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Van de redactie 

Voor u ligt alweer de laatste uitgave voor de zomerstop. In de zomer is er 

in de pers over het algemeen sprake van komkommertijd. Dat is een oud 

woord, dat in 1787 voor het eerst werd gebruikt om aan te geven dat er 

weinig nieuws was. En dat geldt nu ook voor deze NVBG-nieuwsbrief. 

Er is niet al veel kopij, maar wat er is, is uiterst lezenswaardig.  

 

In deze uitgave vindt u behalve een paar vaste 

rubrieken zoals een woordje van de voorzitter, 

een nieuwe evenementenkalender en wat 

regionieuws, ook een artikel over creativiteit voor 

een AV van de hand van onze secretaris Henk 

Tulp. 

 

Nico Warnaar, onze geluidsdeskundige, brengt 

nog eens de NVBG geluidenservice onder de 

aandacht. Er zijn de laatste tijd veel nieuwe 

geluiden bij gekomen en de service is voor leden 

geheel gratis. 

 

 

Gewoontegetrouw sluiten we de nieuwsbrief af met een column, deze 

keer over openbaar vervoer. 

 

De redactie wenst u een buitengewoon aangename vakantie, met veel 

mooie foto’s, die gaan dienen als basis voor vele mooie audiovisuals.  

 

Arthur Palache 

Hoofdredacteur 

 

Van de voorzitter 

Wanneer het juninummer 2019 van NVBG-

nieuws in uw digitale brievenbus is gevallen 

ben ik bezig met mijn koffers te pakken. Een 

aantal weken naar de overkant van het 

Kanaal. Gewapend met een nieuwe camera 

(scheelt 4 kilo in gewicht) op zoek naar mooie 

en markante streken in Schotland, Wales en Devon. Alleen die camera 

heb ik nog niet helemaal onder de knie, dus gaat de laptop ook maar mee 

om de handleiding van 605 pagina´s te kunnen bestuderen als dat nodig 

is. 

 

Met mij zullen nog vele leden van de NVBG uitzwerven over de gehele 

wereld, als ze daar al niet naar toe zijn. Ik wens een ieder een goede 

vakantie en een behouden thuiskomst. En voor de thuisblijvers hoop ik 

dat het een mooie zomer mag worden. 

 

De NVBG heeft een uitstekend eerste halfjaar gekend. Zeer geslaagde 

activiteiten, zoals regionaal de studiedag in Rijen en het Voorjaarsfestival 

in Oosterhout (bij Nijmegen). De regionale afdeling AV-Zonlicht 

organiseerde in Tegelen een promotieavond Daar dienden stoelen 

bijgezet te worden om de ruim 90 enthousiaste bezoekers kennis te laten 

maken met onze hobby. En landelijk gezien was er het zeer geslaagde 

symposium op de derde landelijke NVBG dag en het trok het Nationaal 

AV-Festival met de Nationale AV-wedstrijd op 8 april in Barneveld meer 

dan 120 bezoekers. 

 

Het bestuur gaat na de zomerperiode de vierde landelijke NVBG in 

februari 2020 voorbereiden. Ook wordt gestart met het Nationaal AV-

Festival 2020 met daarin opgenomen de landelijke AV-wedstrijd, die 

volgend jaar voor de 55e keer wordt gehouden. 
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Wij zijn nog steeds op zoek naar leden die ons daarbij kunnen helpen. 

Binnen het bestuur is er de functie van coördinator Nationale Av-wedstrijd 

nog vacant. Iets voor u? Denk nu niet: daarvoor ben ik niet geschikt of 

anderen kunnen dat beter. Neem gerust contact met mij op 

(voorzitter@nvbg.nl) Doe dit dan wel na 8 juli. Tot die tijd zit ik aan de 

overkant van het Kanaal. 

 

Het AV-Festival seizoen 2019-2020 gaat dit najaar weer van start. Op 

5 oktober wordt het zesde AV-Festival van het Westen – Europoort 2019 

georganiseerd en zeven weken later, op 23 november, het AV-Festival 

van het Noorden.  

 

De zomer is begonnen en ook het NVBG-nieuws gaat er een paar 

maanden tussenuit. Ik  wens ik u een paar fijne zonnige zomermaanden 

toe.  

 

Ed Diersmann, 

Voorzitter NVBG 

Het bestuur heeft in de afgelopen periode bericht ontvangen van het 

overlijden van ons lid L. Oosterveen uit Hoogland. Het bestuur condoleert 

zijn familie met dit verlies en wenst hen veel sterkte.  

 

De AV-groep Rotterdam heeft zich aangemeld al regionale afdeling van 

de NVBG. Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Beeld en 

Geluid heet de AV-groep van harte welkom en hoopt op een zeer 

succesvolle samenwerking. 

De groep heeft tot doel, het versterken van het contact tussen gebruikers van 

AV-Software, met als resultaat betere audiovisuele producties te maken door 

uitwisseling van technische kennis. 
Locatie:  Muziektheater de Ontmoeting 
              Koninginnelaan 9 
              3181 GK Rozenburg. 

Website: https://avgroeprotterdam.jimdo.com/  

 

 

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

nvbgnieuws@nvbg.nl.  

 

Wel en wee binnen 

de vereniging 

mailto:voorzitter@nvbg.nl
https://avgroeprotterdam.jimdo.com/
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NVBG GELUIDENSERVICE: RIJKDOM EN DIVERSITEIT 
 

De (toch al) zeer uitgebreide bibliotheek van onze Geluidenservice is de 

laatste maanden opnieuw sterk gegroeid. Dit zijn enkele  toegevoegde 

thema’s: 

 

Atmosferen, Veldopnames, Vogels & Natuur, Baby ’s, Katten 

Robots & Kosmonauten, Ufo ’s & Science Fiction 

Stoomtreinen, Vliegtuigen & Luchtballonnen 

Metaal, Speelgoed & Plastic Elementen 

Brekende Voorwerpen, Hits & Impacts 

Computerstemmen & Typemachines 

Stenen & Rotsen, Donder & Onweer 

Game Audio, Ringtones & Bliepjes 

Horror, Monsters & Geesten 

Pijporgeltjes en Speeldozen 

Sporten & Publieksreacties 

Korte golf Radiostations 

Geweren & Explosieven 

Elektronica & Energie 

Timmergereedschap 

Voetstappen & Foley 

Zwaardvechters 

Gebedsschalen 

Alarmsignalen 

Whooshes 

Botsingen 

 

Aanvragen kunt u indienen via onze site, onder het kopje: 

<Geluidenservice>. 

 

Er zijn veel meer geluiden beschikbaar dan in de zoekmachine staan 

vermeld. Maak daarom gerust een omschrijving van wat u precies zoekt, 

in het vrije tekstveld. 

 

U kunt geen vreemd genoeg geluidje bedenken, of het is wel 

beschikbaar... 

 

Deze dienst is gratis en exclusief voor alle NVBG leden. 

Alle geluiden zijn in de allerbeste kwaliteit. 

 

De aanvragen heeft u meestal binnen enkele dagen al binnen,  

via een web-transferdienst.  

 

Aanvragen doet u hier: https://www.navg.nl/GS_000.php  

 

Nico Warnaar 

 

 

Rijkdom en diversiteit 

https://www.navg.nl/GS_000.php
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Presentatie Internationaal AV werk 321-Challenge 2019 te Rijen op 1e 

Pinksterdag 

 

Nog net aan het einde van dit seizoen vindt er in Rijen op zondag 9 juni 

a.s. (1e Pinksterdag) een openbare presentatie plaats van een selectie 

van ingezonden AV-werken van de (internationale) 321-Challenge 2019. 

Deze vrij toegankelijke presentatie is van 10.00u tot ca. 12.30u inclusief 

korte koffiepauze in het Cultureel Centrum De Boodschap, Nassaulaan 62

-64 te Rijen. 

Omdat het aantal plaatsen in de projectiezaal beperkt is vragen wij u om 

u vooraf even aan te melden op onze website https://farijen.nl/

aanmeldingsformulier/  . 

 

Aansluitend aan de presentatie 321-Challenge 2019 kunt u in hetzelfde 

gebouw de jaarlijkse foto-expositie van onze fotoclub bezoeken waarbij 

tevens nog AV-werken van een aantal leden zijn te bewonderen (ook 

deze foto-expositie is vrij toegankelijk). 

 

Fotoclub FA-Rijen heeft u van harte welkom! 

 

 

AV-FIAP onderscheiding voor Henk de Lange   

 

Henk de Lange van AF RIJEN heeft de AV-FIAP titel behaald. De 

toekenning van deze internationale titel voor AV-makers is gekoppeld 

aan zeer strenge eisen. Je moet ten minste twaalf acceptaties 

ontvangen hebben, voor ten minste vijf verschillende AV-series, op ten 

minste zes verschillende salons, in ten minste vier verschillende landen. 

De onderscheiding wordt toegekend door de overkoepelende organisatie 

FIAP (Fédération Internationale de l'Art Photographique), gevestigd in 

Parijs. 

 

In Nederland gingen slechts zes AV-makers Henk voor. Dat is dus een 

mooie prestatie en de Nederlandse Vereniging voor Beeld en Geluid 

feliciteert Henk met dit prachtige resultaat. 

FA RIJEN presenteert 

https://farijen.nl/
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Misschien moet ik het wel AVakantietijd noemen. Een AV-festival arme 

periode waarin ik regelmatig nadenk over weer een nieuwe AV show. 

Spontane ideeën die tijdens een vakantie opdoemen of al langer in het 

hoofd zitten. En altijd wat mij betreft de vraag: hoe ga ik het verhaal in?  

Wat is mijn kapstok waar ik dit aan ophang? Zo puzzel ik nog over een 

AV met als onderwerp het weeshuis dat ik in Mumbai mocht bezoeken 

afgelopen februari. Maar ook over het bezoek dat ik met Herman Kraij ga 

afleggen toevallig ook over een weeshuis maar dan als museum in 

Culemborg. Voorbereiding is het halve werk in dit geval. We kunnen ons 

al aardig inlezen en ideeën vormen. 

 

Maar wat als je zomaar onderweg wat vindt? Mijn advies is dan om 

zoveel mogelijk te fotograferen, details, overzichten, structuren, 

stemmingen. En als het even kan ook audio en video opnemen. Verzamel 

ook informatie als het even kan. 

 

Vaak hoor ik dat men niet weet hoe te beginnen of dat er geen inspiratie 

is. Het gekke is dat als je toch maar gewoon aanvangt, die inspiratie er 

echt wel komt. ‘Doen’ is hier het keyword. 

 

Niet te ingewikkeld maken. Vind je iets mooi en interessant? Maak er een 

AV van. Gewoon omdat je er plezier in hebt. ’t is een hobby toch? Het 

doet me denken aan een bezoek aan onze AV-groep Kennemerland dit 

jaar. Wat een leuke AV ’s maken ze daar en wat een plezier heeft men er 

aan deze hobby. Elke AV-avond komt men met nieuwe producties op de 

proppen. 

 

Het mag dan een wat AV-arme periode zijn, toch zijn er nog wel een paar 

activiteiten.

Trophée de Paris opende 1 juni de deuren voor een mooie projectie. Een 

aantal Nederlandse AV-makers heeft hiervoor ingezonden. Op het 

moment dat u dit leest zal de uitslag wel bekend zijn. 

 

Donderdag 20 juni tot en met zondag 23 juni wordt er het Leinwand-

festival in Wetzlar gehouden. Nu had Günter Neumann, hij was aanwezig 

op het voorjaarsfestival in Oosterhout, al door dat ik zeer enthousiast 

over onze AV-hobby ben. Spontaan nodigde hij me uit om mee te doen 

aan de zogenaamde Talkrunde. Met een aantal andere AV-makers 

discussiëren over een paar AV ’s. Wel, daar ben ik wel voor in. Dus 

binnenkort reist uw secretaris van de NVBG af naar Wetzlar.  

Nieuwsgierig? bezoek maar eens: www.leindwandfestival-wetzlar.de 

 

De AVakantietijd ga ik ook benutten om muziek te zoeken. Dat zal wel 

een flinke tijd opslurpen. Dat brengt me op de volgende vraag: “Heeft 

iemand ervaring met het zelf maken van muziek met een keyboard? ”. 

Laatst vertelde iemand me dat dit best te doen is. Maar of dit nu voor mij 

ook geldt…Mocht er iemand zijn die me een beetje op weg kan helpen?  

Dat zou geweldig zijn. 

 

Ondertussen wens ik eenieder een hele mooie AVakantie. 

 

Henk P Tulp 

AVakantie 

https://www.leinwandfestival-wetzlar.de/
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AV-Festival van het Westen  

De verhuizing van het AV-festival van het Westen van Rozenburg naar 

Moerkapelle heeft geen nadelige effecten gehad. Ook in 2018 hebben 

ruim 90 bezoekers, uit Nederland en België, de vijfde editie van het 

festival bijgewoond. Men was zeer te spreken over de accommodatie en 

catering. De organisatie mocht veel complimenten in ontvangst nemen 

voor de vrijwel vlekkeloze wijze waarop het AV-Festival van het Westen - 

2018- is verlopen. 

 

Daarom wordt op zaterdag 5 oktober 2019 het  

AV-Festival van het Westen - 2019 - 

wederom gehouden in het  

Dorpshuis Op Moer 

Raadhuisstraat 40 

2751 AW Moerkapelle 

 

Ook dit jaar sluiten we het festival af met een feestelijk buffet of diner in 

het dorpshuis Op Moer. De deelnemers aan het diner van vorig jaar 

waren uitermate te spreken over het gebodene. De kok en de bediening 

kregen veel waardering. Voor € 25,= (exclusief drankjes) kunt u ook dit 

jaar deelnemen. 

 

Voor nadere informatie en inschrijven gaat u naar de website  

 

www.avwest.nl 

Evenementenkalender 

Evenement Plaats Datum 

Challenge 321 (zie blz. 5)  Rijen 01-05-2019 

Jaarexpositie FA Rijen (zie blz. 5)  Rijen 09-06-2019 

AV-festival van het Westen  Moerkapelle  05-10-2019 

Festival van het Noorden  Steenwijk  23-11-2019 

AV-studiedag  Rijen 18-01-2020 

Voorjaarsfestival  Nijmegen  14-03-2020 

Landelijke NVBG-dag  Barneveld  nnb 

Nationaal AV-festival  Barneveld  nnb 

http://www.avwest.nl
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Openbaar vervoer 

Ik reis niet graag per openbaar vervoer. Uiteraard ligt daar een heel 

duidelijke visie aan ten grondslag. Ik heb er een hekel aan om vervoerd te 

worden van een plaats waar ik niet ben naar een plaats waar ik niet wil 

zijn, op een tijdstip dat me niet schikt. En dan moet ik er nog voor betalen 

ook. 

 

Punt is dat je, als je bijvoorbeeld van de spoorwegen gebruik wilt maken, 

eerst naar een station moet. Dat betekent dus te allen tijde extra vervoer 

naar dat station, met alle ongemakken van dien. Als je dan de treinreis 

beëindigt sta je weer op een station. Dat is per definitie niet de plaats 

waar je wilt zijn, je bestemming ligt altijd ergens anders. Ook hier weer 

extra vervoer naar de plek waar je uiteindelijk wel wilt zijn.  

 

Je moet je dus op allerlei manieren aanpassen 

aan dat vervoer. Ook qua tijd. Zo ’n trein gaat 

immers maar op een paar vaste momenten en 

dat zijn vaak momenten die niet in mijn 

persoonlijke schema passen. Ofwel ik kom veel 

te vroeg op mijn bestemming, ofwel ik kom er 

veel te laat aan. Dat laatste is, gezien de 

accuratesse van het openbaar vervoer in het 

algemeen en de Nederlandse Spoorwegen in 

het bijzonder, het meest waarschijnlijk. 

 

Als je dat allemaal in aanmerking neemt is het bijna ongelooflijk dat men 

er nog geld voor durft te vragen. Maar dat gebeurt wel. Onbeschaamd 

verhoogt men zelfs de prijzen. Juist dat laatste heeft bij mij enorm veel 

irritaties opgewekt. Ik heb van nature al een hekel aan betalen. Maar als 

ik er dan zo’n product voor terugkrijg, dan heb ik daar grote problemen 

mee. 

Het wordt allemaal nog merkwaardiger als je bedenkt dat, als je niet per 

openbaar vervoer reist, die trein tóch rijdt. Ze zullen er heus de 

dienstregeling niet op aanpassen. In mijn ogen is betalen dan ook 

helemaal niet nodig. De trein rijdt toch, dan kun je net zo goed meerijden. 

Gratis wel te verstaan, want als je niet was meegereisd had het openbaar 

vervoer dat geld ook niet gekregen. 

 

Ik pleit dus sterk voor gratis openbaar vervoer. Voor de dienstregeling 

maakt het niet zo veel uit, het wordt weer gezellig druk op de stations en 

– en dat is het belangrijkst – het ontlast de autowegen zo dat de files als 

sneeuw voor de zon zullen verdwijnen. 

 

Ikzelf kan dan per automobiel zonder enig probleem en risico van 

oponthoud of filevorming van de plek waar ik ben naar de plek waar ik 

uiteindelijk moet zijn, op de tijd die mij zelf het beste schikt.  

Leve het openbaar vervoer! 

Arthur Palache 


