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Van de redactie 

Het is komkommertijd bij de NVBG-nieuwsbrief redactie. Normaal valt de 

deze periode in de zomer. Dan is er, mede door vakanties weinig nieuws 

en gaan niet alleen de NVBG-nieuwsbrief, maar alle media schrijven over 

minder belangrijke zaken. 

Zover wil ik voor de NVBG-nieuwsbrief niet gaan. Wat er geschreven 

wordt is altijd belangrijk. Maar de hoeveelheid die geschreven wordt, 

neemt langzaam af. Deze keer was er op de deadline voor dit nummer 

(21 februari) helemaal niets binnengekomen. Ik begrijp dat door 

tussentijdse uitgave van de special ter gelegenheid van het Nationaal  

AV-festival door vele mensen al extra werk is verricht. Maar dat neemt 

niet weg dat er daarna gewoon weer een volgende uitgave moet komen.  

 

En hierin vindt u dan, door wat extra werk van de redactie, al een verslag 

van het Nationaal AV-festival van afgelopen 

zaterdag. 

 

Omdat het in AV-series over het algemeen gewenst 

is om totaal-opnamen af te wisselen met details, is 

een artikel geweid aan dichtbij-fotografie. Macro-

opnamen kunnen, mits niet overmatig toegepast, een 

goede bijdrage aan de opbouw van een serie geven. 

In dit artikel wordt een viertal methoden besproken 

die gebruikt kunnen worden om dichterbij dan normaal te fotograferen.  

 

We besteden ook wat aandacht aan Google Translate en aan een bezoek  

van AV-groep Westland aan de regionale werkgroep Pixana in 

Moordrecht. Een verslagje van dit bezoek vindt u verderop in dit blad.  

 

Gewoontegetrouw sluiten we af met de maandelijkse column.  

 

Ik wens u veel leesplezier  Arthur Palache 

Hoofdredacteur 
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Normaal zijn we gewend dat tijdens de Nationale de mussen van het dak 

vallen. Iedereen is dan een beetje teleurgesteld om een hele dag binnen 

te zitten terwijl het buiten schitterend weer is. Daar was dit jaar geen 

sprake van. Het was de hele zaterdag druilerig, met ook nog eens veel 

wind. Zeer onaangenaam. 

 

Gelukkig hadden wij er in de Veluwehal geen last van. Reden dat we qua 

tijdstip hebben moeten uitwijken naar de schrikkeldag van 2020 was dat 

begin april, ons ‘normale’ festival tijdstip, de zaal helaas niet beschikbaar 

was . 

 

Iets na kwart voor elf opent Ed Diersmann als voorzitter van de NVBG de 

dag met een hartelijk welkom aan alle aanwezigen. Het is iets later dan 

gepland, omdat de knopjes om het licht te bedienen na een interne 

verbouwing een andere plaats hebben gekregen!  

 

Engelse vertegenwoordiging  

Een speciaal welkom is er voor Howard en Carol Bagshaw. Ze zijn 

speciaal naar Nederland gekomen als vertegenwoordigers van de 

Engelse AV-makers. Er staat immers een “Brits blok’ op het programma. 

We kunnen kijken en luisteren naar een aantal Britse AV ’s. 

De verwachtingen zijn in ieder geval bij mij hoog gespannen, want naar 

horen zeggen behoren de Engelse AV-makers tot de top van Europa. Van 

de 30 AV´s die Henk Tulp op zijn verzoek ontvangen heeft, passen er 

vandaag negen in het programma. Henk Tulp praat de AV ’s op 

aangename wijze aan elkaar. We zien de volgende series:  

 

 

Verslag van het 

NVBG AV-festival 2020 

Hier en daar zijn deze AV´s voor onze begrippen wat lang. We zien 

allerlei onderwerpen voorbij komen. Vooral de laatste serie van Richard 

Brown, waarin de prijzen van allerlei vloeistoffen worden vergeleken is 

heel leuk. Het blijkt dat printerinkt zo´n beetje de allerduurste vloeistof is 

die bestaat.  

Na de lunch opent de 

voorzitter de Nationale 

Wedstrijd. Hij merkt op dat er 

een goed gevulde zaal is, 

dat we een nieuw lid kunnen 

verwelkomen en dat we niet 

zonder een flink aantal 

vrijwilligers kunnen. Hij 

noemt ze ‘de oliemannetjes’ van de NVBG, omdat ze zorgen voor een 

´gesmeerd verloop´. Al die oliemannetjes kregen een enveloppe met een 

tastbaar bewijs van de waardering die de NVBG voor hen heeft.  

Titel Naam auteur

Fontenay Peter Coles 

Exiled Mind Ron Davies 

Night at the Opera Ian Bateman 

A place of shadow Richard Brown 

Kelpies Howard Bagshaw 

A Mother’s story Linda and Edgar Gibbs 

Matthews Loney’s miracle Judith Kimber

Migrant Mother Howard Bagshaw 

Beeswing Graham Sergeant 

The Gathering Ian Bateman 

Soul music Malcolm Imhoff 

Liquid Gold Richard Brown 

Made in Anger Howard Bagshaw

The Gallery Ian Bateman 

Toegift tijdens het tellen van de stemmen:
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De heren van de Techniek worden nog even apart in het zonnetje gezet. 

Dankzij Cuno Wegman en Frans Warmerdam zal straks de projectie 

vlekkeloos verlopen en vergezeld worden van fenomenaal goed geluid.  

 

De voorzitter vestigt nog even de aandacht op de stand van de NVvS, de 

Nederlandse Vereniging voor Stereofotografie. Hier is informatie te 

krijgen over deze bijzondere vorm van fotografie. Ik heb eens een AV met 

stereobeelden mogen bekijken, daar werd ik helemaal stil van. Het voegt 

een heel bijzondere dimensie toe aan het kijkgenot. Jammer dat het 

technisch erg lastig is. Maar bij de NvVS is die kennis ruimschoots 

aanwezig. Op de stand van de Geluidenservice, wordt informatie verstrekt 

over deze bijzondere NVBG-service waar leden geheel gratis 

geluidsfragmenten van allerlei live geluiden kunnen verkrijgen.  

 

Dan is het tijd om de jury voor te stellen. Leo Koppens, de voorzitter van 

de jury, bijgestaan door Wim Jenniskens en Rinus Verheggen.  

De stemprocedure voor de publieksprijzen wordt nog even uitgelegd en 

dan gaat het eerste projectieblok van start met een kleurrijke trailer.  

Na elke projectie wordt de auteur naar voren geroepen en komen er 

opmerkingen en/of adviezen van de jury. Elke deelnemer ontvangt dan 

ook zijn bewijs van deelname.  Het juryrapport kan na afloop van het 

festival in ontvangst worden genomen. 

 

De eerste serie die wordt vertoond is getiteld ‘Trompenburg, anders 

bezien…’. De AV is gemaakt door Henk Dijkstra, die in januari is 

overleden. Het is terecht dat deze serie op dit moment wordt vertoond, 

als eerbetoon aan de man die gedurende zeer lange tijd bestuurslid van 

de NVBG is geweest. 

 

Het is onmogelijk om alle producties in detail te bespreken, dus ik beperk 

me tot de series die bij mij een extra mooie herinnering hebben 

nagelaten. Daar hoort zeker ‘A Touch of Winter Moods’ van Gert de Graaf 

bij. Dromerige winterlandschappen, begeleid met zeer ingetogen muziek 

maken de serie tot een schitterend geheel. De highkey fotografie maakt 

dit tot een heel bijzondere serie. 

 

Leo Verzijl maakte een buitengewoon leuke serie, die als een ‘satire met 

een boodschap’ kan worden omschreven. Bijzonder is dat er geen foto of 
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video aan te pas is gekomen, het geheel is een op de computer gemaakte 

animatiefilm, waarvan de inhoud me vooral erg aansprak. Misschien iets 

te lang, maar wel heel bijzonder. 

 

‘Good Words’ van Jan Roeleveld en ‘Het Mysterie van Trizania ’ van 

Marcel Batist hebben gemeen dat het ‘verhalende audiovisuals’ zijn. Niet 

alleen mooie beelden, maar ook een interessant verhaal erachter. Bij 

Good Words is dat een aanklacht over de manier waarop indianen 

indertijd behandeld zijn. Het mysterie van Trizania is een soort sprookje in 

sepia-beelden. Er is in het januari-nummer van de NVBG-nieuwsbrief al 

over gesproken. Toen is ook uitgesproken dat dit soort ‘verhalende 

audiovisuals’ veel te weinig voorkomt. Deze beide series zijn er in ieder 

geval goede voorbeelden van.  

 

 

De serie van Henk Hoedemakers viel positief op door de animaties die 

zich in een natuurlijk landschap afspeelden. Heel leuk gevonden en goed 

uitgevoerd. 

 

Piet Huijgens is samen met zijn 

kleinzoon bezig geweest om een 

lente-impressie te maken. Een 

heel goed initiatief om de jeugd 

interesse mee te geven voor het 

AV-medium 

 

Ook de overige series waren over 

het algemeen van prima kwaliteit. 

Dat mag ook wel, want ze zijn ingestuurd voor dé Nationale wedstrijd en 

dan verwacht je er wel iets van. Die verwachtingen zijn bij mij in ieder 

geval niet tegengevallen. 

 

Na de laatste serie werden de stembriefjes door de stemcommissie, 

bestaande uit Jan Bras, Nico Warnaar en Arthur Palache verzameld en 

meegenomen om geteld te worden. Tijdens de telling werd nog een 

tweetal Engelse AV ’s vertoond, te weten Made in Anger van Howard 

Bagshaw en The Gallery van Ian Bateman. 
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De prijsuitreiking 

De jury heeft de volgende prijzen toegekend: 

 

De prijs voor de beste debutant was voor 

Co Scheffers voor de serie ‘Herfstimpressie ’. 

 

 

 

 

 

 

 

Een stimulatieprijs voor de beste audiotrack 

was voor Marco Ising met zijn serie 

‘Bucketlist?’ 

 

 

De meest creatieve serie was getiteld ‘Glas’ 

van Kees Meijerink. 

 

 

 

 

 

 

De derde prijs was voor ‘Good Words’ 

van Jan Roeleveld. 

 

 

 

 

 

De tweede prijs is toegekend aan André 

Hartensveld voor “Autumn Dreams’. 
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De eerste prijs ging naar voor Gerrit van 

Harreveld met zijn serie 

‘De Altiplano van Bolivia ’. 

 

 

 

 

 

 

Het publiek in de zaal heeft ook een keuze 

gemaakt. De publieksprijs ging naar Leo Verzijl 

voor zijn serie ‘Babydump’ 

 

 

 

 

 

De Cor Nierseprijs is beschikbaar 

gesteld door Jan Roeleveld en werd 

uitgereikt door de zoon van Cor 

Nierse. De serie van Hans 

Hoedemakers, getiteld ‘Doorfietsen’ 

was volgens het publiek de serie met 

de meeste humor. 

 

 

Met deze prijsuitreiking werd de dag afgesloten. Volgens de voorzitter 

een geslaagde dag, die volgend jaar weer op de normale tijd, dat wil 

zeggen begin april zal worden georganiseerd. 

 

 

Tekst: Arthur Palache 

Foto’s: Henk Tulp 

Evenement Plaats Datum 

Voorjaarsfestival Nijmegen 14-03-2020 

Challenge 321 Rijen 13-06-2020 

AV-Festival van het Westen Moerkapelle 26-09-2020 

Festival van het Noorden Steenwijk 28-11-2020 

Het eerstvolgende festival is het Voorjaarsfestival op 14 maart in 

theaterzaal De Klif in Nijmegen. 

Alle informatie over het festival (voor zover die nu al bekend is) vindt u op 

de website www.av-voorjaarsfestival.nl. 

Hulp gevraagd 
Henny en Rinus Kraaijpoel vragen om 

hulp bij het vinden van een werkende 

bandrecorder Aristona  type 6137A  of 

een Philips EL 3546 (deze zijn 

identiek). 

 

Reacties naar: 

m.kraaijpoel@upcmail.nl 

http://www.av-voorjaarsfestival.nl
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Op 19 februari 1990 is Photoshop voor het eerst commercieel gelanceerd 

als beeldbewerkingsprogramma. Dat was voor die tijd een volkomen 

revolutie. Bedenk dat er in die tijd nauwelijks digitale camera ’s waren. En 

als ze er waren, dat als primitief experiment in een laboratorium was. 

Toch deden digitale technieken langzamerhand hun intrede. Het is 

interessant om de geschiedenis van Photoshop eens na te gaan.  

 

 

Vroege geschiedenis 

Photoshop werd in 1987 

ontwikkeld door twee broers 

Thomas en John Knoll, die de 

distributielicentie in 1988 aan 

Adobe Systems Incorporated 

verkochten. Thomas Knoll, een 

natuurkundestudent aan de 

Universiteit van Michigan, begon 

een programma te schrijven op 

zijn Macintosh Plus om 

grijswaardenafbeeldingen weer te 

geven op een monochroom 

scherm. Dit programma (destijds Display genoemd) trok de aandacht van 

zijn broer John, die Thomas aanbood er een volwaardig beeldbewerkings-

programma van te maken. Thomas nam in 1988 een pauze van zes 

maanden om samen met zijn broer aan het programma te werken. 

Thomas wilde het programma ImagePro noemen, maar die naam was al 

in gebruik. Later dat jaar hernoemde Thomas zijn programma Photoshop 

en sloot hij een korte termijn overeenkomst met scannerfabrikant 

Barneyscan om kopieën van het programma samen met een dia scanner 

te verspreiden. Op die manier werden ongeveer 200 exemplaren van 

Photoshop verzonden. 

Photoshop 1.0 

Onder deze naam werd Photoshop op 19 februari 1990 ook commercieel 

uitgebracht, exclusief voor Macintosh. De Barneyscan-versie bevatte 

geen geavanceerde kleurbewerkingsfuncties. De verwerking van kleuren 

werd met elke release van Adobe langzaam verbeterd en Photoshop werd 

al snel de industriestandaard in digitale kleurbewerking. De catalogusprijs 

van Photoshop 1.0 voor de Macintosh in 1990 was $ 895. 

 

Photoshop was dus aanvankelijk alleen beschikbaar op Macintosh. In 

1993 bouwde Seetharaman Narayanan, de hoofdarchitect  van Adobe, 

Photoshop om naar Microsoft Windows. De Windows-versie leidde ertoe 

dat Photoshop een breder publiek op de massamarkt bereikte.  

 

Die oude versie Photoshop 1.0 bestaat al lang niet meer, maar Terry 

White, de zogenaamde Adobe Evangelist, kan het toch demonstreren met 

behulp van een simulatie. Hij heeft er een aardig filmpje over gemaakt (al 

in 2015, dus vijf jaar geleden, ter gelegenheid van het toen 25-jarig 

bestaan). Dat filmpje vindt u HIER. Het is wel in de Engelse taal, maar hij 

spreekt langzaam, dus het is goed te volgen. Uit het filmpje blijkt dat er 

nog geen sprake is van bijvoorbeeld het gebruik van lagen.  

 

Inmiddels zijn we weer vijf jaar verder en hebben we nu Photoshop 2020. 

Met deze versie is het aandeel kunstmatige intelligente verder uitgebreid, 

en daarmee het gebruiksgemak enorm toegenomen. 

 

Ik hoop dat Photoshop 

nog lang kan en mag 

doorgaan met het 

verder ontwikkelen van 

deze voortreffelijke 

software. 

 

Arthur Palache 

Photoshop is jarig 

https://youtu.be/z5CyX5NEnzk
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Een tijdje gelden was er op een fotoclub-avond een werkavond gepland. 

Dat zou buiten plaatsvinden, waarna de evaluatie later op de avond 

binnen zou gebeuren. Helaas werkte het weer niet mee. Het regende dat 

het goot en dus werd de gehele avond binnen doorgebracht en werd de 

opdracht veranderd in “kijk eens wat de kortste afstand is waarop je kunt 

fotograferen”. Je mag dat ook uitleggen als: “Kijk eens hoe je een klein 

voorwerp zo groot mogelijk kunt afbeelden” 

 

Het probleem en wat kunnen we er aan doen?  

Een fotografische lens kan niet op zeer korte afstand scherp stellen, daar 

zit altijd een minimum aan. In de regel is de kortste afstand waarop een 

camera kan schepstellen ca. 1 meter. Er moet dus een methode 

gevonden worden om wel dichtbij scherp te stellen. In onze wereld is het 

vaak zo dat als er een probleem is, iemand er ook wel een oplossing voor 

heeft. 

 

Macro-objectieven 

De industrie vervaardigt speciale macro-

objectieven. Dit soort objectieven is speciaal 

gemaakt voor dichtbij-fotografie. Ze kunnen 

op een veel kleinere afstand scherpstellen. 

Bovendien zijn het meestal lenzen met een 

iets grotere brandpuntsafstand. Daardoor 

hoef je niet persé heel dicht bij je onderwerp 

te komen. Het is een slimme en kwalitatief 

goede oplossing, maar daar hangt natuurlijk wel een prijskaartje aan. Dat, 

samen met het feit dat je zo ’n objectief niet dagelijks gebruikt, maakt dat 

niet iedereen zo ’n lens heeft. 

 

Voorzetlenzen 

Gelukkig zijn er andere 

mogelijkheden. Net als oudere 

mensen die moeite hebben met 

lezen en dan een leesbril moeten 

gebruiken, is er voor fotocamera ’s 

ook een dergelijke oplossing in de 

vorm van voorzetlenzen. Ze zijn er in verschillende sterkten en vormen 

een redelijk goedkoop hulpmiddel. De sterke van zo ’n voorzetlens wordt 

aangegeven in dioptrieën. Je kunt ze combineren (op elkaar schroeven) 

waarbij de totale sterkte de som is van de afzonderlijke sterkten. Een +2 

en een +3 gecombineerd levert dus hetzelfde resultaat als een +5. Het 

werkt erg eenvoudig en met de aanschaf is niet al te veel geld gemoeid. 

Maar ja, elk voordeel heeft een nadeel. In dit geval is dat de kwaliteit. Die 

is van dit soort lenzen meestal niet optimaal. Zeker niet als je, zoals het 

voorbeeld hierboven, lenzen gaat combineren.  

 

Tussenringen 

Een betere mogelijk-

heid is het gebruik van 

tussenringen. Het is 

een buis, die geplaatst 

wordt tussen de 

camera en het 

objectief. Daarmee vergroot je de afstand tussen de sensor en het 

objectief en kun je een flink stuk dichterbij scherpstellen. Dat geeft geen 

kwaliteitsverlies, want er zijn geen optische zaken als lenzen bij 

betrokken. Het is alleen een holle buis. Vaak zijn ze in setjes te koop met 

verschillende dikten. Ook hier is er echter een nadeel. Ze geven namelijk 

wat lichtverlies. Dat klink vreemd, voor slechts een holle buis (vreemde 

uitdrukking eigenlijk, buizen zijn altijd hol). Het zorgt ervoor dat er minder 

licht beschikbaar is voor sensor en de zoeker en dat maakt scherpstellen 

wat lastiger. Ook neemt, voor een correcte belichting, de belichtingstijd 

wat toe. Maar bij macrofotografie is een statief toch al een harde 

noodzaak, dus dat kan niet echt een probleem zijn.  

Dichterbij fotograferen 
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In dit voorbeeld mijn eigen tussenringen, die ook het voordeel hebben dat 

ze voorzien zijn van elektrische contacten, waardoor alle camerafuncties 

zoals autofocus en lichtmeting volledig behouden blijven.  

 

Omkeerring 

Een mogelijkheid die wat minder bekend is, maar wel goede resultaten 

geeft, is het gebruik van een omkeerring. Met een dergelijke ring is het 

mogelijk om een objectief achterstevoren op de camera te monteren. Bij 

‘normaal’ gebruik geeft een lens een voorstelling van een onderwerp op 

de sensor, waarbij de afstand van voorwerp tot lens laten we zeggen 

1 meter is. De afstand van de sensor tot de lens is pakweg zo ’n 20 mm. 

Lichtstralen zijn omkeerbaar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Als we voorwerp en camera omwisselen, (dat is het zelfde als alles op z ’n 

plaats laten, maar de lens omkeren) is de afstand van lens tot voorwerp 

slechts 20 mm. En dat is heel dichtbij! Omkeerringen zijn voor allerlei 

camera’s te koop. Ikzelf gebruik een oude 35 mm lens uit het analoge 

tijdperk. De filtermaat is 52 mm. Ik heb voor een bedrag van € 13,= een 

omkeerring voor mijn camera gekocht. Scherpstellen doe je dan door de 

camera langzaam naar je onderwerp toe te bewegen. Voor deze 

oplossing geldt: hoe korter het brandpunt van de lens, hoe dichterbij je 

kunt fotograferen. Met een 35 mm objectief kom je dichterbij dan met een 

50 mm objectief. 

 

Afbeeldingsmaatstaf 

Hét grote probleem bij macrofotografie is vaak de uiterst geringe 

scherptediepte. Hoe dichter je bij je onderwerp komt, hoe kleiner de 

scherptediepte is. Bepalend voor de scherptediepte is de 

afbeeldingsmaatstaf. Dit is de verhouding tussen de grootte van het 

onderwerp en de grootte van afbeelding op de sensor. 

 

Combineren kan 

Het is alleszins mogelijk om bovenstaande methoden te combineren. Dus 

bijvoorbeeld tussenringen met daarop een omgekeerd objectief. Of 

tussenringen en een of meer voorzetlenzen.  

Welke methode je ook gebruikt, of dat nu een voorzetlens, een tussenring 

of een macro-objectief is, de afbeeldingsmaatstaf bepaalt de 

scherptediepte. Hoe groter je dus een voorwerp op de sensor afbeeldt, 

hoe geringer de scherptediepte is. Het is onveranderlijk vastgelegd in 

natuurkundige wetten en daar moeten we dus mee leven. Hoewel…. 

Er wel een oplossing om de scherptediepte wat groter te krijgen, maar 

daar ga ik het een andere keer over hebben. 

 

Een AV kan een bijzondere impuls krijgen als er op een geschikte plaats 

een stevige macrofoto in wordt opgenomen. Dat is de reden voor dit 

artikel. 

 

Arthur Palache 
Lens Voorwerp  Camera  
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Google translate 

Dat meneer Google een enorme invloed op ons leven heeft, zal niemand 

verbazen. De zoekmachine is natuurlijk overbekend en inmiddels is het 

bijna zo dat als Google het niet kan vinden, het waarschijnlijk niet 

bestaat. 

Maar er zijn meer producten van Google, die  het leven (het mijne in 

ieder geval) aangenaam maken. Ik noem als voorbeeld de Google 

agenda. Heel handig in gebruik, vooral omdat we bij ons thuis daar een 

speciaal G-mail adres voor hebben aangemaakt. Op die wijze kunnen 

mijn vrouw en ik samen een gemeenschappelijke agenda gebruiken. Wat 

ik er in schrijf is onmiddellijk door mijn vrouw te raadplegen. Het maakt 

daarbij niet uit of ik de thuiscomputer, mijn telefoon of m ’n tablet gebruik. 

Het zorgt ervoor dat afspraken elkaar nooit in de weg zitten en dat we 

van elkaar weten waar we uithangen en wat we doen. Ik geef toe, dat is 

niet voor iedereen handig, maar voor ons werkt het prima.  

 

Op de huiscomputer gebruik ik de Chrome browser om het Internet te 

benaderen. Ook dat is een product van meneer Google en het is me de 

laatste tijd opgevallen dat als je een buitenlandse site benadert, meneer 

Google een waarschuwing geeft. Op het moment dat een niet 

Nederlandse site wordt bezocht, verschijnt er rechtsboven een figuurtje.  

Als je op Vertalen klikt komt de Site in de Nederlandse taal tevoorschijn. 

Met dezelfde opmaak! Dat op zich is al 

een kunststukje. De kwaliteit van de 

vertaling is behoorlijk goed. Een 

schoolmeester zou er zeker een cijfer 

tussen 7 en 8 voor geven. 

 

Het is evengoed mogelijk om de vertaling teniet te doen. 

Als je dat wilt klik je op een klein icoontje rechtsboven.  

Dan verschijnt dit venstertje. Klik je op 

Origineel weergeven, dan herstelt Google 

de site naar de oorspronkelijke taal. 

 

Er is een veelheid aan talen beschikbaar onder Opties. 

Op deze manier kun je als eenvoudige Hollander toch bijvoorbeeld een 

Japanse site goed lezen. 

Hier een voorbeeld, van de site van Canon, die nu goed leesbaar is.  

Je kunt zeggen van Google want je wilt, maar handig is het.  
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AV-Uitwisseling 

Woensdag 19 februari heeft er een uitwisselingsavond plaatsgevonden. 

AV-groep Westland ging op bezoek bij de regionale werkgroep Pixana in 

Moerkapelle, met negentien AV ’s onder de arm.  

 

We worden hartelijk ontvangen door de Moerkapelse AV-werkgroep. Zij 

mogen gebruik maken van een vergaderzaal van Bergbanket B.V. Het is 

een prachtige moderne ruimte die van alle, voor een AV-club-gemakken 

is voorzien. Er hangt een beamer aan het plafond en aan de muur hangt 

een schitterend projectiescherm van bij 2,5 m breed. Ook qua geluid is 

het prima voor elkaar. Naast het doek hangt een tweetal speakers die, 

hun formaat in aanmerking genomen, een zeer behoorlijk geluid 

produceren. 

 

We worden welkom geheten door Robert Bleekrode, de voorzitter van 

Pixana. Omdat we een fors programma hebben, beginnen we zonder 

omhaal aan de vertoning. 

 

We hadden de AV’s natuurlijk niet onder de arm, dat was slechts 

figuurlijk bedoeld. Ze stonden keurig opgeslagen op de laptop. Marcel 

Batist had een nette PowerPoint presentatie gemaakt van waaruit de 

verschillende series zonder enige moeite konden worden gestart, zonder 

moeizaam gezwalk van cursors over een scherm van Windows Explorer. 

Dat gaf veel rust aan de voorstelling. 

 

De series die we gezien hebben zijn in de loop der tijd allemaal wel eens 

in deze rubriek besproken en zullen niet verder toegelicht worden.  

 

Wat wel van belang is, is de importantie van dit soort uitwisselingen. Het 

is altijd goed om anderen kennis te laten nemen van je product. Vaak 

komt er een geheel nieuw en fris commentaar. Dat kan aanleiding zijn om 

eigen fouten of onvolkomenheden te zien en verbeteringen aan te 

brengen. Het komt zeker de kwaliteit van AV-makers te goede. Bovendien 

kan het de toeschouwers op ideeën brengen. 

 

Het was een zeer geslaagde avond, waar de ‘derde helft’, dus het deel na 

de laatste presentatie, zeker aan bijgedragen heeft. 

 

 

 

 

Arthur Palache 

 1 Reflecties van de geest, Marcel Batist 

 2 De wondere wereld van Calatrava, Ger Sauer 

 3 Dordt in stoom, Kees Olierook 

 4 Naar de bollen, André Hartensveld 

 5 Port Neigwl, Henk van Uffelen 

 6 Bodnath Stipa, Johan Rimmelzwaan 

 7 Sirjansland, Arthur Palache 

 8 Faces, Ruud Mulder 

 9 Bevroren laagland, Marcel Batist 

10  Metropol parasol, Ger Sauer 

11  Die Mediën Hafen, Kees Olierook 

12  Omzien in weemoed, André Hartensveld 

13  Hout bewerken, Henk van Uffelen 

 14 Tanji, een vissersdorpje in Gambia, Johan Rimmerswaal 

15  Keukenhof, Arthur Palache 

16  Over duintop en branding, Marcel Batist 

17  Mezquita, Ger Sauer 

18  Lichtshow Ridderzaal, Kees Olierook 

19  Arts en science, André Hartensveld 
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Pensioen 

Ik heb het er op deze plek al eens eerder over gehad; ons pensioen. Het 

lijkt me, gezien de gemiddelde leeftijd van AV-makers een onderwerp dat 

bij de lezers toch enige interesse moet hebben. 

 

Ik las afgelopen week in de krant dat er iets gaat gebeuren op pensioen -

gebied. Het schijnt dat de vakbonden en Minister Koolmees iets van plan 

zijn. Reden is natuurlijk de enorm lage rente. En omdat de rekenrente niet 

met de rente mee zakt, moeten de pensioenfondsen met een veel te hoge 

rente rekening houden. Het pensioenakkoord moet daar verandering in 

aanbrengen. In de krant werd het artikel afgesloten met de volgende zin:  

 

In het pensioenakkoord is vastgelegd dat er ’een 

adequaat pensioenniveau ’ bereikt moet worden. Er 

staat zelfs zwart op wit in de polderdeal van vorig 

jaar hoeveel dat moet zijn: „Dit blijft 80 procent 

middelloon op basis van ruim 42 jaar 

pensioenopbouw.” Kritische betrokkenen voorspellen 

dat deze koerswijziging tot een breuk gaat leiden. 

Maar de meeste onderhandelaars zeggen 

optimistisch te zijn. „Als we de doelen maar gaan 

halen”, zegt een betrokkene. „En een belangrijk doel 

is een stabiel pensioen.” 

 

Het is dat laatste zinnetje waar ik over struikelde. Wat een baarlijke 

nonsens! Als ik naar mijn pensioen kijk is dat sinds 2005, het jaar waarin 

ik van mijn pensioen mocht gaan ‘genieten’, nauwelijks veranderd. 

Sterker nog, het is zo ongeveer het meest stabiele dat ik de afgelopen 

jaren heb ervaren. Als ik ergens GEEN behoefte aan heb is het een 

stabiel pensioen. Ik wil een pensioen dat me indertijd beloofd is; een 

welvaartsvast pensioen. Dat dus meestijgt met de gemiddelde kosten in 

Nederland en dat de inflatie naadloos met correcties volgt.  

In de krant staat boven de aangehaalde zin in vette letters het woord 

‘Belofte’. Ik mag dus eindelijk eens hopen dat er naar aanleiding van 

deze belofte iets van terecht gaat komen en dat er iets gaat veranderen. 

We leven in een land met stijgende welvaart, iedereen profiteert ervan. Ik 

hoor geruchten die spreken over een vierdaagse werkweek. Dat kan dus 

blijkbaar, zo goed hebben we het. Maar de hedendaagse 

gepensioneerden hebben hun leven lang vijf dagen per week gewerkt en 

merken er vervolgens helemaal niets van.  

 

Pensioen is uitgesteld loon, is de algemene opvatting. In dat licht bezien 

is het heel vreemd dat de lonen in de afgelopen jaar overduidelijk zijn 

gestegen en ons uitgestelde loon geen spettertje is veranderd. De enige 

veranderingen in de pensioenen zijn minimale verschillen als gevolg van 

een gewijzigd belastingbeleid. Maar het pensioen zelf, dat is zo stabiel 

als een heipaal van 22 meter. 

 

Arthur Palache 

 

 


