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Van de redactie Van de voorzitter 

Een jaar geleden schreef ik naar aanleiding van het afgelasten van de 

regionale festivals in 2020:  

Veel is nog onzeker, laten we hopen dat de samenleving er in 

slaagt een tweede golf te voorkomen en dat er snel een vaccin 

gevonden wordt zodat de maatregelen verder versoepeld 

kunnen worden en volle zalen weer mogelijk zijn.  

Nu, in 2021, hebben we al een derde golf gehad. Wel zijn er vaccins 

beschikbaar gekomen en is de vaccinatie eindelijk goed op gang 

gekomen. Maar om nou te spreken van versoepeling van de maatregelen 

zodat weer volle zalen mogelijk zijn? Nee. 

De organisatie van het Voorjaarsfestival in Oosterhout (bij Nijmegen) 

heeft het festival helaas weer niet door kunnen laten gaan afgelopen 

zaterdag 4 september. 

En ook de organisatie van het AV-Festival van het Westen wacht met 

spanning de persconferentie op 17 september af. Daarna dienen zij ook 

te beslissen of het festival op 2 oktober door kan gaan en zo ja, in welke 

vorm. 

 

Het bestuur houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten in verband 

met het Nationaal AV-Festival 2021 (met de Landelijke AV-wedstrijd 

2021) op 30 oktober. De zaal in Theaterkerk Bemmel zal waarschijnlijk 

het probleem niet zijn. Die heeft 280 stoelen. Gemiddeld komen 120 tot 

130 mensen naar het Nationaal AV-Festival. Het gaat erom of de foyer en 

overige verblijfsruimtes voldoende groot zijn om aan de dan geldende 

maatregelen te voldoen. Na 17 september zal een delegatie van het 

bestuur naar Bemmel gaan om de gang van zaken op 30 oktober nog 

eens goed door te praten. We houden u op de hoogte. 

Beide festivals staan goed in de belangstelling, men snakt er weer naar 

om als AV-makers elkaar werk te kunnen bewonderen. Op het moment 

dat ik dit schrijf kan men nog steeds inschrijven en beide festivals 

naderen de 40 inzendingen. 

De zomer is definitief voorbij. En wat voor zomer. Sprak ik in mijn laatste 

column over het uitblijven van de global warming, nu blijkt dat dit echt 

uitgekomen is. De hele zomer kwam de wind uit het noorden. Op zich is 

dat niet zo erg, maar in het Noorden is het in de regel heel koud. Nu niet 

meer, al die kou is hier naartoe gewaaid. Jammer, maar het is niet 

anders. Dus gaan we, zoals de coverfoto al aangeeft: back to work.  

 

We besteden ruime aandacht aan het overlijden van onze oud-voorzitter 

Robert Bleekrode. Hij heeft veel voor onze vereniging betekend. U kunt 

dat lezen in het In memoriam. In een apart artikel kunt u ook lezen wat hij 

naast zijn AV-activiteiten ondernomen heeft, een indrukwekkende reeks 

bezigheden. 

 

Verder kunt u lezen hoe het er voor staat met de diverse festivals. Ze 

staan in de evenementenkalender aangegeven. Maar of ze doorgaan is 

nog alleszins onzeker. Houd de agenda van het oktobernummer in de 

gaten en kijk regelmatig in uw E-mail-inbox voor nadere berichten. 

 

Het bestuur maakt in dit nummer ook de resultaten bekend van de 

enquête over audio in AV-producties. Sommige uitkomsten zijn voor de 

hand liggend, andere zijn verrassend. 

 

Naast was losse mededelingen is er een artikel over macrofotografie aan 

de hand van fotograferen van bloemen. Dezelfde tips gelden natuurlijk 

ook voor andere soorten macrofotografie. 

 

De column gaat over de aanschaf van een nieuwe microfoon, waarbij de 

koper uitermate tevreden is over zijn aankoop.  

 

Ik wens u veel leesplezier.  Arthur Palache 

 hoofdredacteur 
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Het ziet er naar uit dat de regionale afdelingen wel weer activiteiten 

kunnen ontplooien. Vanuit de afdelingen hoor ik gunstige berichten. Het 

bestuur kan regionaal de helpende hand bieden indien het weer opstarten 

van de activiteiten op financiële of organisatorische problemen stuit door 

de corona maatregelen. 

Bent u nog geen lid van een regionale afdeling en heeft u behoefte om 

met mede-hobbyisten ervaringen uit te wisselen? Bezoek dan eens een 

bijeenkomst van een regionale afdeling bij u in de buurt. Informatie over 

de regionale afdelingen vindt u op https://nvbg.nl/regios/.  

 

Ik hoop dat u, ondanks de beperkingen, van de bijna afgelopen zomer 

heeft kunnen genieten en ik wens u nog een mooie nazomer.  

 

 

 

 

   

Ed Diersmann 
Interim-voorzitter NVBG 

voorzitter@nvbg.nl 

https://nvbg.nl/regios/
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Ons bereikte het droevige bericht dat dinsdag, na een slepende ziekte 

toch nog vrij onverwacht, is overleden 

 

Robert Bleekrode  

 

Robert was van 2011 tot 2015 voorzitter van onze vereniging. Onder zijn 

leiding heeft in die periode de structuur- en naamwijziging van de Neder-

landse Vereniging van Geluidsjagers naar de huidige Nederlandse Ver-

eniging voor Beeld en Geluid plaatsgevonden.  

Ook was wij medeoprichter en bestuurslid van de Audiovisuele werk-

groep PixAna, een regionale afdeling van de NVBG. 

 

Wij zijn Robert dankbaar voor het vele werk dat hij voor de NVBG heeft 

verricht. 

 

Onze gedachten gaan uit naar zijn kinderen en wij wensen hun de kracht 

en sterkte toe, om het verlies van Robert te kunnen dragen.  

 

 

Het bestuur van de NVBG 

 

Helaas namen wij kennis van het overlijden op 6 augustus van  

 

Dirk Vet 

 

Dirk was jarenlang, samen met zijn vrouw Ria, lid van de nvbg. Dirk was 

een enthousiast fotograaf en maker van audiovisuele producties.Zijn 

werk was vaak te bewonderen op regionale en nationale festivals.  

Ook zette Dirk zich in voor de AV-groep van Fotoclub Den Helder. Hij 

was een vast en gewaardeerde kracht bij deze AV-groep, een regionale 

afdeling van de NVBG. 

 

Het afscheid van Dirk heeft op 13 augustus plaatsgevonden.  

 

We wensen Ria, kinderen en kleinkinderen kracht en sterkte om het  

verlies van Dirk te verwerken. 

 

Correspondentieadres: 

Ooievaarstraat 75 

1782 VL  Den Helder 

 

 

Het bestuur van de NVBG 
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voor jezelf houden, dat was zijn motto.  

De leden van de werkgroep zijn Robert dankbaar voor de vele jaren dat 

hij mede sturing heeft gegeven aan PixAna. Kenmerkend daarbij was zijn 

betrokkenheid en medeleven bij de individuele leden persoonlijk.  

 

Zijn kinderen omschreven het verlies van Robert als volgt: we zullen zijn 

eigenzinnigheid, warmte en liefde gaan missen. Het bestuur van de 

NVBG wenst hen daarbij veel sterkte. 

Ed Diersmann. 

In memoriam Robert Bleekrode 

Dinsdagochtend 7 juli belde Dougal Bleekrode mij op met de mededeling 

dat zijn vader die avond ervoor was overleden. Hoewel ik er al rekening 

mee hield kwam het bericht nog vrij onverwacht. Nog geen week eerder 

sprak ik hem via de telefoon en toen meldde hij mij al dat het steeds 

minder goed met hem ging. 

Een grote liefhebberij van Robert was het maken van audiovisuele 

producties. Hij voerde deze hobby niet alleen uit, maar heeft ook op 

organisatorisch en bestuurlijk vlak in dit wereldje zijn sporen verdiend.  

 

In 2011 werd hij gevraagd het voorzitterschap van de toenmalige 

Nederlandse Vereniging van Geluid en Beeldregistratie op zich te nemen 

met het verzoek deze vereniging onder de loep te nemen en nieuw leven 

in te blazen. 

Binnen een half jaar lag er een lijvig plan van aanpak dat door het 

bestuur en de ledenvergadering werd overgenomen. En werd er gestart 

met de uitvoering daarvan. 

Alleen de door hem bedachte nieuwe naam “Nederlands Audio Visueel 

Genootschap” haalde de eindstreep niet. Dat werd de huidige 

Nederlandse Vereniging voor Beeld en Geluid (NVBG).  

Toen ik in 2015 de voorzittersfunctie van hem overnam was het bedje 

gespreid. En nu, zes jaar later, wordt nog volop invulling gegeven aan de 

door hem opgezette structuur en werkwijze.  

Niet iedereen heeft het hem in dank afgenomen, maar dat is inherent aan 

verandermanagement.  

De NVBG dankt Robert voor zijn inzet en enthousiasme.  

 

Maar waar Robert waarschijnlijk het meeste plezier in zijn hobby aan 

heeft beleefd is de Audiovisuele werkgroep PixAna. Op zijn initiatief 

hebben wij samen in 2005 deze werkgroep opgericht. 

Doel was om de leden onderling hun kennis over de inhoudelijke kant van 

onze gezamenlijke hobby te laten delen. Van elkaar leren en kennis niet 
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We weten wat Robert Bleekrode voor de NVBG betekent heeft.  

Maar wat deed hij in het dagelijks leven? 

 

Robert is in Australië geboren en getogen. Geheel onverwacht moest het 

gezin in 1957 naar Nederland verhuizen. En zo kwam hij als 15 jarige 

Australiër in een voor hem vreemde cultuur. In korte tijd leerde hij de 

Nederlandse taal. Hij deed er wat langer over om de Nederlandse cultuur 

te doorgronden. Zijn grote belangstelling voor techniek bracht hem tot 

een studie elektrotechniek aan de TU Delft. Maar in de loop der jaren is 

de rol van de mens in systemen en organisaties hem steeds meer gaan 

boeien. Hij werkte lange tijd als veranderingsmanager. 

 

Loopbaan 

Na het behalen van het HBS-B diploma en het voltooien van een studie 

aan de TH Delft werd hij door de Koninklijke Marine opgeroepen om zijn 

dienstplicht te vervullen. Hij mocht leiding geven aan systeemanalisten en 

programmeurs, die software ontwikkelden voor nieuwe oorlogsschepen 

(de GW-fregatten). Het werk was zo boeiend en uitdagend dat hij zijn 

taak als burger nog enige jaren voortzette. In 1974 werd hij gevraagd het 

systeem voor de begeleiding van de scheepvaart (VBS) in de Rotter-

damse haven te vernieuwen. Het ging niet alleen om het realiseren van 

een nieuwe technische inrichting, maar ook het renoveren van de 

organisatie en de regelgeving. Het VBS is na bijna 20 jaar bedrijf nog 

altijd het meest geavanceerd in zijn soort. Van 1986 tot eind 2000 werkte 

hij voor KPN, eerst als marketing manager verantwoordelijk voor de 

omslag van productgerichtheid naar marktgerichtheid in de segmenten 

Transport en Telemarketing. Vervolgens heeft hij voor KPN op de 

Nederlandse Antillen een organisatie voor telematicadiensten opgezet. 

Hierna sloot hij zijn KPN-carrière af als probleemoplosser. In oktober 

2000 verliet hij KPN om in zijn eigen bedrijf, RENMARK, zelfstanding 

verder te werken. 

Wie was Robert Bleekrode? 
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Heeft u het al in de agenda gezet?  30 oktober 2021. 

Het Nationaal AV Festival. Voor het eerst op de  nieuwe locatie:  

 

De Theaterkerk, Markt 5, 6681 AE in 

Bemmel.  

 

Parkeren kan op het plein bij Cultureel 

Centrum de Kinkel, 

Van Ambestraat 1. 

 

We beginnen deze dag om 10:00 uur met de Algemene Leden 

Vergadering. Aansluitend fraaie AV presentaties uit de NVBG Regio ’s. 

Na een lunchpauze start om 13:00 uur de Nationale AV wedstrijd.  

Om smakelijk af te sluiten is er een NVBG-buffet in de foyer van de 

TheaterKerk. 

 

Inzenden is helaas niet meer mogelijk, maar bezoeken natuurlijk wel.  

In tegenstelling tot wat eerder vermeld werd is aanmelden niet 

noodzakelijk. Mochten Corona maatregelen het noodzakelijk maken dat 

bezoekers zich toch vooraf dienen aan te melden, dan zal men hiervan, 

via een Nieuwsflits, tijdig op de hoogte gesteld worden. Entree voor leden 

is gratis, voor niet leden bedraagt de entree 10 euro.  

 

Net als vorige jaren is er weer gelegenheid om aan het NVBG buffet deel 

te nemen. De kosten daarvan zijn ongeveer € 25,-- . 

Alle bezoekers van het Nationaal AV-Festival kunnen hieraan deelnemen.  

 

LET OP, voor deelnemen aan het buffet is aanmelden 

WEL noodzakelijk. Dat kan vanaf 1 oktober, tenzij ….. 

 

 
Nationaal AV-festival 

Nationale AV-wedstrijd 

Alle evenementen die in deze kalender worden genoemd zijn onder strikt 

voorbehoud vermeld. De corona-ontwikkelingen maken de toekomst nog 

steeds heel onzeker.  

 

Via nieuwsflitsen en deze evenementen-kalender houden we u 

voortdurend op de hoogte. 

 

 

Informatie over uw eigen evenement die u in deze evenementenkalender 

opgenomen wilt hebben kunt u sturen naar nvbgnieuws@nvbg.nl 

Evenement Plaats Datum 

AV-Festival van het Westen Moerkapelle 02-10-2021 

Nationale AV-festival / nat. AV-wedstrijd Bemmel 30-10-2021 

AV-Festival van het Noorden Steenwijk 05-02-2022 

AudioVisueel Voorjaarsfestival 
Oosterhout 

(Nijmegen) 
12-03-2022 

mailto:nvbgnieuws@nvbg.nl
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Van 15 mei 2021 tot en met 24 juli 2021 is onder de leden van de NVBG 

een enquête gehouden over Audio in AV-producties. 

Het initiatief tot deze enquête is genomen door een werkgroep die de 

kennis en de behoeften van de leden over geluidsaspecten wilde peilen. 

De werkgroep is door het bestuur ingesteld om met voorstellen te komen 

die de leden van de NVBG kunnen stimuleren tot het maken van (nog) 

betere AV-producties door meer aandacht te besteden aan 

geluidsaspecten. 

 

76 leden hebben de enquête ingevuld. Dat is 31% procent van de leden. 

De werkgroep had gehoopt op een hoger aantal, maar het kan toch als 

representatief beschouwd worden. 

In verband met vakanties en andere omstandigheden heeft de werkgroep 

nog niet kunnen overleggen over de uitkomsten van de enquête. Dat zal 

de komende maanden gebeuren. Maar enkele leden van de werkgroep 

zijn ook nauw betrokken bij het Nationaal AV-Festival op 30 oktober, dus 

een precies tijdstip is nog niet te geven. Wel worden hieronder de 

uitkomsten van de enquête gepubliceerd. 

 

In twee stappen werd gevraagd aan te geven: 

• in hoeverre men het eens was met een aantal stellingen  

• welk oordeel men had over een aantal aspecten bij het maken een AV-

serie 

 

De resultaten van deze twee vragen zijn hiernaast en op de volgende 

bladzijde weergegeven. 

Resultaten enquête 

Audio in AV-producties Stelling over audio  
response  

aantallen  percentage 

  eens  neutraal oneens  eens  neutraal oneens  

Geluid is even belangrijk als 
beeld 

68 7 1 89,5%  9,2%  1,3%  

Bij het maken van een AV serie 
kost geluid net zoveel moeite als 
beeld 

53 13 10 69,7%  17,1%  13,2%  

Geluid bewerken vind ik 
moeilijker dan beeld bewerken  

26 39 11 34,2%  51,3%  14,5%  

Geluid geeft mijn AV serie 
(meer) zeggingskracht  

71 5 0 93,4%  6,6%  0,0%  

Ik sta open voor positieve 
opmerkingen omtrent het geluid  

70 5 1 92,1%  6,6%  1,3%  

Bij de Nationale AV Wedstrijd 
zou de jury altijd iets zinnigs 
moeten zeggen over de 
geluidsband van elke inzending  

52 21 3 68,4%  27,6%  3,9%  

Ik stel het op prijs, als bij de 
Nationale AV Wedstrijd een 
'geluidsman' óók zijn specifieke 
oordeel geeft, naast de 
gebruikelijke jury  

44 24 8 57,9%  31,6%  10,5%  

Als 't even kan, neem ik ter 
plekke geluiden op, na het 
fotograferen  

22 40 14 28,9%  52,6%  18,4%  

Een AV productie is mijn eigen 
ding, ik heb geen behoefte aan 
aanvullend advies over geluid  

6 20 50 7,9%  26,3%  65,8%  

In hoeverre was men het eens bent een aantal stellingen?  
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Welk oordeel had men over een aantal aspecten bij het maken van 

een AV-serie? 

Audio aspect  
response  

aantallen  percentage  

  belangrijk neutraal 
niet 

belangrijk 
belangrijk neutraal 

niet 
belangrijk 

Het verhaal, het thema, de 
boodschap  

54 20 2 71,1% 26,3%  2,6%  

Fotografie (technisch bezien)  61 15 0 80,3% 19,7%  0,0%  

Fotografie (creatief bezien)  59 16 1 77,6% 21,1%  1,3%  

beeldmontage, volgorde, 
overvloeiers, titels, tekstdia's  

74 2 0 97,4% 2,6%  0,0%  

Muziek  69 7 0 90,8% 9,2%  0,0%  

Omgevingsgeluid, ambiance  42 32 2 55,3% 42,1%  2,6%  

Concrete geluiden + 
geluidseffecten  

43 32 1 56,6% 42,1%  1,3%  

De inzet van een voice-over 27 42 7 35,5% 55,3%  9,2%  

Evenwichtige / transparante 
geluidsmix (technisch bezien)  

36 38 2 47,4% 50,0%  2,6%  

NVBG Geluidenservice als (gratis) 
online leverancier van geluiden  

48 21 7 63,2% 27,6%  9,2%  

Technische ondersteuning bij het 
opnemen van geluid en 
gesproken woord  

44 27 5 57,9% 35,5%  6,6%  

Een contactpunt, waar je vragen 
kunt stellen over geluid 
(ruggensteun)  

40 30 6 52,6% 39,5%  7,9%  

Achtergrond informatie over 
geluid in Nieuwsbrief of 
Kenniscentrum  

53 20 3 69,7% 26,3%  3,9%  

Tenslotte werd in een open vraag de leden gelegenheid gegeven om 

opmerkingen te maken over de aspecten muziek, audio en 

geluidseffecten. 

Hiervan hebben 44 leden gebruik gemaakt. Het publiceren van alle 

gemaakte opmerkingen en suggesties zou een wel heel erg dikke uitgave 

van het NVBG-nieuws opleveren, dus dat wordt maar achterwege 

gelaten. Een eerste verkenning leert dat er veel goede en bruikbare 

opmerkingen en suggesties zijn, waar de werkgroep mee aan de slag 

gaat. 

 

Dank aan alle deelnemers aan de enquête. 
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Voor de nieuwsbrief van de NVBG en de website zijn ook dit jaar weer 

mooie foto’s nodig van ons Nationaal AV-Festival. 

 

Als u nu denkt: “Dat heb ik altijd al willen doen ’ meldt u dan aan. Het 

verlicht onze taken en het is gewoon ook heel leuk om te doen.  

 

Aanmelden bij Jan Bras onze secretaris (secretariaat@nvbg.nl). 

 

Het bestuur van de NVBG. 

Fotografen gezocht 
EXE of MP4? 

Een goede vraag 

Komende maand zal er van de hand van 

Ton de Bruijn een artikel verschijnen dat 

op deze vraag een uitgebreid antwoord 

geeft. 

 

Het artikel gaat in op aspecten als: 

• Bestandsgrootte; 

• codeertijd; 

• kwaliteit; 

• en compatibiliteit. 

 

 

Uiteraard wordt ook uitgebreid ingegaan op alle instellingen die 

noodzakelijk zijn om een kwalitatief goede MP4 te genereren. In heldere 

bewoordingen zal Ton een en ander duidelijk uitleggen en toelichten.  

 

Uiteraard zal dit artikel ook worden opgenomen in het NBVG-

kenniscentrum. 

mailto:secretariaat@nvbg.nl
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André Hartensveld stuurde onlangs een berichtje dat hij had ontvangen 

vanuit de Royal Photographic Society. De tekst is hieronder letterlijk 

weergegeven: 

André  

The latest edition of AV News is super. If you are interested in audio 
visual you should join the RPS AV Group and subscribe. For more 
information please visit https://rps.org/av or contact 
AVtreasurer@rps.org 

De Royal Photographic Society (RPS) bestaat al sinds mensenheugenis 

en geeft sinds 1853 een tijdschrift uit; RPS Journal. 

 

Via de link hierboven kunt u een kijkje nemen op het AV-deel van de 

website. Wellicht dat u er iets van uw gading kunt vinden.  

Royal Photographic Society 

https://rps.org/av
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Hoe u levendige, vlijmscherpe macrofoto's van bloemen maakt  

 

Macrofotografie is een heel 

interessant onderwerp voor 

fotografen. Mensen houden 

ervan om kleine objecten te 

fotograferen, zoals insecten, 

bloemen, waterdruppels, enz. 

Met macrofotografie kan een 

fotograaf de kleinste details over 

het onderwerp laten zien - 

details die met het blote oog niet 

te zien zijn. Laten we vandaag 

eens kijken hoe we kleurrijke en 

vlijmscherpe macrofoto's van 

bloemen kunnen maken. 

  

Wat u nodig hebt om haarscherpe macrofoto's van bloemen te maken?  

 

Camerabody 

U gaat fotograferen, en dat betekent dat u uiteraard een camerabody 

nodig hebt. Maar welke camerabody is geschikt voor macrofotografie: een 

full-frame of een crop-sensor camera? 

Verschillende fotografen hebben allerlei antwoorden op deze vraag. Elke 

camera heeft voor- en nadelen ten opzichte van andere camera ’s. Met 

een crop-sensor camera kun u met dezelfde lens een grotere 

brandpuntsafstand krijgen, zodat u niet heel dicht bij het onderwerp hoeft 

te komen. Een crop-sensor geeft u ook een grotere scherptediepte in 

vergelijking met een full-frame body, wat betekent dat u meer van het 

onderwerp scherp kunt houden. 

Aan de andere kant onthult een full-frame body meer details vanwege de 

Bloemen fotograferen 

grotere sensorgrootte. Deze presteert ook beter bij weinig licht. 

Uiteindelijk zijn alle body's goed voor macrofotografie, of u nu een crop -

sensor camera of een full-frame camera hebt, of dat het een DSLR of 

spiegelloze camera is. 

  

Objectief 

Lenskeuze is belangrijk bij 

macrofotografie. 

Een echte macrolens geeft u een 

vergroting van 1: 1, wat betekent 

dat de grootte van uw onderwerp 

hetzelfde kan zijn als uw 

sensorgrootte. Met andere 

woorden, als u een full-frame body 

heeft met een sensorgrootte van 36 

mm x 24 mm, kunt u het hele beeld 

vullen met een onderwerp van 36 

mm x 24 mm. Dit geeft u de 

mogelijkheid om heel dicht bij het onderwerp te komen en alle details vast 

te leggen. Maakt u echter geen zorgen als u geen speciale macrolens 

hebt. U kunt tussenringen of een omkeerring met twee lenzen gebruiken. 

Als alternatief kunt u een goedkopere optie gebruiken, macro 

voorzetlenzen genaamd. 

 

Flitser en diffuser  

Een flitser is een zeer belangrijk apparaat bij macrofotografie. Het helpt u 

haarscherpe foto's te maken en heldere kleuren vast te leggen. Het helpt 

u ook om wazige beelden te vermijden die het gevolg zijn van 

cameratrillingen. 

Een flits diffusor is net zo belangrijk als de flitser. Deze verzacht het licht 

en brengt de details en kleuren naar voren. U kunt een mini softbox of 

domes of MagSphere gebruiken, of u kunt eenvoudig een diffusordoek 

voor de flitser aanbrengen of het flitslicht via een witte kaart laten 

reflecteren. 
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U kunt de flitser op de flitsschoen van de camera gebruiken of, als u 

draadloze flitser triggers heeft, de flitser off-camera gebruiken. Dit geeft  

betere resultaten, maar u hebt iemand nodig om deze vast te houden.  

  

Dingen om te onthouden: 

 

1. Scherptediepte 

Het eerste dat u moet onthouden als het gaat om het maken van 

vlijmscherpe macrofoto's van bloemen, is scherptediepte. Scherptediepte 

is erg belangrijk bij 

macrofotografie. Als u fotografeert 

met een echte macrolens met een 

vergroting van 1: 1 en u gebruikt 

diafragma f / 4, krijg u slechts een 

scherptediepte van 1-2 mm. De 

kans is dus groot dat niet alles 

geheel scherp is. 

De oplossing is een kleiner 

diafragma. Met een diafragma van 

f / 16 kun u gemakkelijk een totale 

scherptediepte van 5-6 mm krijgen 

en is de scherpte over een veel 

groter bereik aanwezig. 

Met zo'n klein diafragma hebt u echter veel licht nodig. Daarom is bij 

macrofotografie een flitser nodig. 

  

2. Scherp stellen 

Veel fotografen suggereren dat handmatige scherpstelling beter is voor 

macrofotografie, maar ik ben het er niet mee eens, ik gebruik altijd 

autofocus bij het maken van macro-opnamen. 

Waarom? 

Omdat het gemakkelijk en snel is, en u minder kans hebt om onscherpe 

foto's te maken, omdat u beide handen vrij hebt om de camera vast te 

houden. 

Zorg ervoor dat uw handen en camera niet bewegen tussen 

focusvergrendeling (half indrukken van de ontspanknop) en het maken 

van de foto (geheel indrukken van de ontspanknop).  

 

3. Achtergrond 

Om haarscherpe macrofoto's van bloemen te maken, moet u altijd 

rekening houden met de achtergrond. In de meeste gevallen zal de 

achtergrond wazig zijn, maar toch moet deze schoon zijn en 

contrasterende kleuren hebben. 
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4. Kijk vanuit verschillende 

hoeken 

Als we foto's van bloemen maken, 

nemen we ze meestal van bovenaf 

of vanaf de zijkant. Soms kan een 

bloem echter ook van achteren erg 

mooi zijn. 

Als u een onderwerp zoekt om te 

fotograferen, bekijk het dan altijd 

vanuit verschillende hoeken, zodat 

er ‘anders dan gewone ’ foto’s 

ontstaan. 

  

5. Dode bloemen kunnen ook geweldige onderwerpen zijn  

We proberen altijd foto's te maken van verse bloemen, maar soms 

kunnen dode bloemen geweldige onderwerpen zijn, zoals in de volgende 

afbeelding. Als een bloem dood is en alle bloembladen zijn gevallen, 

begint hij zaden te bereiden. 

Soms zien die zaadjes er erg mooi uit en kunnen ze goede onderwerpen 

zijn om macro te fotograferen. 

  

6. Maak opnamen in RAW  

Om haarscherpe macrofoto's van bloemen te maken, fotografeert u bij 

voorkeur in RAW-formaat omdat RAW-bestanden meer details bevatten. 

Daarom krijgt u betere resultaten als u de afbeelding verscherpt en de 

kleuren verbetert tijdens de nabewerking. 

Wanneer u een RAW-afbeelding opent in nabewerkingssoftware, ziet 

deze er dof uit en ontbreekt het aan scherpte, kleuren en contrast. Geef 

de moed niet op nadat u dit hebt gezien. Na een klein beetje nabewerking 

kan het vaak beter zijn dan een JPG-afbeelding rechtstreeks vanuit de 

camera. 

  

7. Houd uw handen stil 

Een statief is een buitengewoon handig hulpmiddel bij macrofotografie.  

Maar als u een bewegend onderwerp hebt, zoals insecten, is de kans 

groot dat ze verdwijnen voordat u het statief heeft opgezet. Het is dan 

dus beter om foto's te maken met een handcamera. Houd u ellebogen 

naar binnen, strak tegen het lichaam. Dit geeft u steun en verkleint u kans 

op cameratrilling. 

 

8. Oefen en wees geduldig  

Als u na alles wat u in dit artikel hebt gelezen, foto's maakt die er niet 

scherp uitkomen, laat u dan niet ontmoedigen. Heb geduld en blijf 

oefenen. Uiteindelijk krijg u haarscherpe macrofoto's van bloemen.  
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Jarenlang heb ik gebruik gemaakt van een koptelefoon met aangebouwde 

microfoon. Het was een eenvoudig apparaat, maar de geluidskwaliteit 

was uitstekend. Ik heb er heel wat AV ’s mee ingesproken en daar veel 

waardering mee ondervonden.  Zo zelfs dat me door andere AV -ers is 

gevraagd hun werk van een voice-over te voorzien. 

 

Op een moment deed zich weer zo ’n gelegenheid voor en ik greep 

derhalve m’n spullen om met behulp van Audacity een tekst in te spreken.  

Vreemd genoeg lukte dat niet. Nu heb ik met Audacity wel meer 

problemen ondervonden. Het vinden van de juiste geluidsbron en de 

bijbehorende instelling gaat niet altijd even vlot. Het eerste wat ik in 

dergelijke gevallen doe is kijken of ik wel de laatste versie gebruik. Er 

komen regelmatig updates, maar deze keer was dat prima in orde. 

Helaas, wat ik verder ook probeerde, het bleef doodstil. Muziek opnemen 

ging prima, dus Audacity werkte goed. De verdenking viel derhalve op de 

microfoon en nader onderzoek leerde dat deze zo dood was als een pier.  

 

Omdat de combinatie koptelefoon met microfoon mij altijd heel goed 

bevallen is, toog ik naar de plaatselijke computerwinkel om daar nieuw 

systeem aan te schaffen. De keuze was niet heel groot en dus kocht ik de 

duurste met het idee dat dan wel een goed zou zijn. 

 

Dat viel bitter tegen, het geluid was aanmerkelijk minder dan mijn vorige 

combinatie. Ik heb de hele zwik dus weer terug in de verpakking gedaan 

en ben voor de tweede keer die dag naar de winkel gegaan. De verkoper 

was uiterst vriendelijk en ik kon zo een ander model meekrijgen. Dat was 

zelfs iets goedkoper en mij werd keurig het verschil terugbetaald.  

 

 

Het spreekwoord luidt: alle waar naar zijn geld, en dat was ook hier het 

geval. Het geluid was nóg slechter dan voorheen en de combinatie is in 

Nieuwe microfoon 

een hoekje gedropt, ik wil dat voorlopig niet meer terug zien.  

 

Op dat moment herinnerde ik me dat ‘onze geluidsman ’ Nico Warnaar 

eens iets geschreven heeft over een microfoon. Het artikeltje was snel 

teruggevonden en ik las het nogmaals met wat meer interesse. Het leidde 

tot aankoop van dat product en daar heb ik geen spijt van. Het is 

weliswaar geen geheel met een koptelefoon, maar bij de microfoon is een 

hele reeks spullen gevoegd, waaronder zowaar ook een losse 

koptelefoon. En nog wel een goede ook, want het geluid is aanmerkelijk 

veel beter dan voorheen. Het is dus duidelijk dat aanwijzingen in de 

NVBG-nieuwsbrief niet genegeerd kunnen worden. 

 

Ik ben dus weer helemaal klaar voor actie, nu de inspiratie nog.  

 

Arthur Palache 

 

 

 


