

André Hartensveld heeft een 

herfstimpressie van het plaatsje 

Staverden gemaakt. Hij laat mooie 

beelden zien, begeleid door fraaie 

muziek. Het levert een relaxte serie 

op. Er is enig commentaar op 

enkele beelden waarin we 

slordigheden ontdekken, (scheef 

ingeraamd?) maar de strekking van de serie is prima. 

 

 

Henk van Uffelen heeft nog een 

tweede serie gemaakt, deze keer met 

een écht AV-programma. 

Het is een zeer korte serie geworden, 

met slechts één gebouw als 

onderwerp. Dat betekent dat ik voor 

mijn gevoel toch een paar herhalingen 

heb gezien. 

De serie toont voornamelijk ramen en 

deuren. Het lijkt een mooie 

vingeroefening op het programma 

onder de knie te krijgen.  

Jan van der Schans heeft 

vanavond nog een tweede serie 

voor ons in petto, getiteld ‘Zomer 

rond de plas’. Het is een serie met 

mooie fotografie en heerlijke muziek 

uit een prachtig natuurgebied. We 

zien wat dipjes tijdens overgangen. 

Jan krijgt wat aanwijzingen om dat 

in het vervolg te voorkomen. De meest kritische opmerking is dat de serie 

iets te lang is, maar voor mij persoonlijk was het prima. 

 

 

Tot slot laat Ger Sauer nog een 

reeks beelden zien, gemaakt in 

Hotel New York te Budapest. Dat 

hotel is immens van afmetingen en 

straalt een geweldige luxe uit. Hij 

heeft de kleur van de gehele serie 

aangepast met een NIK-filter. 

Ger heeft er een lekker muziekje 

onder gezet, mede daardoor is er 

maar heel weinig commentaar. 

 

Al met al weer een heel leerzame avond, die zoals in de meeste gevallen, 

tot in de vroege uurtjes duurde. 

 

Arthur Palache 
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Bijeenkomst AV-groep Drenthe op 20 november 

 

Tijdens deze eerste bijeenkomst na de “AV-dag van het Noorden” 

beginnen we met de evaluatie van die dag. Afgezien van enkele 

opstartproblemen is de dag goed verlopen en werden er boeiende series 

vertoond. 

 

Voor deze avond staan de volgende producties op het programma:  

 

De tuinen van Trauttmansdorf: 

Tijdens een vakantie in Zuid-Tirol 

bezocht Maria de tuinen van 

kasteel Trautmannsdorff bij 

Merano. 

Voor de muziek heeft ze gekozen 

voor “Touched by Love” van 

Bernward Koch, wat goed past bij 

de beelden. Zowel het gebruik van 

“beeld-in-beeld” als de “wipe” zijn 

een positieve aanvulling op de 

overzichtsbeelden. 

 

 

 

De zwevende tuinen van Luttelgeest:  

Veel dichterbij, in de 

Noordoostpolder, bevinden zich 

de zwevende tuinen van de 

Orchideeënhoeve. Op de 

enigszins droevige muziek 

wordt door middel van lange 

overvloeiers en lange stand-

tijden een beeld gegeven van 

deze toeristische attractie. 

De overzichtsopnames geven een indruk van de massaliteit van het 

geheel, die versterkt wordt door de spiegelpanelen waaruit alle wanden 

bestaan. Met name de close-up opnames oogsten bewondering. 

 

Psalm 121: 

Een totaal andere serie is “Psalm 

121” van dezelfde maker. De 

gezongen liedtekst wordt, 

geïllustreerd met sfeerbeelden, 

bovenin beeld getoond,. Daarnaast 

wordt de bijbel-tekst onderin beeld 

als lichtkrant geprojecteerd. 

 

 

Dit maakt het beeld onrustig, de 

bewegende tekst blijft de aandacht 

trekken. 
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Enkel Glas:  

IJsbloemen op ramen van enkel glas kennen de meesten van ons alleen 

nog van heel vroeger. Ze vormen de achtergrond van een poëtische tekst 

over een moeder, die de kachel opstookt, waardoor de bloemen 

veranderen in tranen. 

 

Vertel het aan de bomen:  

Een gedeelte van het gedicht “Voor een dag van morgen” van Hans 

Andreus is door Max gebruikt voor zijn serie “Vertel het aan de bomen”. 

Oorspronkelijk was dit een klank-dia-serie, die naderhand is 

gedigitaliseerd. Max gaf op verzoek uitleg over de manier waarop hij al 

tijdens het fotograferen de beelden had bewerkt door kleine bewegingen 

met de camera te maken. 

 

Zonder Uutzicht: 

De sfeer van de gezongen tekst van Luuk Peters, in het Drents, wordt 

weergegeven door beelden van een dorp in Spanje, dat verwoest werd 

tijden de burgeroorlog, In deze beelden duikt telkens het portret van een 

meisje op, dat in de tekst wordt bezongen: 

 

Geef heur die kaans, ja hoe moet het dan aans  

As soldaoten verdwienen, zal de zun weer goan schienen  

 

Orchis etcetera: 

Deze laatste serie, waarvan de beelden zijn opgenomen in de 

Orchideeënhoeve in Luttelgeest, bestaat uit beelden van orchideeën op 

muziek van Simeon ten Holt. 
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Wij hebben Engelse vrienden. Eens in de twee jaar brengen we Kerst in 

Engeland door. En eens in de twee jaar zijn die Engelsen bij ons. 

Tussendoor is iedereen bij de eigen familie, dan blijft de eindejaars -

belasting beperkt. Dat werkt zo al sinds 1968 of zo, in ieder geval al een 

heel lange tijd. Vorig jaar was het onze beurt om voor gastgezin te 

spelen. 

 

Altijd heel gezellig. We lachen wat af met z ’n allen. Hoogtepunt vormt 

altijd de oudejaarsdag. Of dat nu in Engeland is of hier in Holland, er 

moeten dan oliebollen gebakken worden. ’s-Morgens om een uur of elf 

nemen we de eerste alcoholische versnaperingen, zeg maar om ons 

moed in te drinken. En na de lunch gaat het beginnen. We (het zijn de 

mannen die dit karwei altijd opknappen) hebben er inmiddels veel 

ervaring mee, met die oliebollen (oil balls worden ze door onze Engelse 

vrienden genoemd). In het begin waren ze steenkoolachtig. Zowel qua 

kleur als qua soortelijk gewicht. Maar dat is inmiddels veranderd. Ze 

kunnen de AD-oliebollentest tegenwoordig ruimschoots doorstaan. Niet te 

groot, mooi van vorm, geen ‘olievaten’ en geheel doorbakken. Bovendien 

een prachtige goudgele kleur.  

 

Met de appelflappen 

(door ons al jaren 

geleden herdoopt in 

‘apple-flapple-jackels’) 

ging het bijna mis. 

Hoewel we precies 

volgens het recept op 

de verpakking gewerkt 

hebben, ontstond er 

geen smeuïg deeg, 

maar een soort 

vloeibare rubber. Daar kon je met geen mogelijkheid een appelschijf 

doorheen halen. Nogmaals het recept gelezen. Nogmaals geconcludeerd 

dat de aanwijzingen exact opgevolgd waren. Ik had dat ik het verleden 

weleens anders meegemaakt. Ik kan me uit mijn jeugd nog herinneren dat 

mijn moeder een leeg conservenblik uit het vuilnisvat viste om te lezen 

hoe het gerecht dat erin zat eigenlijk klaargemaakt had moeten worden. 

Daar heb ik veel van geleerd, dat zou mij niet gemakkelijk overkomen.  

 

Waarom dan toch die vreemde, elastische en ondoordringbare 

substantie? Het gedroeg zich in de beslagkom als een rubberachtige bal, 

er was niets mee te beginnen. Aan één van de vrouwen vragen, dat was 

toch wel het allerlaatste dat we wilden doen. Zoiets betekent 

gezichtsverlies en dat kun je je natuurlijk absoluut niet veroorloven. De 

dames beginnen op zo ’n moment onmiddellijk over bovenmatig 

drankgebruik en iets over ‘te ijdel om een leesbril te dragen ’, dat soort 

dingen. Bovendien hadden we voor de gehele middag de keuken voor 

gesloten verklaard. Je kunt hem dan niet voor ‘open’ verklaren omdat er 

een probleempje is. Totdat de dames trek kregen in thee en alsnog het 

verboden gebied betraden. Uitgerekend mijn vrouw had onmiddellijk in de 

gaten er aan de hand was.  

 

Ik heb dus nog een zeer hartig woordje te spreken met de reclamedwaas 

die receptuur op de verpakking afdrukt voor 250 gram bloem, terwijl er 

500 gram in zit. 

 

Arthur Palache 

 

Apple-flapple-jackels 


