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Van de redactie 

Deze aflevering van de nieuwsbrief staat voor een groot deel in het kader 

van het symposium, dat op 9 februari in de Veluwehal in Barneveld wordt 

gehouden. Er wordt daar gesproken over hoe je van een (vaag) idee tot 

een aantrekkelijke audiovisual kunt komen. In dit nummer ook een 

inleiding van de symposiumorganisatie, waarin het verloop van deze dag 

uiteen wordt gezet. 

 

Tegelijkertijd wordt op die dag de Algemene Ledenvergadering 

gehouden. Daar legt het bestuur verantwoording af over de activiteiten 

van het afgelopen jaar en het is ook bij uitstek de gelegenheid voor de 

leden van de NVBG om het bestuur te sturen in de plannen voor de 

toekomst. De agenda voor deze vergadering vindt u op blz. 4.  

 

Er is een verslag met foto ’s van de studiedag in Rijen en er is natuurlijk 

nieuws uit de regio ’s. De evenementenkalender staat op blz. 13. 

Uiteraard besluit de nieuwsbrief zoals gewoonlijk met de maandelijkse 

column. 

 

Kopij voor het maartnummer kan op de gebruikelijke wijze ingestuurd 

worden naar nvbgnieuws@nvbg.nl  Doe dat uiterlijk op 22 februari, dan 

weet u zeker dat uw artikel, zo mogelijk met foto ’s, geplaatst wordt. 

 

Ik wens u veel leesplezier. 

 

Arthur Palache 

Hoofdredacteur 

 

 

Van de voorzitter 

Op het moment dat dit NVBG-nieuws in uw digitale brievenbus is gevallen 

is het nog drie dagen te gaan tot de landelijke NVBG-dag. Zaterdag 

9 februari wordt deze voor de derde keer gehouden in de Veluwehal te 

Barneveld. In het NVBG-nieuws van januari heeft u alles kunnen lezen 

over het symposium “Van idee tot AV” en ook in deze editie treft u nog 

nadere informatie aan. Heeft u zich nog niet aangemeld voor het 

symposium? Dan kan dat nog via de website van de NVBG (www.nvbg.nl) 

of direct via de link https://www.navg.nl/NVBGactiviteiten.php. 

De organisatoren willen graag weten hoeveel leden ze kunnen 

verwachten. 

 

Op 9 februari staat ook de Algemene Ledenvergadering (ALV) gepland. 

De stukken hiervoor zijn inmiddels gepubliceerd op het alleen voor leden 

toegankelijke deel van de website (directe link: https://navg.nl?routing=L). 

Ik nodig u uit van harte uit de ALV bij te wonen. Elders in dit NVBG -

nieuws is de agenda gepubliceerd. 

Gerrit van Harreveld heeft besloten zijn functie van algemeen bestuurslid 

met als aandachtsgebied de Nationale AV-wedstrijd, neer te leggen. Het 

bestuur betreurt dit besluit. Zij dankt Gerrit voor hel vele werk dat hij met 

tomeloze inzet voor de NVBG en in het bijzonder voor de Nationale AV-

wedstrijd heeft verricht.  

Behalve voor de vacature van penningmeester en de vacante functie van 

secretaris, waarvoor het bestuur reeds kandidaten heeft gevonden, is er 

nu ook een vacature voor algemeen 

bestuurslid.  

Bij deze roep ik leden op zich 

kandidaat te stellen voor deze 

dynamische functie binnen het 

bestuur. 

mailto:nvbgnieuws@nvbg.nl
https://www.navg.nl/NVBGactiviteiten.php
https://navg.nl?routing=L
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De inschrijving voor de Nationale AV-wedstrijd is op 4 februari gesloten. 

In totaal zijn 44 series aangemeld. Ten opzichte van vorig jaar een lichte 

stijging. De jury bestaande Jan Roeleveld, Leo Koppens en Piet Huijgens 

gaat aan de slag om alle inzendingen te bekijken, te beluisteren en te 

beoordelen. 

Op 6 april kunt u in de Veluwehal te Barneveld het resultaat daarvan 

beleven. 

 

Het ledenaantal is vorig jaar licht gestegen en ook in de afgelopen maand 

hebben zich al weer een paar nieuwe leden aangemeld. Ik heet de 

nieuwe leden van harte welkom en wens hen een leerzame en AV-

productieve tijd toe bij de NVBG. 

 

Ik hoop de komende maanden veel leden te ontmoeten op: 

 de landelijke NVBG-dag op 9 februari, 

 het voorjaarsfestival in Oosterhout (bij Nijmegen) op 9 maart  

 en het Nationaal AV-festival op 6 april.  

 

Ed Diersmann, 

Voorzitter NVBG. 

 

OUD-VOORZITTER JAN HAGEMAN OVERLEDEN 
 

Jan Hendrik Hageman is op 1 februari 2019 heengegaan in zijn woonplaats 

Zoetermeer. Hij was van 1990 tot en met 2003 voorzitter van de toenmalige 

NVG. 

 

“Ik heb een mooi leven gehad, het is goed zo.” staat bovenaan de rouwkaart 

vermeld. 

 

Jan Hageman was meer dan een voorzitter van de NVG. Hij bouwde bruggen 

en had voor iedereen persoonlijk veel aandacht. Als dat nodig was, trad hij 

kordaat op, met de gave niemand voor het hoofd te stoten. Hij wist ook te 

relativeren en had veel gevoel voor humor.  

 

Jan was werkzaam als vertegenwoordiger bij een voormalige sponsor van de 

NVG: Kodak. Via oud-voorzitter Peter Willems werd hij eens gevraagd te 

jureren bij een Nationale Klank -dia Wedstrijd. Naderhand droeg Peter Jan 

voor als frontman van onze Vereniging. Jan wist zijn werkgever te 

overreden, om een aantal (werkende!) Kodak dia-carrousels over te spuiten 

met een laagje goud. Die speciale, zeer gewilde uitvoering werd jarenlang 

als Grote Prijs uitgereikt aan de winnaar van de beste klank -dia inzending. 

 

Jan was altijd hoffelijk en correct: in optreden, woordgebruik en kleding. Hij 

was de personificatie van de toenmalige NVG. Jan ging als een vaderlijk 

figuur met iedereen om. Hij had de gave om problemen met tact en humor 

op te lossen. Hij was ook de man die oog had voor de Geluidsjagers binnen 

onze vereniging.  

 

 

Laten wij Jan met ere in 

herinnering houden. 

 

Dat Jan moge rusten in volle 

vrede.  

 

Nico Warnaar. 
Jan Hageman reikt prijzen uit bij de 

Nationale Geluidswedstrijd in 1993 



4 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2019   

 

Zaterdag 9 februari 2019 om 11.30 uur 

in De Veluwehal, Nieuwe Markt 6, 3771 CB  Barneveld  

 

Voorlopige AGENDA 

 

1. Opening en vaststelling van de agenda 

2. Mededelingen door het bestuur  

3. Ingekomen stukken  

4. Vaststellen notulen van de ALV van 24 februari 2018  

5. Algemeen verslag van de activiteiten van de vereniging en het bestuur 

in het afgelopen jaar   

6. Financieel verslag van de penningmeester 

 a Exploitatierekening 2018 

 b Balans 

 c Verslag Financiële Commissie 

7. Bestuurssamenstelling. 

Volgens de statuten treedt penningmeester Henk Dijkstra na twee 

perioden af en is niet herkiesbaar. Het bestuur stelt Hannie Lodder-

Kuizenga kandidaat voor de functie van penningmeester. 

De functie van secretaris wordt op dit moment waargenomen door 

Henk P. Tulp. Het bestuur stelt voor Henk P. Tulp te benoemen  tot 

secretaris. In het rooster van aftreden neemt Henk P. Tulp de plaats 

in van de in 2017 afgetreden Jan Bras. 

Gerrit van Harreveld is  als algemeen bestuurslid, met als 

aandachtsgebied de Nationale AV-wedstrijd, afgetreden. Deze 

bestuursfunctie is dus vacant. 

Kandidaten voor de functie van algemeen bestuurslid, alsmede 

tegenkandidaten voor de functies van penningmeester en secretaris, 

kunnen zich schriftelijk melden bij de waarnemend secretaris  

Henk P. Tulp, Spaandonk 19, 4907  ZK Oosterhout of via een email 

naar secretariaat@nvbg.nl 

8. Overzicht van de activiteiten van de vereniging en het bestuur in het 

komend jaar  

9. Vaststellen begrotingen 

 a wijziging begroting 2019 

 b vaststelling begroting 2020 

 c vaststelling contributie 2020 

10. Benoeming Financiële Commissie 2019*) 

11. Rondvraag 

Vragen voor de rondvraag s.v.p. voor 7 februari zenden naar 

secretariaat@nvbg.nl. 

Het bestuur garandeert dat dan op de vergadering een antwoord 

gegeven wordt. 

12. Sluiting van de vergadering door de voorzitter  

 

*) Financiële commissie 2018: 

 Nico Warnaar en Henk P. Tulp 

 Reserve: Andrew Plevier 

 Daar Henk P. Tulp waarnemend secretaris is geworden van de 

NVBG, is Andrew Plevier toegetreden tot de financiële commissie. 

Nico Warnaar heeft twee jaar zitting gehad en is statutair niet 

herkiesbaar. Er zijn dus vacatures voor een gewoon lid en een 

reserve lid. 
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Symposium landelijke NVBG-dag op 9 februari 2019 

“Van idee tot AV” 

Zoals in het voorgaande NVBG-Nieuws al is aangekondigd wordt op de 

komende landelijke NVBG-dag niet alleen onze jaarlijkse Algemene 

Ledenvergadering gehouden. Gezien het succes van verleden jaar is dit 

jaar wederom een symposium georganiseerd, met als doel elkaar te 

inspireren en wel door gezamenlijk onze gedachten laten gaan over de 

vraag: Hoe kom ik van een idee tot een AV? 

 

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

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 weleens 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 op 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? 

Om hier antwoord op te krijgen zal onder meer ingaan worden op het 

toepassen van muziek en geluid.  

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 symposium wordt gehouden in  

 

de Veluwehal 

Nieuwe Markt 6 

3771 CB Barneveld 

 

De zaal gaat om 10:00 uur open 

Aanmelden kan HIER 

Van de symposiumorganisatie 

https://www.navg.nl/NVBGactiviteiten.php
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Dit doen we door te antwoorden op vragen zoals:  

 Welke sfeer moet het oproepen? 

 Is er altijd eigenlijk wel een voice-over nodig? 

 Wat te denken van live geluid?  

 

Maar ook zullen de technische aspecten aanbod komen, zoals het 

knippen in muziek en geluidfragmenten, het vinden van de goede balans 

tussen muziek en de voice-over en de toepassing van effecten, zoals 

bijvoorbeeld galm. 

 

Hiervoor zullen in de middag gelijktijdig twee sessies worden gehouden; 

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

 

A. In deze sessie zal Chris Stenger het gebruik van een voice-over in 

een AV bespreken, waarbij de volgende vragen de revue zullen 

passeren: 

 Waarom zou je een voice-over willen toevoegen; 

 Waaraan moet een goede voice-over voldoen; 

 Hoe neem je een voice-over op; 

 Hoe integreer je een voice-over in een AV; 

 Knippen in het geluid, om een gebalanceerde AV met voice-

over te krijgen. 

 

B. In de sessie in het kader van opnemen en bewerken van geluid zal 

Marco Ising aan de hand van “Making of Nepal 2015” het gebruik 

van een draaiboek voor foto- en audio-opnamen behandelen. Dit 

echter niet zonder hierbij de nodige aandacht  te schenken aan:  

 Maken van een tekst, 

 Sfeer van de muziek (al dan niet lokale muziek);  

 Het maken van muziekkeuzes en het zoeken van muziek; 

 Welke muziek past goed bij een voice-over; 

 Zoeken van live geluid; 

 Het mixen van voice-over en muziek; 

 Stereo gemonteerd live geluid. 

 

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. Hiervoor is gekozen de HDAV-

show “The walls behind the trees”, over het Zion National Park gemaakt 

door Jan Roeleveld.   

 

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) 
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Zaterdag 6 april 2019 

Veluwehal 

Nieuwe Markt 6 

3771 CB  Barneveld 

Aanvang 10:30 uur 

 

Er zijn twee programmaonderdelen: 

 Beeld en Geluid uit België 

 De Nationale AV-wedstrijd 2019 

 

In Beeld en Geluid uit België presenteren enthousiaste Zuiderburen een 

aantal van hun producties. Dit ochtendprogramma wordt gecoördineerd 

door Henk P. Tulp. 

Laat dit deel van het Nationaal AV-Festival niet aan u voorbijgaan en 

neem deel aan het ochtendprogramma. 

 

’s Middags wordt voor de 54e keer de Nationale AV-wedstrijd 

gehouden. Vanaf 13:00 uur worden ongeveer 25 producties vertoond, die 

een deskundige jury uit de 44 inzendingen heeft geselecteerd.  

 

Wij roepen de leden van de NVBG op om op 6 april naar de Veluwehal in 

Barneveld te komen. Het wordt een leerzame dag. Neem een introducé 

mee om die kennis te laten maken met onze hobby en het werk van de 

NVBG. NVBG-leden hebben gratis toegang. De toegangsprijs voor niet-

leden bedraagt € 10,--. 

 

Noteer in uw agenda: 6 april 2019 Nationaal AV -Festival. 

 

Bestuur NVBG Organisatie Nationale AV-wedstrijd 
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Voor de 26e keer ging op 26 januari 2019 de Studiedag AV van start. Het 

winterse weer was verdwenen, waardoor de bezoekers gelukkig niet 

weerhouden werden om naar Rijen te komen. 

 

Bijna 150 bezoekers hebben we mogen verwelkomen in ‘Cultureel 

Centrum de Boodschap ’ in Rijen. Van de 38 ingezonden AV ’s werden er 

24 vertoond en besproken. Dit wil niet zeggen dat de niet vertoonde AV ’s 

series minder van kwaliteit waren, maar we hebben getracht een 

programma samen te stellen dat interessant was voor de Studiedag AV 

met zowel top- als beginnerseries. 

 

Voor het eerst in het digitale tijdperk waren er tijdens de projectie wat 

technische problemen waardoor de dag iets later van start ging. Helaas 

hebben we twee series niet kunnen vertonen vanwege deze technische 

problemen. Dat waren: ”Wonen en werken in Waalwijk” van Hans 

Vermaas en “Eleanor” van Robbie Breugelmans. Deze krijgen volgend 

jaar als eerste de kans om mee te doen aan de Studiedag AV 2020.  

 

De besprekingen 

werden gedaan 

door Ludo Kindt en 

Rinus Verheggen 

(hiernaast in 

gesprek met Piet 

Huijgens). Zij 

hadden zich 

terdege voorbereid. 

Het commentaar 

was dan ook vaak 

zeer steekhoudend 

met levendige discussies, waarbij 

de twee sprekers elkaar goed 

aanvulden, maar soms ook van 

mening verschilden. 

 

Aan de auteurs die naar voren 

kwamen na de vertoning van hun 

productie werden vragen gesteld 

zodat de toeschouwers wat meer 

informatie kregen over de serie en 

de achtergronden.  

 

Het vertoonde werk was goed 

afwisselend en veel verschillende 

onderwerpen kwamen aan bod en 

voor elke serie was vijf minuten 

bespreektijd ingeruimd. Reactie uit de zaal met soms steekhoudende 

opmerkingen maken de Studiedag AV wat levendiger als zouden de 

reacties vanuit de zaal wel wat meer mogen zijn.  

 

Na afloop van de dag konden we, ondanks de valse start, als organisatie 

toch spreken van een geslaagde dag en de reacties die we mochten 

Verslag studiedag Rijen 
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ontvangen waren vrij positief. Enkele puntjes van kritiek nemen we mee in 

onze evaluatie. Al met al was het een fijne AV-dag met veel variatie in het 

vertoonde werk. In de pauzes werden de contacten in het AV wereldje 

weer wat aangescherpt, wat een leuke bijkomstigheid is van een dag als 

vandaag.    

 

Zonder onze sponsoren zou een dag als deze niet mogelijk zijn en we 

bedanken  AV Stumpfl Nederland voor de geweldige  beamer en het 

prachtige strakke scherm, alsmede voor de omslag van het 

programmaboekje. Sowisan wordt zeer hartelijk bedankt voor de goede 

professionele geluidsinstallatie.                                                                                                                      

De Studiedag AV wordt ook mede mogelijk gemaakt door een financiële 

bijdrage van de Fotobond afdeling Brabant West en de NVBG.  

 

De 27e Studiedag AV hopen we weer te kunnen organiseren en wel op 

zaterdag 18 januari 2020.  Voor meerdere informatie www.avgroep1592.nl   

 

De organisatie, 

Piet Huijgens , Hans Vermaas en Henk-Jan de Weert 
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De AV-club Kennemerland. 
 

Nu de relatie tussen de NVBG en de AV-club Kennemerland weer is 

hersteld, wil ik graag iets over onze club vertellen. Wij komen acht keer 

per jaar bij elkaar. We hebben zes gewone clubavonden. Drie avonden 

voor series met een vrij onderwerp. Drie avonden voor series met een 

club- opdracht. De opdrachten kunnen zijn: een liedje, een gedicht of een 

stuk tekst, een museum, een serie van één, twee of drie minuten, een 

vakantieserie, een humorserie, een documentaire, een serie met behulp 

van bijvoorbeeld 20 vooraf verstrekte foto's of een serie naar aanleiding 

van een clubuitstapje. Het enthousiasme van de leden is geweldig groot. 

Meestal hebben we meer dan acht nieuwe inzendingen voor een 

clubavond. Series korter dan zes minuten worden twee keer vertoond. 

Daartussen is een superkorte bespreektijd. Dit jaar hebben we plaats 

ingeruimd voor series ouder dan drie jaar. Daarnaast hebben de 

nieuwjaarsbijeenkomst met de beroemde quiz van Ruud Assendelft. We 

sluiten af met een intern festival voor vrienden en familie, dat wordt 

bezocht door ongeveer 70 mensen. Elk clublid mag een serie insturen, 

die uiteraard wordt vertoond. Nog steeds is het motto van onze club, 

bedacht door Cor Nierse: Geen jury, geen prijzen. Dit zorgt ervoor dat wij 

met plezier de hobby beoefenen.  

 

Elke clubavond wordt voorafgegaan door een "Auvitekst" van rond de 12 

pagina's. Ruud Assendelft maakt er een prachtig clubblad van. Naast het 

artikel van de voorzitter Theo Eichhorn presenteren de clubleden hun 

nieuwe serie. De secretaris Rob van den Berg schrijft het verslag van de 

vorige avond met de bespreking van de series. Af en toe wordt de leden 

gevraagd een serie van een medelid te bespreken. Die kan dan vele 

malen worden bekeken, want hij wordt via WeTransfer gezonden naar de 

recensent. Verder staat er vaak een "AV-technisch" artikel in en worden 

landelijke activiteiten aangekondigd. 

Verantwoordelijk voor de projectie zijn Cees Snijder, Hans Meijer en 

Emiel Baas. John de Vries is de penningmeester. Het jaarprogramma en 

de presentatie van de avonden worden verzorgd door Jeanne Assendelft 

en ondergetekende. 

 

Momenteel hebben wij 23 leden. 

 

Wij staan open voor nieuwe ideeën voor onze clubavonden. Contacten 

met andere clubs vinden wij leuk. 

 

Herman Kraij 
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AV-Groep Westland, bijeenkomst dinsdag 22 januari 2019 

 

De avond is vol bezet, alle leden zijn aanwezig. Uw scribent is echter 

letterlijk onthand, want ik heb een kleine operatie aan mijn rechterhand 

ondergaan. Ik heb dus zelf geen aantekeningen kunnen maken, maar een 

medelid heeft dat wel gedaan, waarvoor dank.  

 

We hebben een druk programma, er staan maar liefst elf AV ’s  gereed 

voor vertoning en bespreking. Daarom spreken we af dat de AV ’s die al 

eerder vertoond zijn, maar een remake achter de rug hebben, al dan niet 

met aanwijzingen vanuit het gezelschap, slechts eenmaal vertoond zullen 

worden. De nieuwe AV ’s worden zoals gewoonlijk tweemaal vertoond; 

een keer om zwijgend een indruk te krijgen en de tweede keer om 

opmerkingen te maken en verbeteringen voor suggesties te geven.  

 

De eerste AV is getiteld  Autumn Dreams  en gemaakt door André 

Hartensveld. De schitterende beelden zijn gefotografeerd in het 

Speulderbos in Ermelo. Ze zijn radiaal vervaagd in Photoshop en op 

‘Hartensveldse wijze ’ tot een bijzonder fraai geheel gesmeed. De enige 

kritiek die geuit wordt is dat ergens een wit randje langs een van de foto ’s 

te zien was. Dat deed een beetje ouderwets aan, zoals een dia die scheef 

in het raampje is gemonteerd. Uiteraard gaat André dat herstellen.  

 

Kees Olierook laat zijn ‘stoom-AV’ voor de 

tweede keer zien. Er waren de vorige keer wat 

suggesties voor verbetering en deze zijn allemaal 

doorgevoerd. De serie is ook flink wat korter 

geworden. Het geheel is er aanzienlijk door 

verbeterd en Kees krijgt van alle kanten lof 

toegezwaaid. 

 

Ger Sauer heeft een remake van zijn 

serie Hotel New York in Budapest 

gemaakt. Hij heeft een paar kleine 

wijzigingen doorgevoerd en de 

aanwezigen zijn het roerend eens: Niks 

meer aan doen…. 

 

 

Marcel Batist is naast AV-maker een 

fervent liefhebber van tuinieren en dus 

ook van bloemen en planten. Hij heeft een 

nieuwe serie gemaakt, getiteld ‘Over de 

heg’. Een lange serie over tuinen, die speciaal bedoeld is voor leden van 

Groei & Bloei. De serie maakt deel uit van een presentatie die hij gaat 

houden voor Groei & Bloei Enkhuizen. In totaal bevat de gehele 

presentatie 10 à 11 nieuwe series. Ondanks de lengte van deze serie 

hebben we ons geen minuut verveeld. 

 

Dan volgt een documentaire over 

de Sjeik Zayed Moskee in Abu 

Dhabi, gemaakt door Jan van der 

Schans. Het is een ‘echte van der 

Schans-productie’. Dat wil zeggen 

dat de maker gedegen voor-

onderzoek heeft gedaan en dat 

Peter Winters weer op 

voortreffelijke wijze heeft ingesproken. Er was weinig commentaar op de 

serie, we werden stevig geboeid door de grootsheid van het gebouw en 

de feiten en cijfers die werden gepresenteerd. We merken op dat de 

fotografie van Jan steeds beter wordt. Het enige commentaar was dat het 

gebruikte lettertype niet zo goed te lezen was.  



12 

‘Tussen duintop en branding ’ is een serie, gemaakt door Marcel Batist. 

Marcel werd getroffen door het programma Photomirage, waarmee op 

betrekkelijk eenvoudige wijze foto ’s geanimeerd kunnen worden. Het is 

daarmee een leuke serie met “bewegende” beelden geworden. 

In een der volgende nummers van de nieuwsbrief zal een kortartikel aan 

dit programma worden gewijd. 

 

Dan volgen nog twee remakes, een van de ‘Mezquita Moskee ’ in Cordoba 

door Ger Sauer en ‘Bloemensfeer’ van Marcel Batist. 

Kleine onvolkomenheden die ons bij de eerste vertoning waren 

opgevallen zijn nu glad geschaafd. In beide gevallen kan van een 

verbetering worden gesproken. 

 

Arthur Palache 

 

  

 

De volgende AV is weer een 

remake, nu van Johan Rimmel-

zwaan. De serie heeft het 

concertgebouw Palau de la 

Musica in Valencia als onderwerp. 

De serie is behoorlijk ingrijpend 

veranderd. Met name de  

muziekkeuze is nu veel beter en 

past meer dan voorheen bij de 

gepresenteerde beelden. 

 

Dan kijken we naar de serie van Anneke 

van Ruyven, getiteld ‘De Troost van 

Noorwegen’. Zoals de titel al aangeeft is de 

serie in Noorwegen gemaakt en geeft ons 

een fraai beeld van de Noorweegse natuur. 

Anneke heeft een Noors gedicht 

gevisualiseerd. Het gedicht zelf is als 

ondertiteling gebruikt. Er zijn nog wel een 

paar punten voor verbetering, maar deze 

eerste opzet is prima. 

 

Kees Olierook is deze zomer naar 

het Binnenhof in Den Haag getogen 

waar een lichtshow op de 

Ridderzaal werd geprojecteerd. 

Hiernaast een voorbeeld, maar er 

waren ook heel kleurrijke beelden 

bij. Een leuke korte serie, die bij de 

aanwezigen goed binnen kwam. 
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Iedereen heeft weleens van de Wet van Murphy gehoord. Die wet brengt 

onder woorden wat we allemaal bijna dagelijks meemaken: “De som van 

alle ellende is constant en maximaal”. De wet laat zich het best 

beschrijven aan de hand van een paar voorbeelden. 

 

Laatst had ik een stofzuiger onderhanden. Er mankeerde niet veel aan, 

de koolborstels moesten vervangen worden. Het ding was gewoon lastig 

uit elkaar te krijgen en nog veel lastiger weer in elkaar te zetten. Ik zou er 

heel wat voor over hebben om eens in de fabriek te kijken hoe ze dat 

daar doen, want laten we eerlijk zijn, daar moet dat toch in een 

economisch en efficiënt tempo gebeuren. Daar was bij mij geen sprake 

van. Uiteindelijk zat het ding weer in elkaar. Stekker in het stopcontact. 

Heb jij dat nou ook? Evenementenkalender 

Evenement Plaats Datum 

Landelijke NVBG-dag Barneveld 09 februari 2019 

Voorjaarsfestival Nijmegen 09 maart 2019 

Nationaal AV-festival Barneveld 06 april 2019 

Eerstvolgende Festival: 

Klik HIER voor nadere informatie 

http://www.av-voorjaarsfestival.nl/NL/inzenden.htm
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door dat gangetje, dan zie je dat de winkelbediende het rek zo vol gestopt 

heeft dat de spullen ervoor op de grond staan, zo voor het grijpen.  

 

En dan de universele ellende van de rij. Het maakt daarbij niets uit in wat 

voor winkel je bent. Als er rijen zijn, bijvoorbeeld voor een loket bij een 

postkantoor, bij de ANWB of bij een supermarkt voor de kassa ’s, dan 

zoek je van nature de kortste rij. STOM! Wat je nodig hebt is de rij die het 

snelst slinkt. En ik kan je, uit jarenlange ervaring garanderen dat dat niet 

de kortste rij is. In tegendeel. Er is in een korte rij altijd iets aan de hand. 

Dan is er een artikel niet geprijsd, dan is een (overigens zeer 

gerespecteerd) allochtoon die geen woord Nederlands spreekt en een 

auto op zijn naam wil hebben of er is iemand die een pakje komt afhalen 

dat er niet is. Dat soort dingen. En haal het nou niet in je hersens om van 

rij te wisselen, de Wet van Murphy slaat ongenadig toe en zorgt ervoor 

dat de ellende meeverhuist. Op het moment dat jij van rij gewisseld bent, 

herinnert de caissière zich de prijs, komt de broer van de allochtoon 

aanlopen die perfect Nederland spreekt en wordt het pakje eindelijk 

gevonden. Maar dan sta jij al lang in een andere rij, waar al die ellende 

weer van voren af aan begint. 

 

Wie een oplossing weet en een manier heeft om de Wet van Murphy te 

omzeilen kan geld verdienen, heel veel geld. 

 

Arthur Palache      

Niets. Doodse stilte. En toen viel me op dat het zakje met de twee nieuwe 

koolborstels nog onuitgepakt op tafel lag. Ik was zo geobsedeerd bezig 

geweest met het uiteen nemen en weer in elkaar zetten, dat ik helemaal 

vergeten was waar de reparatie eigenlijk om ging.  

 

Of je wilt ’s morgens marmelade op je boterham. In het 

keukenkastje is per definitie altijd te weinig plaats, dus 

worden allerlei potten en boterkuipjes op elkaar 

gestapeld. Daarvóór staat al maanden een lege 

beschuitbus. Als ik daar wat van zeg krijg ik alleen maar 

te horen “maar daar moet beschuit in”. Ja, dat weet ik 

ook wel, maar het zit er niet in. En iedere keer als ik iets 

uit dat kastje moet hebben staat die …bus in de weg. 

En dan staat ook nog eens de marmelade onderop. Met 

drie andere potten jam er bovenop. Het maakt helemaal niet uit of ik die 

pot dan weer als laatste, en dus bovenop andere potten wegzet, het lijkt 

wel of tijdens de nacht een resetknop wordt ingedrukt, waardoor alles 

weer zijn oorspronkelijke plaats krijgt. De beschuitbus wordt daarmee 

overigens niet gevuld… 

 

Of je biedt spontaan aan om eens een lekker kopje koffie te maken. Er 

zijn dan twee mogelijkheden: de koffiebus is leeg en je moet dus eerst 

een pak koffiepads zien te vinden (zitten er 36 in, maar er passen er 

slechts 30 in die bus, welke dwaas maakt zo ’n bus?) of er zit er nog één 

in en dat is nét te weinig voor twee kopjes. Met hetzelfde resultaat. Ik ga 

toch eens proberen hoeveel koffiepads 

er in een beschuitbus passen… 

Overigens, als mijn vrouw koffie maakt is 

er altijd genoeg koffie in de bus. 

 

Of je loopt bij de supermarkt en moet 

ontzettend laag door de knieën, zeg 

maar bijna languit gaan liggen, omdat 

van het product dat jij nodig hebt er nog 

één, helemaal achteraan in het rek staat. 

Kom je dan drie minuten later nog eens 


