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Van de redactie 

Inmiddels is het een traditie geworden. Als er een Nationale AV-dag 

gehouden wordt, komt er een speciale uitgave van de NVBG-nieuwsbrief. 

Dit jaar is daarop geen uitzondering, voor u ziet u de speciale uitgave 

voor het jaar 2021. 

 

In deze special vindt u alle informatie over zaterdag 30 oktober.  

 

De dag is iets anders dan andere jaren. Om te beginnen is er een nieuwe 

locatie. De organisatie was er erg enthousiast over, voornamelijk omdat 

de zaal een amfitheater-opstelling heeft. Dat maakt voor iedereen het 

kijkgenot wat groter. De kans dat er een hoofd voor u in de weg zit is 

namelijk veel kleiner dan in een vlakke zaal. 

 

Een ander verschil dat de toegang tot deze zaal ook wat minder 

gemakkelijk is dan voorheen. Er is immers een Corona Toegang Bewijs 

(CTB) nodig. Uiteraard is dat niet een eis van onze organisatie, maar van 

onze overheid. Er is inmiddels wat ervaring mee, want voor het Festival 

van het Westen gold dat ook. Dat heeft echter aan de ingang geen 

problemen opgeleverd. Als iemand een CTB kon tonen was dat in alle 

gevallen in orde. 

 

Let op dat er in de ochtend ook een 

Algemene Vergadering wordt gehouden, 

onder andere om een nieuw bestuur te 

kiezen. De agenda voor deze vergadering 

vindt u op blz. 4. 

 

Arthur Palache, 

Hoofdredacteur 

Van de organisatie 

Door allerlei organisatorische zaken kon het Nationaal AV-Festival vorig 

jaar niet in de vertrouwde maand april georganiseerd worden. Dat werd 

op zaterdag 29 februari 2020 gehouden. Dit jaar is het festival nood-

gedwongen naar een later tijdstip in het jaar verplaatst. De reden 

daarvoor hoeven we hier niet uit te leggen.  

 

Maar het kan weer! Wel met de voorwaarde dat medewerkers en 

bezoekers bij het betreden van het gebouw, een Coronabewijs dienen te 

tonen. Dat kan zijn: 

• een vaccinatiebewijs (QR-code) of 

• een herstelbewijs of 

• een negatieve testuitslag via testen voor toegang. 

 

Het is in deze tijden moeilijk te voorspellen hoeveel bezoekers zullen 

komen. Toch verwacht het bestuur en de organisatie van de Nationale  

AV-wedstrijd op zaterdag 30 oktober 2021 veel leden en 

belangstellenden welkom te mogen heten in onze nieuwe locatie:  

 

De Theaterkerk Bemmel 

Markt 5 

6681 AE Bemmel 

 

De Theaterkerk Bemmel is uitstekend bereikbaar per openbaar vervoer. 

Bushalte Loostraat is slechts 150 meter lopen van de entree.  

Parkeren kan het beste op het plein bij Cultureel Centrum de Kinkel, Van 

Ambestraat 1. Daar is het gratis en onbeperkt parkeren. Vanaf die 

parkeerplaats is het 5 minuten lopen naar de Theaterkerk Bemmel.  

 

Vorig jaar presenteerde Henk Tulp een aantal AV-producties van Britse 

makelij. Dit jaar heeft hij het dichter bij huis gezocht. Samen met 
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De organisatie van dit festival is in handen van:  

 

 

Ed Diersmann,  

Algehele coördinatie en organisatie 

 

 

Herman van den Dool, 

Projectplanning en voorgangsbewaking 

 

 

Marco Ising, 

Organisatie AV-wedstrijd 

 

 

Laurens Verheggen, 

Organisatie AV-wedstrijd 

 

 

 

 

Cuno Wegman,  

Techniek (projectie) 

 

Frans Warmerdam,  

Techniek (geluid)   

 

 

Henk Tulp, 

Organisatie ochtendprogramma 

 

Renko Kuiper, 

Organisatie ochtendprogramma 

Renko Kuiper heeft hij 

een programma met AV

-producties uit de 

regionale afdelingen 

samengesteld. In deze 

speciale editie van het 

NVBG-nieuws meer 

over deze ochtend, die 

om kwart voor elf 

begint. Laat dit 

onderdeel van het 

Nationaal AV-Festival niet aan u voorbij gaan en kom vooral ook naar het 

ochtendprogramma! 

 

Voor de 56e keer wordt ’s middags de Nationale AV-wedstrijd gehouden. 

Na de opening worden vanaf 13:15 uur de 23 producties vertoond, die 

onze jury geselecteerd heeft uit de 42 inzendingen, een lichte stijging ten 

opzichte van vorig jaar.  

Op blz. 6 vindt u een overzicht van de te vertonen producties.  

 

De toeschouwers kunnen stemmen voor de Publieksprijs.  

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

Bemmel. Hiervoor dient men zich aan te melden en er zijn kosten aan 

verbonden. Hierover ook meer op blz. 4 in deze speciale editie van NVBG

-nieuws.  

Het bestuur van de NVBG  

De organisatie van de Nationale AV-wedstrijd
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09:30 - 10:30 uur: Algemene ledenvergadering 2021 

10:45 - 12:15 uur 
Henk Tulp presenteert een aantal audiovisuele 

producties van regionale afdelingen. Zie blz. 5  

12:15 - 13:00 uur Pauze 

13:00 – 13:15 uur Opening Nationale AV-wedstrijd 2021 

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 regionale AV-producties 

Prijsuitreiking 

17:30 uur Afsluiting Nationaal AV-Festival 

Vanaf 18:00 uur: NVBG-buffet in het Theatercafé Bemmel 

Extra ledenvergadering 

EXTRA LEDENVERGADERING 2021 

 

Zaterdag 30 oktober 2021 om 09.30 uur  

in De Theaterkerk Bemmel, Markt 5, 6681 AE  Bemmel  

 

 

AGENDA 

1. Opening  

 

2. Bestuursverkiezing  

• Aftredend en niet herkiesbaar zijn voorzitter Ed Diersmann en 

bestuurslid Herman van den Dool;  

• Voorstel tot opneming in het bestuur van Laurens Verheggen en 

Renko Kuiper als bestuurslid en Jan Bras met terugwerkende 

kracht als secretaris; 

• Er is nog een vacature binnen het bestuur voor een voorzitter  

(Tegen)Kandidaten kunnen zich schriftelijk melden bij secretaris 

Jan Bras, Korenbloemweg 32, 1338 SW Almere of via een email 

naar secretariaat@nvbg.nl. 

 

3. Voorstel tot wijziging van het reglement Nationale AV -wedstrijd 

Dit voorstel, alsmede het huidige reglement kunt u HIER 

downloaden. 

 

4. Sluiting van de vergadering door de voorzitter  

https://www.navg.nl/ALV.php?ALV_herkomst=Bhome
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In de afgelopen edities van de Nationale was er telkens een blok met 

AV’s uit het buitenland zoals Duitsland, Groot Brittannië of België. Dus nu 

de hoogste tijd voor producties uit onze eigen regio ’s. 

 

Dat dit ook zo beleefd wordt, bleek wel uit de enthousiaste reacties die op 

ons verzoek vanuit de regio ’s kwamen om één of meerdere AV ’s voor het 

ochtendprogramma ter beschikking te stellen. 

 

Dat onze leden de afgelopen maanden niet stil hebben gezeten is 

duidelijk. Meerdere producties zijn bij de regio ’s binnengekomen. Daar is 

al of niet via Zoom overleg over geweest. De keuzes zijn gemaakt en 

vervolgens zijn de series van die keuze voor deze Nationale AV-dag 

ingezonden. 

 

In het ochtendprogramma worden de eerste keuzes zeker geprojecteerd. 

Mocht er nog tijd over zijn, dan zal via loting bepaald worden welke serie 

daarnaast vertoond gaat worden. 

 

Dus kom naar Bemmel op 30 oktober en geniet van een zeer gevarieerd 

regioprogramma. 

 

Henk Tulp 

Het ochtendprogramma 

 

Hier gaat het allemaal plaatsvinden. 

 

Een prachtig amfitheater, met goed zicht op het projectiescherm.  
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Bij een wedstrijd behoren prijzen. Dit jaar worden de volgende prijzen 

toegekend: 

 

De eerste, de tweede en de derde prijs voor deze Nationale AV -wedstrijd 

worden door de jury bepaald. 

Het zijn fraaie glasobjecten die in de huiskamer of op de schoorsteen 

zeker zullen opvallen. 

 

Naast deze drie prijzen wordt er ook aandacht besteed aan de volgende 

aspecten: 

 

• De beste audiotrack; 

• De meest creatieve inzending; 

•De inzending van iemand die voor het eerst aan deze wedstrijd 

deelneemt, de beste debutant

Inzender Titel 

Willem Steetskamp Magisch Museum 

André Hartensveld Twilight 

Henk Kuiper à la Vincent 

Marco Ising Bhuj - Gujarat 2018 

Bep van Noort into the darkness 

Ben de Hond Maanlicht 

Marcel Batist Van Berkels Brainwave 

Hans Vermaas Glass 

Henk Hoedemaekers  Doorfietsen 2 

Leo Verzijl Een Afrikaanse Droom 

Peter Thissen Zienderogen 

Henk de Lange Crossing the Threshold 

Ger Sauer De Zandmotor 

Gert de Graaf Herfst Goud 

Thom de Vos Weerzien 

Jan Roeleveld Preserve the land... and love it.  

Detty Verbon Windkracht 7 

Herman Kraij Daar was laatst een.......  

Arthur Palache Inverary Jail 

Henk van Uffelen Red Door 

Gerrit Lodder Drukte in kwelder Westhoek  

Gerrit van Harreveld De Bruggen van Isfahan 

Jos Korenromp Het ultieme speeltje 

De genomineerde producties  

De genomineerde series, in volgorde van binnenkomst  

De prijzen 
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Bijzondere deskundigen worden ingeschakeld om deze prijswinnaars te 

bepalen: 

Tenslotte is er nog een publieksprijs. Daar komt geen jury aan te pas, 

maar deze prijs wordt bepaald door het in de zaal aanwezige publiek.  

Er is daarbij een vrije keuze van de volgens de bezoekers beste serie.  

Aan het eind van de dag wordt door middel van stembriefjes bepaald wie 

voor deze prijs in aanmerking komt. 
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Henk-Jan de Weert, voorzitter 

Ik ben in 1984 naast mijn studie op de HTS 

(elektrotechniek) begonnen met het ‘echte’ 

fotograferen en ook gelijk (een maand na 

oprichting) lid geworden van de plaatselijke 

fotoclub FA-Rijen, en daar ben ik nog steeds 

lid. Naast de traditionele zwart-wit fotografie 

was mijn interesse voor de dia(film) al snel 

gewekt, hetgeen in 1987 resulteerde in mijn 

eerste AV presentatie met als titel “Graffiti, 

kreten uit de toekomst … kunst van nu?! ” 

gemaakt op een toen uit het elektronica-

tijdschrift Elektuur gebouwd overvloei 

apparaat. Helaas werkte het afspelen van de 

reeks vanaf cassette echter niet goed, met 

als gevolg dat ik het hele FA-Rijen foto-

expositie-weekend de AV live moest synchroniseren op de muziek. 

Al snel volgden er nieuwe (zelfbouw) overvloei apparaten op basis van een 

MSX computer, vervolgens de DiAV overvloeier (beide ontworpen door Albert 

Rietjens), en omstreeks de eeuwwisseling de Stumpfl overvloeier voor vier 

projectoren. En nu natuurlijk al weer jaren digitaal.  

 

AV-groep van de Fotobond 

Bij de oprichting In 1992 ben ik ook lid geworden van de regionale AV groep 

van de fotobond afdeling Brabant-West, welke inmiddels op eigen benen als 

AV-groep1592 nog steeds actief is. Via deelname aan nationale AV festivals, 

waaronder de Freeheads in Renkum, ben ik bij de landelijke AV -groep van de 

Fotobond gekomen en daarna weer bij de landelijke groep AV-Creatief. Door 

deelname aan internationale AV-festivals vanaf begin van deze eeuw heb ik, 

als eerste in Nederland, in 2008 de AV -AFIAP titel behaald. Momenteel zijn 

er zes AV-auteurs in Nederland die over deze internationale titel beschikken.  

 

Naast het actief fotograferen en produceren van AV ’s verzorg ik ook al lange 

tijd de techniek bij een aantal AV festivals, waaronder in het verleden ook die 

van de Nationale AV Wedstrijd. 

En nu heb ik dan de eer om voor het eerst deze Nationale AV wedstrijd te 

mogen jureren, iets waar ik naar uitkijk!  

 

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. 

 

De laatste jaren zijn de software en technische ontwikkelingen in onze AV 

hobby wel in een rustiger vaarwater gekomen en zijn de ontwikkelingen niet 

zo spectaculair meer, maar wie weet wat de toekomst ons brengt.  

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.  

De jury stelt zich voor 
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Robbie Breugelmans 

Mijn eerste foto ’s dateren van 

1958 met een Kodak box die ik 

van mijn grootvader gekregen 

had.  

Vervolgens had ik een Kodak 

Retinette1a waarmee ik vanaf 

1970 dia’s maakte.  

Ik heb nooit in de donkere 

kamer gewerkt. 

Ik leerde van mij pa reeksen 

maken met dia ’s, maar algauw 

was mijn interesse weg, en 

beperkte ik mij tot het maken 

van reisfoto’s. 

In 1990 heb ik mij terug aangesloten bij fotoclub DIKA, waar het reeksen 

maken een prioriteit was, maar teveel beroepsbezigheden lieten mij niet 

toe om verder te gaan. 

 

Vanaf 2004 heb ik mij dan op de digitale fotografie gestort; een hele 

nieuwe wereld ging voor mij open. Photoshop, later Lightroom en in 2008 

(pensioen) terug bij DIKA. Ik heb mij hier volledig op reeksen toegespitst.  

Ik ben ondertussen reeds 12 jaar bestuurslid bij DIKA en secretaris bij 

Samenwerkende Fotokringen Noorder Kempen (SFNK). Ik ben de bezieler 

van de Jaarlijkse internationale reeksen wedstrijd “DIGIRAMA” alsook van 

“Digiview”, de Nationale wedstrijd voor digitale beelden. 

Zodoende heb ik een hele rits ervaringen in het jureren en maken van 

reeksen. 
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Het buffet "De smaak van de Bourgondiër" bestaat uit:  

 

• Rundvleessalade 

Trendy opgemaakt met bijpassende garnituren  

• Pastasalade 

 Romige pasta pesto salade met gerookte kip, gepofte cherrytomaat 

 en bosui 

• Runder carpaccio 

 Met rucola, pijnboompitten, groene pesto en parmezaan  

• Groene salade met gemarineerde kip  

Mesclun, zongedroogde tomaat, olijfjes, paprika en frisse dressing  

• Proeverij van vis 

Gerookte zalm, paling en gemarineerde gamba's 

• Gegrilde zalmmoot 

Op een bedje van prei en geserveerd met dille saus 

• Gegrilde varkenshaas 

Op een bedje van courgette en zongedroogde tomaat met milde 

pepersaus 

• Groente roast 

Van vergeten groenten 

• Gegratineerde aardappeltjes 

Aardappeltjes met spekjes uit de oven 

• Aardappelpartjes 

Gebakken zoete aardappelpartjes 

 

Aangevuld met: 

 

• Diverse broodsoorten 

• Tappenades 

• Kruidenboter 

En na afloop: 

De smaak van de Bourgondiër 

vanaf 18:00 uur: NVBG-buffet in het Theatercafé Bemmel 

 

Vorig jaar hebben meer dan 20 bezoekers na afloop van het Nationaal AV 

Festival 2020 deelgenomen aan het buffet. Alle bezoekers aan het 

Nationaal AV-Festival 2021 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, introducees als 

niet-leden. 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 ontvangt 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 22 oktober 2021.  

 

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 

 

https://www.navg.nl/NVBGactiviteiten.php
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Tussen ‘winnen’ en ‘winnen’ bestaat een groot verschil. 

De woorden worden weliswaar op de zelfde manier 

geschreven, dus taalkundig is er geen verschil. Maar de 

betekenis kan toch heel anders zijn. 

 

Als iemand de loterij wint is dat vrijwel zeker voor die persoon een 

buitengewoon prettige ervaring. Als iemand een Olympische medaille 

wint, is dat ook voor die persoon de bekroning van veel trainingsarbeid.  

Toch zal iedereen aanvoelen dat er een enorm verschil tussen beide 

ervaringen ligt. Het verschil zit in de moeite die ervoor gedaan moet 

worden. Om de loterij te winnen is niet zo veel inspanning nodig. Slechts 

het verkrijgen van het lot en (veel) geluk is voldoende. Om een gouden 

medaille te winnen is veel meer nodig. Soms zelfs jarenlange oefening en 

inspanning. 

 

Er wordt de laatste tijd veel reclame gemaakt voor loterijen. Zeker nu 

gokken via het internet een legale optie is geworden. Is het dan 

verstandig om mee te doen aan een loterij? Ik leg dat hieronder even uit.  

 

In Nederland is omtrent gokken en loterijen een en ander wettelijk goed 

geregeld, maar toch bestaan er veel twijfels. Je leest nu al dat er veel 

bezwaren zijn tegen dat internet gokken, het zou verslavend werken. Zelf 

heb ik daar niet zo veel last van, ik houd niet van gokken. Als u ook maar 

iets weet van kansrekening zult u wel weten dat winnen in een loterij 

maar aan enkele geluksvogels is voorbehouden, dus daar besteed ik mijn 

zuur verdiende geld niet aan. Ondanks de veel gehoorde reclamekreet: 

Doe mee en win! Taalkundig gezien is de vorm van zo ’n zin ‘gebiedende 

wijs’. En waar ik normaal gesproken een heel gehoorzaam mens ben, 

word ik bij een zin in gebiedende wijs vorm vaak een beetje opstandig. 

Want een gebiedende wijs is toch een soort gebod of bevel, iets wat 

móet. En in de regel houd ik daar niet van. Ik bepaal graag zelf wat ik wel 

 

Winnen en winnen, 

er is verschil... 

of niet doe. Als de loterij-organisatie bedoelt dat als ik meedoe dan ook 

echt ga winnen, ja dan is het wat anders. Maar meedoen is helemaal 

geen garantie op winnen, in tegendeel. De kans om te verliezen is bijna 

100%. 

 

Daarover nadenkend kom ik tot de conclusie dat ergens aan meedoen op 

vrijwillige basis, een geheel andere situatie is. Dan bepaal je het 

helemaal zelf, zonder dat een gebiedende wijs je er toe dwingt. Soms 

komt dan ook de kansberekening om de hoek kijken. 

 

Neem nou bijvoorbeeld zo ’n 

Nationale AV-wedstrijd. Er is 

niemand die zegt dat je mee 

móet doen. Maar als je dan 

kijkt naar de winkans wordt 

het ineens een heel ander geval. Bij de Staatsloterij, de loterij die relatief 

de grootste winkans biedt (althans, dat zeggen ze zelf), is de kans op de 

hoofdprijs 1 op ruim 8 miljoen. Ik heb op de TV eens een hele mooie 

dame horen vertellen dat de kans op de hoofdprijs 50% is, ”want je wint 

hem wel of je wint hem niet” zo was haar verklaring. Maar daar denkt de 

echte kansberekening toch heel anders over. 

 

Bij de Nationale AV-wedstrijd doen er meestal zo ’n 50 mensen mee, 

waarvan er een kleine 35 series in de zaal geprojecteerd worden. Dan is 

de winkans 1 op 35. Dat is toch van een geheel andere orde dan 1 op 

8 miljoen! Alleen al daarom is het buitengewoon zinvol om mee te doen.  

 

Mocht u, nadat u dit gelezen heeft, besluiten om mee te gaan doen: 

jammer, voor dit jaar is de sluitingsdatum is ruim voorbij. Gelukkig komt 

er volgend jaar weer een Nationale AV-wedstrijd. Grijp dan uw kans en 

doe mee met een serie. Ook als u niet wint is het toch een belevenis om 

uw productie op een zaal-breed scherm te zien, met een super 

fantastisch geluid. En het applaus na afloop van uw serie is helemaal 

voor u alleen. 

Arthur Palache 


