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Van de redactie 

Deze ‘special’ geeft u alle informatie over’ de Nationale AV-Wedstrijd van 

de NVBG, te hoeden in de Veluwehal in Barneveld op 6 april 2019.  

 

U vindt hier een artikel van de organisatie, informatie over het 

dagprogramma en informatie over de jury, waarbij de juryleden iets over 

zichzelf vertellen. 

 

Tijdens het ochtendprogramma zal een aantal reeksen vanuit België 

worden vertoond. Henk Tulp, de NVBG-secretaris, zal dit onderdeel 

presenteren. 

 

Verder natuurlijk een lijst met te vertonen producties. Gezien de 

hoeveelheid inzendingen is het onmogelijk om alle producties te 

vertonen. De jury heeft dus een selectie moeten maken en ik kan  u 

verzekeren dat dat geen eenvoudige klus is. Allerlei criteria worden 

zorgvuldig afgewogen en uiteindelijk rolt er dan een lijst uit met series die 

op 6 april vertoond en besproken zullen worden. U vindt die lijst op blz.  9 

van deze special. 

 

Extra aandacht vraag ik voor de mogelijkheid om na de wedstrijd 

gezamenlijk de maaltijd in de vorm van een buffet mee te maken. Voor 

een betrekkelijk geringe prijs kunt u, samen met mede-bezoekers aan dit 

festival, gebruik maken van dit aanbod. Uiteraard is aanmelden voor deze 

maaltijd noodzakelijk. U vindt hoierover informatie op blz. 4.  

 

Gedurende de gehele dag zal een tweetal stands aanwezig zijn, waar u 

informatie kunt krijgen over 3D-fotografie (van de NVvS) en over met 

maken van films (door de NOVA). Maak daar vooral gebruik van!  

 

Arthur Palache, 

Hoofdredacteur 

Na het AV Festival van het Westen, 

 

 

 

 

 

de AV-Dag van het Noorden, 

 

 

 

 

 

de 26e Studiedag Audiovisuele producties 

en 

 

 

 

het Audiovisueel Voorjaarsfestival 

 

 

 

 

 

is het Nationaal AV-Festival festival de afsluiting van het seizoen 

2018-2019. 

 

Het bestuur en de organisatie van de Nationale AV-wedstrijd verwacht op 

zaterdag 6 april 2019 weer veel leden en belangstellenden in de 

Veluwehal te Barneveld. 

 

 

Van de organisatie 
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Vorig jaar presenteerde Jan Roeleveld een aantal series van leden van 

AV-Dialog uit Duitsland. Dit jaar neemt Henk Tulp het stokje van Jan over 

en zal presentaties van leden van een drietal Belgische AV-clubs 

vertonen. 

In deze speciale editie van het NVBG-nieuws meer over deze ochtend, 

die om half elf begint. Laat dit onderdeel van het Nationaal AV-Festival 

niet aan u voorbij gaan en kom vooral ook naar het ochtendprogramma!  

 

Voor de 54e keer wordt ’s middags de Nationale AV-wedstrijd gehouden. 

Na de opening worden vanaf 13:15 uur de 22 producties vertoond, die 

onze uiterst deskundige jury uit de 44 inzendingen heeft geselecteerd. 

Doordat de geselecteerde producties gemiddeld langer duren, zijn dit er 

minder dan in 2018. Op blz. 9 vindt u een overzicht van de te vertonen 

producties. 

 

De toeschouwers kunnen stemmen voor de Publieksprijs. De jury heeft 

geoordeeld dat er geen series in aanmerking komen voor de Cor Nierse 

prijs. Deze prijs voor de serie met de meeste humor zal dit jaar niet 

worden uitgereikt.  

 

Na afloop van het festival is er een groots NVBG-buffet in het restaurant 

van de Veluwehal. Hiervoor dient men zich aan te melden en er zijn 

kosten aan verbonden. Hierover ook meer elders in deze speciale editie 

van NVBG-nieuws. 

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. 

 

Het adres van de Veluwehal is Nieuwe Markt 6, 3771 CB Barneveld.  

Vanaf tien uur is iedereen welkom. Het ochtendprogramma begint om half 

elf, het middagprogramma om een uur en het buffet om zes uur.  

 

Het bestuur van de NVBG 

De organisatie van de Nationale AV-wedstrijd 

Vanaf 10:00 uur: Ontvangst van leden, introducés en gasten  

10:30 - 12:00 uur 
Presentaties door leden van de Belgische AV-

clubs Acina, Dika en Scaldis  

12:00 - 13:00 uur Pauze 

13:00 – 13:15 uur Opening Nationale AV-wedstrijd 2019 

13:15 – 14:45 uur Nationale AV-wedstrijd deel 1  

14:45 – 15:15 uur Pauze 

15:15 – 16:45 uur Nationale AV-wedstrijd deel 2 

16:45 – 17:30 uur 

Stemming Publieksprijs  

Toegift Belgische AV-clubs 

Prijsuitreiking 

17:30 uur Afsluiting Nationaal AV-Festival 

Vanaf 18:00 uur: NVBG-buffet in het restaurant van de Veluwehal 

Doorlopend te bezoeken: 

 

Stands van de NVvS en de NOVA 
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Leden van de Nederlandse Vereniging voor 

Beeld en Geluid hebben, op vertoon van 

hun lidmaatschapskaart, gratis toegang tot 

het Nationaal AV-Festival. 

Tegen betaling van tien euro zijn ook niet-

leden van harte welkom. 

 

Groots NVBG-buffet na afloop van het 

Nationaal AV-Festival 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit jaar sluiten we het Nationaal AV -Festival af 

met een groots buffet in het restaurant van de 

Veluwehal 

 

Alle bezoekers van het Nationaal AV-Festival kunnen aan dit buffet 

deelnemen. Leden van de NVBG kunnen bij aanmelding een introducé 

opgeven. De prijs van het buffet bedraagt €  27,50 per persoon, zowel 

voor leden als introducees. U kunt zich vanaf nu aanmelden via  

https://www.navg.nl/NVBGactiviteiten.php. Indien de link niet werkt, 

kopieer hem dan naar de opdrachtregel in uw browser. 

 

Na aanmelding ontvang u van ons een email ter bevestiging. Er wordt 

dan per persoon een voorlopige plaats gereserveerd. In de email staat 

hoe u de deelname aan het buffet kunt betalen. Wanneer wij de bijdrage 

van u hebben ontvangen wordt de aanmelding definitief. Ook hiervan 

ontvangt u een email. 

U kunt u aanmelden tot en met 31 maart 2019. Het buffet gaat door indien 

wij op die datum 20 definitieve aanmeldingen hebben ontvangen.  

Wij hopen dat veel bezoekers aan het Nationaal AV-Festival met ons 

deze dag op een informele en gezellige wijze zullen afsluiten.  

 

Het bestuur van de NVBG. 

Gelders Buffet 
 

Voorgerechten: 

Diverse rijkelijk opgemaakte salades (bijv. rundvlees, zalm), groene 

salade, stokbrood en kruidenboter 

 

Hoofdgerechten: 

Pittig gekruid kipgerecht, nasi goreng, gehaktballetjes in piri -piri 

saus, warme beenham met honing-mosterdsaus, stokjes kipsaté met 

pindasaus, frites en verse groente 

 

Nagerechten: 

Diverse soorten schepijs die u zelf mag scheppen, warm 

geserveerde rode vruchtensaus, heerlijke chocolademousse en 

slagroom 

https://www.navg.nl/NVBGactiviteiten.php
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Presentaties door leden van de Belgische AV -clubs 

Acina, Dika en Scaldis 

 

Vorig jaar vertoonde Jan Roeleveld, president van het Duitse AV -Dialog 

een aantal series van zijn leden. 

Dit werd positief ontvangen en dus geeft het bestuur daar een vervolg 

aan. Henk Tulp, al jaren een trouwe bezoeker van diverse AV-festivals en 

clubs in België, vertoont werk van leden van Acina uit Antwerpen, Dika uit 

Kapellen en Scaldis uit Schellebelle. Uit de enthousiast toegezonden 22 

series hebben we een evenwichtige en gevarieerde keuze gemaakt.  

 

ACINA is een vereniging die open staat voor 

cineasten en fotografen met of zonder 

ervaring. Heel wat leden hebben een rijke 

ervaring met digitale fotografie en digi-

reeksen en met het realiseren van videofilms. 

Daarbij wordt aandacht geschonken aan 

beeld, klank en montage en vooral aan het 

uitwerken en realiseren van goede ideeën, 

want dit laatste blijft nog altijd het fundament 

van een goede productie. 

 

DIKAfotografie, gegroeid uit de "Dia club 

Kapellen" legt nu de nadruk op het digitale 

werk en op het geprojecteerde beeld. Naast 

het bekijken en bespreken van individuele 

beelden ligt het zwaartepunt van onze acties 

op het maken van klankbeeld-montages (AV-

montages of reeksen), waarbij we streven naar een harmonisch 

samengaan van klank en beeld tot een boeiend geheel.  

 

Foto- en AV-club Scaldis Schellebelle tracht in 

Vlaanderen een vooruitstrevende rol te spelen 

op het vlak van de digitale AV-montage en 

digitale fotografie. Aan de leden wordt onder 

meer de mogelijkheid geboden om praktische 

of theoretische kennis op te doen tijdens 

werkvergaderingen / leermomenten en om 

regelmatig hun materiaal te tonen voor een 

ruimer publiek.  

 

Verder zijn er de gehele dag twee stands, waar respec-

tievelijk de Nederlandse Vereniging voor Stereo-fotografie 

(NVvS) en Nederlandse Organisatie van Audiovisuele 

Amateurs (NOVA) zich aan de NVBG-leden presenteren. 

 

Nederlandse Vereniging voor Stereofotografie op het Nationale AV -

festival 2019 

Stereofotografie, ook wel 3D-fotografie 

genoemd, is zo oud als de fotografie zelf. Ten 

tijde van de ontwikkeling van de fotografie was 

men al bekend met de theorie en de praktijk 

van de stereoscopie. De Britse natuurkundige 

Charles Wheatstone demonstreerde dit in de dertiger jaren van de 

negentiende eeuw, in eerste instantie met van perspectivische tekeningen 

vanuit twee verschillende zichtpunten. Het bekijken van deze tekeningen 

met de stereoscoop gaf de illusie van een driedimensionaal object. Niet 

veel later werden ook de eerste stereofoto ’s gemaakt. 

 

Eind negentiende en begin twintigste eeuw was de stereofotografie zeer 

populair. Wereldreizen maken was slechts voor de rijken weggelegd maar 

stereofoto’s en stereokijkers brachten de wereld bij de mensen thuis. 

Uitgeverijen stuurden hun fotografen de hele wereld over om de 

wereldwonderen vast te leggen op stereofoto ’s. Maar ook van 

gebeurtenissen van historisch belang zoals de Amerikaanse Burgeroorlog 

en de Eerste Wereldoorlog zijn stereofoto ’s gemaakt.  De oplagen waren 

Ochtendprogramma 
Nationaal AV-Festival 2019 
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zo groot dat deze oude foto ’s nu nog steeds tegen schappelijke prijzen op 

beurzen en veilingen te koop zijn. Maar voor zeldzame exemplaren zijn 

verzamelaars bereid hoge prijzen te betalen. 

 

In de twintigste eeuw bracht Viewmaster de 

stereofoto terug bij het grote publiek. Deze 

ronde schijfjes met zeven stereoscopische 

diapositieve plaatjes brachten ook de hele 

wereld bij u thuis. Maar misschien had u zelf 

wel schijfjes van uw favoriete televisie-

programma of stripfiguren. 

 

De leden van de Nederlandse Vereniging voor Stereofotografie (NVvS) 

zijn verbonden door hun liefde voor het stereoscopische beeld in alle 

vormen, of het nu een statisch beeld op een foto is, bewegend beeld op 

video of film of een zelf gecreëerde illustratie. Sommigen leden beperken 

zich tot het genieten van stereoscopische beelden, anderen houden zich 

actief bezig met het vervaardigen van stereoscopische beelden en weer 

anderen met het maken van de daarvoor benodigde apparatuur. Op onze 

landelijke en regionale bijeenkomsten en via ons verenigingsblad het 3D -

Bulletin wisselen we kennis en ervaringen uit en tonen we onze 

stereofoto’s en stereovideo ’s. 

 

Tijdens het Nationale AV-festival 2019 zal de Nederlandse Vereniging 

voor Stereofotografie aanwezig zijn met een stand. Naast het tonen van 

historisch materiaal zullen we vooral informatie geven over de huidige 

praktijk van de stereofotografie: wat heeft u nodig om zelf stereofoto ’s te 

maken en te bekijken. Waarschijnlijk realiseert u het zich niet, maar grote 

kans dat u alles al in huis heeft! Leden van onze vereniging zullen graag 

tekst en uitleg geven. En misschien gaat u dan naar huis met ideeën om 

een extra dimensie aan uw fotografie toe te voegen.  

 

Ik hoop u op 6 april te ontmoeten op onze stand. 

Dennis Boersma 

Voorzitter NVvS 

De Nederlandse Organisatie Van Audiovisuele amateurs  

 

is een koepelorganisatie van amateurfilmers. 

De NOVA kent acht regio ’s, waar zo’n 80 

filmclubs en individuele leden bij zijn 

aangesloten. In totaal zijn er ruim 1300 leden 

aangesloten bij de NOVA. 

 

De NOVA verzorgt een drietal filmfestivals: 

 het NOVA Filmfestival, 

 het NOVA 1-minuut filmfestival en 

 het NOVA Jongerenfestival. 

 

Daarnaast zorgt de NOVA voor opleiding van juryleden, onderhoudt 

contacten met derden, beheert een filmotheek en ontwikkelt 

filmcursussen. Verder draagt de NOVA Bumarechten af voor de festivals, 

die onder auspiciën van de NOVA plaatsvinden. 

 

De NOVA is lid van UNICA, Union 

Internationale du Cinéma. Dit is een 

organisatie waar zo ’n 30 landen bij zijn 

aangesloten, die elk jaar een internationaal 

filmfestival organiseert. Dit jaar wordt dat in 

Zeist in Hotel theater Figi gehouden van 24 tot 

en met 31 augustus. Er zullen ongeveer 200 

films getoond gaan worden en er worden 

masterclasses en workshops georganiseerd. 

 

De NOVA is dit jaar betrokken bij de 

organisatie van dit internationale filmfestival. 
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Voor deze wedstrijd zijn drie juryleden aangezocht. Ze komen voort uit de 

jurypool die vorig jaar gevormd is en waarin nu twaalf zeer capabele 

personen actief zijn. De juryleden worden in alfabetisch-lexicografische 

volgorde voorgesteld. 

Piet Huijgens 

Fotograferen en het maken van AV-producties is 

een hobby waar je veel creativiteit in kunt leggen. 

Als de kijker op een of andere manier geraakt 

wordt, pas dan kan ik voor mezelf spreken van een 

geslaagde AV-productie. 

Veel heb ik meegedaan aan Internationale 

wedstrijden onder auspiciën van FIAP en deze 

worden vertoond op AV Festivals in verscheidene 

landen en verschillende van mijn AV producties zijn 

reeds in de prijzen gevallen. 

Sinds 2009 ben ik in het bezit van de AV-AFIAP onderscheiding voor mijn 

internationaal bekroonde AV-oeuvre. Ook Nationaal heb ik verschillende 

prijzen behaald en dat geeft toch enige erkenning van je AV-producties. 

Ook ben ik lid van een aantal AV-clubs, waaronder AV Creatief, NVBG, 

SGG en coördinator van AV Groep 1592. 

Op die manier blijf ik bij in de ontwikkelingen op het gebied van 

audiovisuals, zowel inhoudelijk als technisch. 

Het geven van workshops/presentaties met betrekking tot AV voor AV- en 

fotoclubs is ook een onderdeel van de hobby geworden en geeft ook veel 

voldoening. (voor meer informatie zie ook www.piethuijgens.nl ). 

Meerdere malen heb ik ook mogen deelnemen in de jury van de NVBG 

Nationale AV Wedstrijd, zoals ook dit jaar weer het geval is.  

Dit is geen gemakkelijke taak maar het is wel een eer omdat te mogen 

doen. Ik heb genoten van de vele inzendingen die ik op deze manier heb 

mogen bekijken en beoordelen. 

Piet Huijgens 

Leo Koppens 

 

Mijn fotografische levensloop  

Kleurenfotografie 1977-1995 

In 1977 ben ik gestart met een complete foto-

uitrusting (Mamiya 645) en een gloednieuwe 

doka om kleurenfoto ’s zelf af te drukken. Dit 

alles uit het niets met geen enkele ervaring in 

fotografie.  

 

 

Dia periode 1995-2004 

In deze periode ben ik geleidelijk overgestapt van puur fotowerk naar 

audiovisuele presentaties van dia ’s, aanvankelijk met twee en later met 

vier Kodak projectoren. Hierin heb ik mijn passie voor muziek en 

fotografie kunnen combineren.  

 

Het digitale tijdperk 2004-heden 

De digitale vlucht heeft ook op mijn hobbygebied ongekende 

mogelijkheden gegeven vooral dankzij fotobewerkingstechnieken, goede 

software om AV-presentaties te maken en sprankelende projectie met de 

beamer. 

 

Vanaf 1977 heb ik ook steeds deelgenomen aan uitwisselingen met foto - 

en AV-verenigingen, en heb mijn werken aangeboden aan 

fotobondswedstrijden en vele AV-festivals in den lande. Ik heb me 

geleidelijk meer toegelegd op een eigen wijze van onderwerpen en 

belevingen en laat me niet leiden door gangbare trends. 

 

Ik ben lid van fotogroep NL70, een vrijgevochten creatieve club, AV -

ZONlicht, dat ik mede opgericht heb, en de Landelijke Groep 

Audiovisueel van de Fotobond. Gedurende 10 jaar heb ik met enkele AV -

ZONlichtleden  de DiaDigiDag georganiseerd. 

 

Leo Koppens 

De jury stelt zich voor 

http://www.piethuijgens.nl
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Jan Roeleveld 

 

Ik houd mij inmiddels 43 jaar bezig met de 

audiovisuele hobby. Na mijn studie fotografie 

specialiseerde ik mij in de band-diatechniek door in 

1984 een bedrijf in diaprojectiesystemen te 

beginnen. In die tijd produceerde ik grote diashows 

met vier, zes of negen projectoren voor 

reisorganisaties en gaf ik parttime les in band-

diatechniek aan de Ned. Fotovakschool. 

Wegens gezondheidsredenen is het maken van 

AV-producties op commerciële basis sinds 2009 ingeruild voor het maken 

van uitsluitend eigen vrij werk. 

 

Sinds 2004 begeleid ik als leverancier van software en beamers mede-

hobbyisten bij het werken met de digitale projectietechniek.  

 

Ik ben vele tientallen malen actief geweest als jurylid bij AV-Festivals in 

binnen- en buitenland. Van 1985 tot 2013 was ik lid van de redactie van 

het infoblad voor de AV-maker ‘DiaToon’ en was ik lid van diverse AV-

verenigingen zoals de Landelijke AV-Groep van de Fotobond, ViaDia en 

Grenzeloos in panorama. 

 

Momenteel ben ik lid van AV-Creatief en erelid van de Stumpfl 

Gebruikers Groep. In juni 2013 werd ik benoemd tot Präsident van de 

Deutsche Verein für Audiovisuelle Kommunikation AV-Dialog en in 2014 

nam ik het initiatief tot de oprichting van Mondiavisueel, een 

samenwerkingsverband van professionele sprekers die gebruik maken 

van multimediapresentaties.  

 

Jan Roeleveld     

De jury kent de vo lgende 

prijzen toe: 

 

 Eerste prijs 

 Tweede prijs 

 Derde prijs 

 

 

 

 

 

 

 Prijs voor de beste 

audiotrack 

 Prijs voor de meest 

creatieve inzending 

 Prijs voor de beste 

debutant 

 

 

Het publiek kent toe 

 

 De publieksprijs 

 

 

 

 

De Cor Nierse Prijs voor de meest humoristische 

serie wordt dit jaar niet uitgereikt. 

De prijzen 
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De genomineerde producties  De organisatie 

De organisatie van het 53e NVBG AV-festival is in handen van  

Gerrit van Harreveld 

Coördinatie en jurering 

Nationale 

AV-Wedstrijd   Herman van den Dool 

    Programmaboekje 

 Nationaal 

 AV-festival 

 

Henk Tulp  Cuno Wegman 

Coördinatie   Programmering 

ochtend-  Nationale AV-wedstrijd 

programma  én 

    projectie 

 

 

Ed Diersmann 

Algehele coördinatie 

 

Frans Warmerdam 

techniek - geluid 

 

 

Speciale dank is verschuldigd aan de sponsors  

die dit festival mede mogelijk maakten  

De genomineerde series, in volgorde van binnenkomst 

naam deelnemer naam serie

Wim Jenniskens Alles draait om…

Robbie Breugelmans Eleanor

Gerard van Meel De Stip

Dick Fonteijn Wintertijd of Zomertijd

Rob Braat REQUIEM in Kerk en Kapel

Hans Vermaas Den draad

Marcel Batist Reflecties van de geest

Gert de Graaf My Immortal

Leo Verzijl Puur Leven

Jan Crutsen race

Henk Hoedemaekers Een té gekke vakantie

Gerrit van Harreveld Een dag in Mandalay

Jan van der Schans De Sheik  Zayed Grand Moskee

Rudo van Rooij Auschwitz… nu wel heen en terug

Henk P Tulp Nikkei

Marco Ising Zo stil in mij

Marianne van den Bosch Mais oui, c’est Strangé !

Hub Vermeeren Walking in circles

Albert Rietjens Letterspel

Ruud Assendelft Landgoed Beeckestijn

Henk de Lange Leegte

Gerrit Lodder "Sloeken" in de Weerribben
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Nieuwe series 

Mijn laatste AV is alweer van een paar jaar geleden. Dat komt omdat ik 

indertijd vernam dat de NVBG Nieuws-

brief, de papieren voorganger van dit 

digitale tijdschrift, zou ophouden te 

bestaan, het werd te duur. Ik ben toen 

in de pen geklommen en heb het 

bestuur voorgesteld om het blad te 

digitaliseren. Dat is aanmerkelijk 

goedkoper dan drukken en versturen. Ik 

gaf daarbij aan dat ik al ervaring met 

een dergelijke exercitie had. 

 

Per kerende post kwam er een uitnodiging om eens met de voorzitter te 

praten en na afloop van dat gesprek was ik hoofdredacteur. Ja, zo gaat 

dat. Wie zijn nek uitsteekt loopt risico ’s. 

 

Inmiddels zijn we een paar jaar verder. De NVBG-nieuwsbrief maken is 

en blijft leuk werk, vooral omdat er een redelijk constante stroom kopij 

wordt aangeleverd. Toch moet (wil) ik zelf ook nog weleens wat schrijven. 

En dat kost tijd. Niet zo heel veel, maar toch… 

 

Omdat we tijd maar één keer kunnen gebruiken, gaat dat ten koste van 

andere leuke dingen. En daar hoort het maken van AV ’s bij. 

 

Eens per jaar maak ik voor mijn fotoclub een 

serie, genaamd ‘Vreemde vogels’. Dat is een 

serie van foto ’s, door de leden van de club 

zelf zijn gemaakt tijdens bijeenkomsten, 

werkavonden of het jaarlijkse clubuitje. Bij 

het verzamelen van die foto ’s vraag ik altijd 

om foto’s van medeleden, liefst in grappige, 

ongemakkelijke of zelfs in compromitterende situaties. Dat levert leuke 

beelden op, waarbij dan ook nog eens door middel van een voice-over al 

dan niet humoristisch commentaar wordt gegeven. Veel werk, maar wel 

heel leuk om te doen. Overigens is dit soort series alleen voor intern 

gebruik, omdat ’vreemden’ onze leden niet kennen. De serie wordt 

meestal tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering vertoond.  

 

Dit jaar is dat ook gebeurd en het gaf me 

meteen de energie om ook weer eens 

andere, nieuwe  series te maken. Zo 

ontstonden er in de maand februari maar 

liefst drie complete series. 

 

 

Een daarvan stond al een tijdje in de steigers. Je hebt dan flink wat moed 

nodig om die eindelijk eens af te maken. En dan, bladerend door het 

archief kwam ik ineens tot de ontdekking dat er hier en daar mapjes zijn 

waar, met de beelden die erin zijn opgeborgen, best een leuke serie te 

maken is. Zodoende liggen er nu drie op de plank en dat is voor mijn 

doen heel veel. Ik ben nog altijd ontzettend jaloers op mensen die zo 

borrelen van creativiteit, dat ze te weinig tijd hebben om al die ideeën uit 

te werken. 

 

Maar goed, nu is er dus een creativiteitsgolfje geweest en heb ik 

voldoende kruit om de verse series naar wedstrijden op te sturen.  

 

Arthur Palache 


