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Van de redactie 

Met deze uitgave is de regel dat de NVBG-

nieuwsbrief op de eerste woensdag van de 

maand uitgegeven wordt, overtreden. Dat 

is niet zomaar gedaan, daar is over 

nagedacht. Op 1 mei, de dag dat deze 

nieuwsbrief volgens de regel had moeten 

worden verstuurd, was ik voor een korte 

vakantie in Engeland. En dus was het na 

thuiskomst afgelopen zondag buffelen om 

dit nummer gereed te krijgen. 

 

In dit nummer vindt u een interessant artikel van Nico Warnaar over het 

opnemen van de menselijke stem en wat daarbij komt kijken.  

 

Verder een nieuwe rubriek, getiteld ‘Wel en wee binnen de vereniging ’. 

Het is de plek waar lief en leed van de leden gedeeld kan worden.  

 

De uitslag van de Nationale AV-wedstrijd van de NVGB heeft ook een 

plekje gekregen. Deze gaat wat verder dan de eerste drie prijzen die ook 

al in het verslag van deze dag in het vorige nummer zijn gepubliceerd.  

 

Verder is er nieuws uit de regio ’s binnengekomen. Het is in mijn beleving 

altijd interessant om te lezen wat er binnen de andere regio ’s gebeurt. 

 

Zoals gebruikelijk sluit dit nummer weer af met een column, die dit keer is 

geïnspireerd door (de afwezigheid van) normalisatie.  

 

Arthur Palache 

Hoofdredacteur 

Van de voorzitter 

Appels en peren laten zich niet vergelijken… 

 

Zo begint het voorwoord van juryvoorzitter Jan Roeleveld in het 

programmaboekje van het Nationaal AV-Festival 2019*). Het geeft de 

lezer daarbij een kijkje in de keuken van de jury en beschrijft het tot stand 

komen van de einduitslag. En dan blijkt dat dit jaar de jury zéér 

eensgezind is. De hoogst geëindigde series, goed voor een 3e , 2e  en 1e  

prijs scoren respectievelijk 100, 101 en 102 punten. 

En dan vervolgt Jan Roeleveld:  

“De 3 prijswinnaars blijken echter de befaamde ‘appels en peren ’ en die 

kán je niet met elkaar vergelijken. Eigenlijk zijn het drie 1e prijzen, maar 

ja, zoveel bokalen met een 1 zijn er niet…”. 

 

Dat heeft mij aan het denken gezet. Dienen we misschien 

een beperkt aantal categorieën in te stellen en per 

categorie een prijs beschikbaar stellen? Met daarboven een 

‘grote prijs’ als beste serie van de wedstrijd? Ik ben er nog 

niet uit. Ik denk dat ik maar eens met wat ervarings-

deskundigen op dit gebied ga overleggen. Maar heeft u 

suggesties, schroom dan niet om ze per email naar mij toe 

te sturen (voorzitter@nvbg.nl). 

 

 

Wanneer u 6 april aanwezig was op het Nationaal AV-Festival heeft u ze 

beloond met een hartelijk applaus. Degenen die zich inzetten voor de 

NVBG. En volgend jaar kunt u daar ook toe behoren!  

 

 

*) Heeft u dat programmaboekje niet, dan toch maar eens proberen volgend jaar aanwezig 

te zijn. 
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Op dit moment zijn we op zoek naar: 

 Een bestuurslid met als aandachtsgebied de Nationale AV-wedstrijd. 

 Iemand met ervaring op het gebied van de moderne sociale media, om 

het bestuur hier te kunnen adviseren en bijstaan. 

Iets voor u om te helpen onze mooie vereniging verder te ontwikkelen? 

Neem contact met mij op. Telefonisch 0182 374 057 of 06 218 719 21. 

E-mail voorzitter@nvbg.nl. 

 

Mei is traditioneel de maand waarop de uitstroom van NVBG-leden naar 

verre en dichtbij zijnde oorden begint. Mocht u daartoe ook behoren, dan 

wens ik u, mede namens mijn medebestuursleden een goede reis en veel 

moois voor de lens en microfoon. 

 

Ed Diersmann 

Voorzitter NVBG. 

In het vorige nummer van deze nieuwsbrief is in het verslag van de 

Nationale AV-wedstrijd al aangegeven wie de prijswinnaars waren. 

Hieronder nog een volledig overzicht van de eerste tien plaatsen:  

Uitslag Nationale 2019 

Rank  Naam deelnemer  Naam serie  Punten prijs  

1 Marco Ising  Zo stil in mij  102 1e prijs  

2 Gert de Graaf My Immortal  101 2e prijs  

3 Henk P Tulp Nikkei 100 
3e prijs  

Publieksprijs 

4 Hans Vermaas  Den draad  96,5 Beste audiotrack  

4 
Gerrit van 
Harreveld  

Een dag in Mandalay  96,5   

5 
Robbie 

Breugelmans 
Eleanor  94   

6 Henk de Lange  Leegte  92   

7 Rudo van Rooij  
Auschwitz… nu wel 

heen en terug  
87   

7 Albert Rietjens  Letterspel  87 Meest Creative serie  

8 
Jan van der 

Schans  
De Sheik  Zayed 
Grand Moskee  

86,5   

8 
Marianne van 

den Bosch  
Mais oui, c’est 

Strangé !  
86,5 Beste debutant  

9 Leo Verzijl  Puur Leven  83,5   

10 Dick Fonteijn 
Wintertijd of 

Zomertijd  
83   
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Gelukkig worden audiovisuals 

steeds vaker ondersteund 

door een voice-over; een 

spreekstem die het verhaal 

bij de beelden vertelt. Zo ’n 

commentaarstem heeft 

autoriteit (“zeggingskracht”) 

en zet de toeschouwer aan 

om haar / zijn oren te spitsen. 

Bovendien kan de verteller er 

emotie inleggen en bepaalde 

woorden benadrukken. (Met 

een geprojecteerde tekst wordt dit al moeilijker.)  

 

Maar zodra je met een microfoon een stem wilt gaan opnemen, liggen 

brom, ruis en vervorming op de loer. Dat wordt dus een leuke uitdaging… 

  

Een brom is een storing, die wordt veroorzaakt door een aardlus in het 

lichtnet. Die is hoorbaar als een constante, irritante zoemtoon met een 

frequentie van 50 Hz plus (in mindere mate) zijn harmonischen 100, 150, 

200, 250 Hz enzovoort. Een niet geaarde draaitafel is hiervan een typisch 

voorbeeld.  

Met een equalizer (toonfilter) kun je deze netbrom gemakkelijk 

wegfilteren. (Vergeet daarbij ook niet die harmonischen weg te halen.)  

Een brom kan - door wat voor omstandigheden ook - spontaan optreden. 

 

Professionele microfoons werken met een 

XLR aansluiting. Als je met een verloopkabel 

(naar tulp, jack of mini jack plug) naar je 

recorder gaat, kan die overgang ook brom 

genereren. 

Probeer alle apparatuur op een (1) stopcontact aan te sluiten. Want dan 

staat alles aangesloten op een enkele netgroep en dat vermindert de 

kans op brom. 

Bij spraakopnames zit er geen enkele relevante informatie in het gebied 

tussen 20 Hz en 70 a 80 Hz. Haal in je opname die frequenties daarom 

maar resoluut weg met een ‘low cut’ filter op je EQ, want dit is slechts 

verloren energie die de luidsprekers wel moeten weergeven en dat kan 

dan een wat onrustig geluidsbeeld scheppen. 

 

Teveel laag in de stem komen de verstaanbaarheid en luisterbaarheid 

beslist niet ten goede.  Het klinkt dan al snel bonkerig of als gestommel 

en dat leidt dan weer af van de voorgedragen tekst.   

Eventuele muziek of geluidseffecten onder de spreektekst komen dan ook 

minder goed tot hun recht en dat is jammer van al je werk.  

 

Ruis is de ‘room tone’ in de opname. Pas als je een ingesproken tekst 

gaat reproduceren, wordt dit (helaas) hoorbaar. Vaak voorkomende 

oorzaken zijn: een koelkast, een slechte starter van een TL buis, 

instraling van een mobieltje, computerventilatoren, een tochtvlaag in huis, 

airconditioning en straatlawaai in de verte.  Wees je daarvan bewust 

voordat je de ‘record’ knop indrukt en probeer die geluiden van tevoren te 

elimineren. 

STEMMEN OPNEMEN? 
EEN SPANNEND KLUSJE! 
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Het tijdperk van ruis op een analoge geluidsband of van ruisende 

transistors is zo goed als voorbij, maar een te zwak opgenomen 

microfoonsignaal (al dan niet digitaal) draagt ook bij aan een hogere 

ruisvloer.  

 

Bij het inspreken van teksten is de opstelling van 

de microfoon zeer belangrijk. Daarmee staat of 

valt een goede opname. Altijd. Houd - om te 

beginnen - een afstand aan tussen mond en 

microfoon van circa 20 cm (maar durf gerust te 

variëren in de opstelling).  Plaats de microfoon 

onder een hoek (zowel horizontaal als verticaal) 

ten opzichte van je lippen. Daarmee voorkom je 

dat de luchtstroom uit je mond frontaal tegen het gevoelige 

microfoonmembraan botst. Bovendien wordt dan de kans op vervorming 

(oversturing) fiks minder. 

Een te dichtbij geplaatste 

microfoon is de meest 

voorkomende vergissing bij 

ingesproken teksten voor AV 

series. 

 

Een onjuiste plaatsing van de 

microfoon ten opzichte van de 

mond verraadt zich in een 

gemene scherpte van de 

letters ‘s’ en ‘t’. De letter ‘g’ wordt extra hard geaccentueerd en de letters 

‘p’ en ‘b’ veranderen in harde ploppen (windstoten).  

 

Verdere bijwerkingen van een achteloze microfoonpositie zijn: een luid 

hoorbare ademhaling, onprettige speekselgeluiden, loszittende 

gebitsprothesen en onaangename geluiden van je tong en lippen. Kortom, 

hoe beter de microfoonopstelling is, hoe natuurlijker (en dus hoe mooier) 

de registratie zal klinken. 

 

Scherpe ‘essen’ zijn trouwens 

met een de-esser eenvoudig 

weg te filteren. In de meeste 

audioprogramma’s zit zo’n 

tool. Maar probeer die 

uitglijders al bij de opname te 

voorkomen. Dat scheelt je 

immers heel wat nabewerking. 

Ook hier geldt: praat langs de 

microfoon in plaats van er 

tegen. Een nadeel van een (te 

strak ingestelde) de-esser is dat het geluid dof en levenloos kan gaan 

klinken. 

 

Heb je toch harde ‘explosies’ van de letters p, b en t, dan rest je niets 

anders dan deze een voor een in je bewerkingssoftware nauwkeurig te 

selecteren en het volume met 3 tot 6 dB te reduceren. Maar zulk 

corrigeerwerk is nog een hele toer… 

 

Experimenteer daarom uitgebreid 

met de plaatsing van je microfoon; 

maak diverse, korte proefopnames 

en luister deze eerst kritisch af; het 

liefst via de hoofdtelefoon. Die tijd 

verdient zich zeker terug in een 

betere kwaliteit van je definitieve 

opname. 

 

 

Nog even iets over de akoestiek.  

Een tekst die is ingesproken in een grote ruimte met harde, kaatsende 

materialen (plavuizen, laminaat, granol op de muur, kale raamvlakken, 

aluminium zonwering) klinkt al bij voorbaat slecht. Dat wil zeggen: kil, 

frontaal en met een lelijke naklank.  
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Het advies is dan ook, in een - kleinere - slaapkamer te gaan inspreken 

(met zachte absorbers zoals het dekbed, dikke gordijnen, wollen 

vloerbedekking).  Leg hier en daar kussens, dekens, winterjassen en 

slaapzakken neer,  zodat de stem nog minder terugketst. Heus, je hoort 

het verschil onmiddellijk.  

 

Heb je vragen of opmerkingen na aanleiding van dit artikel?  Je kunt ze 

altijd stellen via onze website, onder <contact><mail t.b.v. geluidszaken>.  

Of zend een e-mail naar geluid@nvbg.nl. 

 

Opmerking:  In het najaar hoop ik  in de NVBG Nieuwsbr ief terug te 

komen met een aantal artikelen over audiocompressie. Mits normaal 

toegepast, doet dit werkelijk wonderen voor je ingesproken tekstopnamen. 

De stem klinkt hiermee duidelijker, voller en is dan beter te mixen met 

muziek en geluidseffecten. 

 

 

Nico Warnaar 

NVBG Geluidenservice 

 

Wil je audio producties van Nico beluisteren? Surf naar Soundcloud en 

zoek onder artiestennaam Cobawa. 

 

Noot van de redactie: 

 

Dit soort artikelen verdient, vanwege de waardevolle inhoud, een plaats in 

het Kenniscentrum van de NVBG. Het is daar dan ook in geplaatst.  

 

In het vervolg zal, als een dergelijk artikel, met duidelijke waarde voor het 

kenniscentrum, daar direct geplaatst worden. In deze nieuwsbrief komt 

dan een korte samenvatting met een verwijzing naar het kenniscentrum.  

 

Op deze manier wordt de auteur meer eer aangedaan, omdat de inhoud 

dan beter ten goede komt aan de leden van de NVBG. 

  

Wel en wee binnen 

de vereniging 

In april heeft Thom de Vos uit Deurne zich 

aangemeld als lid. 

Wij heten Thom van harte welkom en hopen dat 

hij plezierige en leerzame tijd bij onze vereniging 

zal hebben. 

 

Ons bestuurslid Herman van den Dool en zijn 

vrouw Anja vieren deze maand hun 50-jarig 

huwelijksfeest. Voor die gelegenheid zijn zij voor 

een paar maanden naar Lesbos vertrokken om het 

daar met hun kinderen en achterkleinkinderen te 

vieren. 

 

En ook onze hoofdredacteur Arthur Palache en zijn vrouw Joke zijn  

50 jaar getrouwd. Zij hebben dat met hun familie in Groot Brittannië  

gevierd. 

  

Het bestuur feliciteert beide echtparen met dit heugelijke feit en wenst 

hen nog vele en mooie jaren samen. 

 

Het bestuur van de NVBG. 

 

 

Heeft u iets te melden voor deze rubriek? Stuur het dan naar: 

nvbgnieuws@nvbg.nl  
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Dinsdag 16 april was voor de AV-groep Den Helder een bijzondere 

avond. Het was namelijk voor het 20e jaar dat wij ons werk aan de 

overige clubleden presenteerden. Vandaar dat wij uitgepakt hebben met 

30 series die weer allerlei onderwerpen laten zien. In die 30 series zijn 

ongeveer 700 foto ’s verwerkt. Helaas heeft Wout dit jaar geen series 

ingestuurd, dit in verband met oogproblemen. Willem Gerrets heeft zich 

dit jaar bij de groep aangesloten. 

In 2x 50 minuten werd voor een volle zaal het nieuwe avondvullende 

programma gedraaid. Hieronder volgt een korte beschrijving van deze 

series. 

 

ELFSTEDENTOCHT   Aart Teeuwen 

In het kader van Leeuwarden-culturele hoofdstad van Europa zijn er in de 

Friese steden fonteinen geplaatst, ontworpen door diverse kunstenaars.  

 

DUNES AROUND GODREVY   Dirk Vet 

Beeld van een duingebied aan de westkust van Cornwall. 

 

GRANADILLA   Ria Vet 

Gesticht in de 9e eeuw door de Moren en verlaten in de jaren 60 van de 

vorige eeuw.   Thans gerestaureerd als educatief project van de 

overheid. 

 

KLEURIG ZWART   Ben de Hond 

Zomaar wat zwarte foto ’s met wat kleur. 

 

OCHTENDNEVEL IN HET ZWANENWATER   Peter Leguit    

Een wandeling in het Zwanenwater. De bijzondere ochtendsfeer proberen 

vast te leggen.  
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SPECHTEN   Tjip van der Veen 

Een aantal maanden een spechtenpaar gevolgd, zij waren druk met het 

grootbrengen van hun jong. 

 

HUH?   Aart Teeuwen 

Korte, grappige serie gemaakt met “bijvangst op Castlefest” 

 

ALBURQUERQUE   Dirk Vet 

Impressie van een klein stadje in de Extremadura, Spanje.  

 

RIO TINTO   Peter Leguit 

Vanuit een mijnstadje in Spanje de Rio Tinto met de gekleurde oevers 

gevolgd. 

 

PARK UNTERES ODERTAL   Ria Vet 

Dit park is onderdeel van het natuurgebied met dezelfde naam bij Berlijn.  

 

NATUUR MOMENTEN   Ben de Hond 

Enkele ontmoetingen in de natuur leverden Natuurmomenten op.  

 

BASE EXPRESS   Peter Leguit 

Tijdens de ingebruikname van een offshore kade in Den Helder gemaakte 

foto’s op een van de vrij te bezoeken schepen. 

 

DE SCHOORLSE DUINEN   Hetty Mellink  

Een wandeling door de duinen van Schoorl.  

 

BUNKER   Dirk Vet 

Een stille getuige van een troosteloos en volkomen verwaarloosd 

overblijfsel uit de Napoleonische tijd. 

 

DALE CHIHULY   Ben de Hond 

Een deel van het werk ven een Amerikaanse glaskunstenaar in beeld 

gebracht. 

CARCASSONNE   Dirk Vet 

Een impressie van een van de mooiste en best bewaard gebleven 

middeleeuwse en geheel dubbel ommuurde stad van Europa. 

 

IJZIG   Ria Vet 

Op een winterdag in maart 2018 gemaakte foto ’s in de haven van Den 

Helder. 

 

DE WEDSTRIJD   Ben de Hond 

Serie zonder een enkele foto. 

 

GUADALEST   Peter Leguit 

Een via een in de rotsen uitgehouwen poort te bereiken vestingstad in 

Spanje. 

 

NORMERWEG 1   Aart Teeuwen 

Een aan de natuur teruggeven oude boerderij op Wieringen. 

 

BLOEMEN IN DE VRIJE NATUUR   Tjip van der Veen  

Een van de overal bloeiende wilde bloemen op het platteland een serie 

gemaakt. 

 

DUET   Dirk Vet 

De 1 minuut serie van Dirk. 

 

CALLA   Hetty Mellink 

Een bloem, een bak water en een scheut room.  

 

KLEUROPIA   Ben de Hond 

Een wandeling door een fantasie berglandschap. 

 

KLOOSTER CHORIN   Ria Vet 

Een voormalig cisterciënzers klooster in Schorfheide Chorin als baksteen 

gotiek monument. 
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SIERRA NEVADA   Peter Leguit 

Op 21 juni voor en na zonsondergang gefotografeerde serie in Spanje.  

 

DE LOOP VAN HET WATER   Willem Gerrets 

Een hoogveen plateau in België. Wij volgen de loop van het water dat 

wegstroomt naar de lager gelegen dalen. 

 

CASTLEFEST   Aart Teeuwen 

Fantastisch uitgedoste mensen in de kasteeltuin van het Keukenhof.  

 

HERSENSPINSELS   Ben de Hond 

Gedachten en droombeelden door elkaar, gemixt tot spinsels.  

 

FUENTE DÉ   Dirk Vet 

Een keteldal in de Picos de Europa in het noorden van Spanje.  

 

Na afloop werd, onder het genot van een hapje en een drankje nog wat 

nagepraat. 
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DFG – ‘s-GRAVENZANDE 

VERSLAG VAN DE AV-AVOND OP 21 MAART 2019 

 

Elf series in totaal. Dat betekende dus een vol programma. Met niet 

nalatende ijver hebben de AV-makers binnen onze fotoclub zich de 

afgelopen tijd op nieuwe producties gestort. Het aantal thema ’s was 

derhalve zeer divers. Ze werden onder leiding van Johan Rimmelzwaan 

op goed georganiseerde en inspirerende wijze vertoond. Achter de 

knoppen ook deze keer  Maarten van der Meer.  

 

INDIA 

Bij voorbaat werd 

aangekondigd dat de serie 

van Theo Luiten voor een 

clubavond wat aan de  lange 

kant was (ca. 30 minuten). 

Maar als je zover weg bent 

geweest en je wilt anderen laten delen in je ervaringen, dan is een 

documentaire een uitstekend middel en is de lengte voor een keer van 

ondergeschikt belang. De serie bestond uit drie delen. Stilstaande 

beelden werden afgewisseld met bewegende beelden wat de serie zeer 

verlevendigende. De van tijd tot tijd wat zwabberende ondertiteling van de 

beelden was nauwelijks een 

bezwaar. Het geheel werd 

gelardeerd met passende muziek. 

 

LUXE PAARDEN EN 

WERKPAARDEN 

Ringsteken is een geliefd vermaak 

op de Zuid-Hollandse eilanden en 

in Zeeland. Deze serie van André Hartensveld  werd in zwart -wit 

vertoond. Jonge en oudere ruiters stonden garant voor een interessant 

kijkspel. Afwisselend close ups en medium shots droegen bij aan levendig 

beeld van dit folkloristische gebeuren. De accordeonmuziek was goed 

gevonden en sloot prima aan bij de beelden. Uit de zaal werd opgemerkt 

dat beelden in kleur niet zouden hebben misstaan. Daarover mag 

iedereen een eigen opvatting koesteren. 

 

MOSAÏC CANADA 

Wat paste de uitvoering op piano 

van de bekende melodie 

Summertime uitstekend bij de 

beelden van een bloemencorso ver 

over zee. Fotografisch gezien viel 

veel te bewonderen. Zoals we van 

Gaston Corbeau zijn gewend 

waren de mogelijkheden van 

M.objects perfect uitgebuit.  

 

PALAU DE LA MUSICA CATALANA  

Dit muziekpaleis in Barcelona uit 

1908 behoort tot het wereld-

erfgoed. Het bouwwerk inspireerde 

Johan Rimmelzwaan  tot een 

kleurrijke serie. Het gebouw is in 

typische Catelaanse stijl neergezet 

en vormt een uitgelezen 

inspiratiebron voor fotografen. De 

maker  slaagde erin zeer 

kijkwaardige beelden te maken. Als dan de muziek precies aansluit bij die 

beelden dan kunnen we spreken van een heel goed, afgewogen product.  
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ROOD KORAAL 

Om de hoek op Goeree-

Overflakkee strekt zich een nat 

gebied uit waar de rode koraalplant 

een prachtig waas over het 

landschap legt. Heel pakkend in 

beeld gebracht door André 

Hartensveld. Vingnettering  gaf 

meerwaarde aan de beelden. Bij  

de bewerkingssoftware Corel Paintshop Pro 2019 Ultimo is een 

programma inbegrepen genaamd Photo Image. Daarmee kunnen allerlei 

effecten worden bewerkstelligd zoals rimpeling van wateroppervlakten. 

De maker gebruikte die mogelijkheid in de serie zo subtiel dat het niet 

iedereen opviel. Opmerking uit de zaal: klassieke schoonheid waarin de 

rustige muziek een belangrijk aandeel had. 

 

DRUIVENTEELT 

Het Westland kent van oudsher 

druiventeelt. In de gemeente 

Monster wordt een druiventeelt-

project door vrijwilligers in stand 

gehouden. Een van die vrijwilligers 

is Aad Valstar. Hij produceerde een 

AV-serie over de verschillende 

stadia van de ontwikkeling van 

kasdruiven. De goede fotografie ten 

spijt werd toch gekeken naar een wat steriele vertoning van een 

aaneenschakeling van uitsluitend plaatjes. De gekozen muziek was wat 

aan de weinig pretentieuze kant.  Overigens was het interessant kennis te 

nemen van de groeiperiode van de Westlandse druif.  

 

SPEYSIDE 

In Schotland is de Speyside een gebied befaamd om zijn 

whiskystokerijen. Marcel de Vreugd gunde ons een kijkje in het heilige 

der heiligen. Getoond werden beelden van wat er allemaal nodig is voor 

de vervaardiging van deze voor 

velen (waaronder uw scribent)) 

goddelijke drank. Een goede en op 

onze club nog niet eerder 

vertoonde toepassing in een serie 

waren foto’s gemaakt met een 

drone. Deze mogelijkheid heeft een 

aanzienlijk toegevoegde waarde. 

We zullen die toepassing in de 

toekomst wel vaker te zien krijgen. 

Als punt van verbetering , kon de toevoeging van een aftiteling aan deze 

veelbelovende serie worden genoemd. De serie eindigde te abrupt. De 

timing van de beeldwisselingen op de maat van de muziek klopte zeker in 

de tweede helft van de serie helemaal. 

 

WESTLAND NOOIT DONKER 

DFG is dit jaar deelnemer aan het 

evenement Kom In De Kas. 

Jaarlijks, deze keer op 6 en 7 april, 

worden diverse kassen (in het 

Westland ook wel warenhuizen 

genoemd) opengesteld. Een 

manifestatie die vele duizenden 

bezoekers trekt. Desgevraagd heeft 

ook DFG enthousiast medewerking toegezegd. In een van de kassen 

worden foto’s tentoongesteld en AV-series vertoond. Gaston Corbeau 

maakte speciaal voor deze gelegenheid een AV-serie. De in elkaar 

overvloeiende beelden van verlichte kassen volgden elkaar rustig op en 

dat op de maat van de muziek van Enya. De muziek vond niet iedereen 

naar zijn/haar zin. Is een kwestie van smaak waarover nauwelijks valt te 

twisten. Hoe je het wendt of keert, het is en blijft altijd de keuze van de 

maker. 
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GEZICHTEN VAREND CORSO  

Jaarlijks vaart een grote stoet 

historische Westlandse platbodems 

door de wateren van de streek en 

door die van de ommelanden. De 

boten zijn getooid met de meest 

fantastische voorstellingen van 

bloemen en groenten die in de 

kassen van het Westland worden 

geteeld. Een pracht aan kleur. Op 

de boten staan feestelijk uitgedoste personen. Die mensen hebben Johan 

Rimmelzwaan ertoe gebracht juist hen in beeld te brengen. Deze 

productie is eveneens  speciaal bestemd voor de manifestatie Kom In De 

Kas (zie boven).  M.objects bood de maker een keur aan mogelijkheden 

die beelden uiteindelijk te componeren op de door hem gewenste wijze. 

Een geweldige serie sproot daaruit voort. Bij vrolijke beelden behoorde 

natuurlijk  vrolijke muziek. De bezoekers van Kom In De Kas zullen hun 

ogen uitkijken!  

 

KOM  IN DE  KAS 

Volgens mij krijgen we de 

bezoekers van Kom in de Kas er 

niet meer úit met zoveel mooie AV-

series (en foto ’s). Ook Jan 

Schokker produceerde een korte  

(2 minuten)  en indringende serie 

voor de   manifestatie. Doel: het 

bestaan van de fotoclub te promoten. Hij slaagde er ruimschoots in een 

pakkende, krachtige serie over het Westland te maken. De serie liep vlot 

door de kortdurende overgangen op de maat van niet te moeilijke muziek 

die zeer geschikt is voor een uiteenlopend publiek.  

 

AUTUM DREAM 

De herfst is een bij uitstek 

geschikte periode van het jaar de 

camera ter hand te nemen. André 

Hartensveld toog naar het 

Speulderbos op de Veluwe. We 

weten van de maker dat hij een 

pikeur is in het bewerken van 

beelden die vaak iets mysterieus 

hebben, net lichtelijk vaag wat erg goed werkt bij dit thema. De dubbele 

beelden werkten de beoogde sfeer in de hand. Het enige commentaar 

was de titel, die volgens de zaal beter zoiets als Spookbos of Speulder 

Spookbos had kunnen worden genoemd. Aan de andere kant moet 

worden erkend dat de Engelse tekst meer geschikt is voor inzending naar 

buitenlandse AV-festivals. Voor deze serie  niets dan lof. 

 

 

De volgende AV-avond staat al weer op het programma te weten op  

31 oktober a.s. We zijn benieuwd of de seriemakers andermaal in staat 

zullen zijn er weer een pakkende vertoning van te maken. Ik heb er alle 

vertrouwen in dat deze enthousiaste groep daarin zal slagen.  

 

Jan Bonsing 
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Normalisatie 

In dit leven is alles om ons heen 

genormaliseerd. En dat is maar goed ook. 

Veronderstel dat je een moer van het 

voorwiel van je fiets verliest en alleen bij de 

originele fabrikant terecht kunt voor een 

nieuwe. Gelukkig is dat niet zo, moeren zijn 

genormaliseerd en alle fabrikanten 

gebruiken dezelfde normen en dus ook 

dezelfde moeren. Da ’s gemakkelijk.  

 

Verantwoordelijk voor dat systeem is het 

Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) dat de 

normen opstelt. Daarbij wordt ook heel vaak 

naar het buitenland gekeken. Nederlandse 

normen worden zodoende aangepast aan 

Europese en zelfs aan wereldnormen, zodat er 

eenheid in systemen ontstaat. 

 

De meest vreemde zaken zijn inmiddels genormaliseerd, op tal van 

aspecten van onze maatschappij. Denk aan voedingsmiddelen. Niet 

alleen zijn er strenge normen op het gebied van bereiding en hygiëne, 

maar zelfs de verpakkingen zijn onderhevig aan normen. 

 

Doel van dat alles is om het handiger, gelijkwaardiger en begrijpelijker te 

maken voor de consument. En dat is een groot goed, want zonder 

normen zou het een warboel worden. 

 

Toch is er nog veel te verbeteren. Er zijn gebieden waar de normering 

nog totaal afwezig is, met alle nare gevolgen van dien. Denk even aan 

brood. Dat bestaat in vele smaken en uitvoeringen. Wit, alle soorten bruin 

en zelfs bijna zwart brood. Op zich is daar natuurlijk niets tegen. 

Iedereen zijn eigen smaak. Zelfs 

het NEN zal dat respecteren. Maar 

waarom hebben al die broden een 

eigen vorm? Waarom zijn ze niet 

allemaal even groot? Hier is de 

eenheid ver te zoeken, die bakkers 

rommelen maar wat aan en doen 

precies waar ze zin in hebben. 

 

Om het nóg erger te maken is het bij het broodbeleg al helemaal een 

rommeltje. Als je pindakaas of jam op je brood smeert, dan gaat het nog 

wel. Bij dat soort beleg kun je zelf bepalen wat je wel of niet besmeert en 

hoe dik je dat doet. Maar als je plakjes kaas gekocht hebt, tien tegen één 

dat ze niet dezelfde vorm en afmetingen hebben als de boterham waar je 

die kaas op wilt doen. 

 

Er is dus nog veel te doen op 

normaliseringgebied. Ik pleit voor een 

vergaande versobering van aantal vormen 

en afmetingen en sterke standaardisering 

van zowel brood als beleg. Ik wil dat als ik 

een plak ham op mijn boterham leg, ik niet 

eerst een puzzel moet oplossen hoe de 

vorm van de boterham het best te 

benaderen is, dan de ham uitsnijden en bij 

de volgende boterham een nog veel 

ingewikkelder puzzel oplossen om de 

overgebleven stukken naadloos te 

beleggen. 

 

Het leven zou zo veel eenvoudiger zijn als bakkers afspreken dat ze 

alleen broden maken die boterhammen van bijvoorbeeld 12 x 12 cm 

opleveren. Dan kunnen de leveranciers van broodbeleg dat leveren met 

dezelfde afmetingen. Past altijd, puzzels overbodig. Kunnen ze altijd nog 
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variëren met de dikte van het beleg, want de een vindt dik lekker, de 

ander wil graag dungesneden. 

Diktes wel normaliseren natuurlijk, beginnend met 0,3 mm en dan steeds 

met 0,2 mm toenemend. 

 

Zelfs de verpakkingsindustrie kan daarvan profiteren omdat een veelheid 

aan verpakkingen overboord kan. Alleen verpakkingen van 12,5 x 12,5 cm 

zijn nog nodig. Als dat geen besparing oplevert, dan weet ik het niet 

meer. 

 

ing. Arthur L. Palache 


