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Van de redactie 

De maand oktober was een hectische maand. Twee festivals in één 

maand is veel, zeker voor iemand als Ed Diersmann, die bij beide 

festivals in de organisatie werkzaam is geweest. Gelukkig voor hem 

breekt er een wat rustiger periode aan, want tijdens de laatste ledenraad 

vergadering heeft hij afscheid genomen als voorzitter. U leest daarover in 

een kort verslagje van deze vergadering en in het uitgebreide artikel over 

de Nationale AV wedstrijd, met prachtige foto ’s van Laurens Verheggen. 

 

Naast artikelen van het bestuur (van de waarnemend voorzitter en de 

penningmeester) leest u iets over hoeveel geluk we gehad hebben met 

het onbelemmerd doorgaan van de festivaldag.  

 

In een uitgebreid artikel wordt ingegaan op de verschillen tussen 

Photoshop en Photoshop Elements. 

 

Natuurlijk is er een evenementenkalender, waarin informatie over de 

komende activiteiten, met een nadere uitwerking op de daaropvolgende 

pagina’s. Nieuws uit de regio ’s behoort ook tot een vaste rubriek. 

 

Het verschil tussen RAW en JPG. De meesten van ons weten dat al wel, 

maar hier staan alle verschillen nog eens duidelijk op een rij.  

 

Het begrip kleurruimte is wellicht niet voor iedereen duidelijk. Laura Vink 

legt het allemaal duidelijk uit. 

 

We sluiten zoals gebruikelijk af met de column; zaken die de 

hoofdredacteur opgevallen zijn. 

 

Ik wens u weer veel leesplezier. 

 

Arthur Palache, 

hoofdredacteur 

Van de voorzitter 

Tja, daar sta ik dan. Opeens voorzitter ad interim. Tijdens de laatste 

bestuursvergadering hebben we uitgebreid afscheid genomen van 

Ed Diersmann en Herman van den Dool. Wat een tijd hebben die twee 

mannen doorgemaakt. Na een rumoerige tijd met veel veranderingen de 

NVBG verder op weg helpen en dan is er ook nog dat nare Covid19.  

U weet wel. De last van “hoe zou het gaan” en “blijft iedereen wel aan 

boord” rustte op de schouders. Maar niet alles was kommer en kwel.  

 

De zoektocht naar een nieuwe locatie voor de Nationale was overigens 

een aangename reis. Het lijkt ons gelukt te zijn in Bemmel een mooie 

locatie te vinden. Naar ieders tevredenheid voor zover we hebben kunnen 

peilen. Komende bestuursvergadering gaan we dat evalueren en definitief 

beslissen. 

 

Maar ik dwaal af, ik was gebleven bij het vertrek van Ed en Herman. 

Opeens nog maar vier leden in het bestuur. Gelukkig is Renko Kuiper 

erbij gekomen. Voorlopig zal ik het voorzitterschap op me nemen.  

 

Op het moment dat ik dit schrijf schieten de vervelende cijfers van het 

coronavirus weer omhoog. We waren al blij dat er weer activiteit te zien 

was bij de NVBG regio ’s en groepen. Het AV-festival van het Westen was 

aangenaam gezellig. “Jammer; nu al einde pauze” hoorde ik hier en daar.  

We hadden elkaar te lang gemist en er moest veel bijgepraat worden. En 

ook was het fijn dat ‘de Nationale’ weer doorging. Voorafgaand was er 

een extra ledenvergadering waarin Renko Kuiper werd geïnstalleerd als 

lid van het bestuur en waar een stevige maar fijne discussie ontstond 

over hoe nu verder met de Nationale Wedstrijd, de jurering en de prijzen. 

Beslissingen zijn daarin nog niet genomen. De helft was voor afschaffing 

van een jury en voor een publieksjury, de andere helft was daar tegen.  
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Wij ontvingen de mededeling dat onlangs is overleden  

 

Pim Lohman 

 

Pim woonde in Amsterdam en is 82 jaar geworden. 

 

Wij wensen de naaste familie veel sterkte toe 
en de kracht om dit verlies te dragen. 

 

Het bestuur van de NVBG 

Beste NVBG leden, 

 

Ondanks alle perikelen wordt het vanzelf weer november en wordt het tijd 

voor de penningmeester om de contributie te gaan innen voor 2022.  

In 2021 is de contributie-inning soepel verlopen. Dank daarvoor. 

 

De contributiebijdrage voor 2022 blijft € 35.-  en voor gezinsleden € 17.50 

Een groot aantal van U heeft de penningmeester toestemming gegeven 

om de contributie door middel van incasso te innen. Dat gaat in de loop 

van november plaatsvinden. Maar ook een flink aantal heeft dat niet 

gedaan en zal een rekening ontvangen.  

 

Ik zou het zeer op prijs stellen als u zich alsnog aanmeldt voor contributie 

inning via incasso. Dat bespaart mij een hoop werk. U kunt dat doen door 

het machtigingsformulier op de website te downloaden, in te vullen en op 

te sturen (via post of email). De link naar het machtigingsformulier vindt u  

HIER.  U kunt altijd, binnen acht weken na de incasso, het bedrag laten 

terugboeken, indien nodig. 

 

Hartelijk dank alvast. 

 

Hannie Lodder, penningmeester 

Keallecamp 2 

8927AS Leeuwarden 

penningmeester@nvbg.nl 

 

 

Van de penningmeester 

Volgend jaar, als alles beter is.., gaan we op de Algemene 

Ledenvergadering hiermee verder. Ook willen we dan weer aansluitend 

één of meerdere workshops gaan houden. 

 

Noteer het alvast maar in de agenda: 

zaterdag 19 februari in de Veluwehal, Barneveld.  

 

Feedback is altijd fijn dus als u suggesties heeft of onderwerpen die u 

graag wilt behandeld hebben. Laat het weten. Wij zijn er voor de leden.   

 

voorzitter@nvbg.nl 

Met een vriendelijke AV groet, 

Henk P. Tulp 

Voorzitter a.i. NVBG 

https://nvbg.nl/wp-content/uploads/2019/04/Incassomachtiging-NVBG-2019-1.pdf
mailto:voorzitter@nvbg.nl
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Geluk 

De NVBG heeft voor de tweede keer een enorm geluk gehad. Vorig jaar, 

in 2020, is de Nationale AV wedstrijd gehouden op zaterdag 29 februari, 

toen in Barneveld. Eigenlijk is dat per toeval gebeurd. Ik kan me de gang 

van zaken niet meer precies herinneren, maar ik geloof dat er iets  met 

de zaal was, waardoor  het Nationaal AV-festival niet op de 

oorspronkelijk vastgestelde datum, ergens in april, gehouden kon 

worden. Allerlei mogelijkheden passeerden toen de revue en het is 

uiteindelijk naar voren geschoven, naar 29 februari 2020. 

 

Even daarna werd de ‘Intelligente Lockdown ’  ingevoerd en mochten we 

bijna niets meer. Overigens snap ik nog steeds niet wat er intelligent is 

aan het volledig lamleggen van de economie, maar de overheid zal wel 

een reden gehad hebben voor deze naamgeving. De NVBG is daar, met 

een festival op 29 februari, nog nèt goed mee weggekomen. We hebben 

dat festival zonder remmingen, mondkapjes  of andere anti -corona 

maatregelen, goed kunnen organiseren. Dat was de eerste keer dat we 

met veel geluk een onbelemmerd festival hebben kunnen houden.  

Dan volgt anderhalf jaar ‘ellende’ in die zin dat we sterk beperkt werden 

in ons doen en laten. Regelrecht gevolg was dat het 2021 -festival 

uitgesteld moest worden naar 30 oktober. 

 

En nu zijn we voor de tweede keer nèt aan nieuwe 

coronabeperkingen ontsnapt. Na een goed 

festival, met slechts een QR-check als 

beperkende maatregel, hebben we ook deze keer 

een prima wedstrijd kunnen meemaken. Maar het 

coronaspook achtervolgt ons en zit ons vlak op de 

hielen. De beperkende maatregelen liggen op de 

loer en het zal er allemaal niet gemakkelijker op worden. Voorlopig 

hebben we voor de tweede keer geweldig geluk gehad… 

Arthur Palache 
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Extra ALV 

Kort verslag van de extra Algemene Leden Vergadering  

Interim voorzitter Ed Diersmann opent de vergadering met het opnoemen 

van een paar afmeldingen. 

 

Hij meldt dat er twee agendapunten zijn: 

 

1. De bestuursverkiezing  

Renko Kuiper wordt bij acclamatie verkozen tot 

bestuurslid. Helaas heeft zich niemand gemeld voor 

de functie van voorzitter. Henk Tulp en Renco Kuiper 

zullen de honneurs van de voorzitter waarnemen. 

Jan Bras wordt met terugwerkende kracht tot de 

vorige Algemene Leden Vergadering benoemd tot 

secretaris. Er is nog wel iemand die daar bezwaar 

tegen heeft, maar nadat er uitleg over de gang van 

zaken werd gegeven werden de bezwaren terzijde 

geschoven. 

2. Wijziging van het wedstrijdreglement.  

Een werkgroep heeft het bestuur voorgesteld om slechts een 

publieksjury de prijzen te laten bepalen. Het bestuur heeft het 

voorstel niet een op een overgenomen, maar toch een ‘echte’ jury in 

het definitieve voorstel opgenomen. 

 

Er zijn via de website wat opmerkingen, vragen en brieven over de 

wijziging van het wedstrijdreglement binnengekomen. De indieners zijn 

Arthur Palache, Marcel Batist, Chris Stenger, Jan Roeleveld en Piet 

Huijgens. Zij krijgen beurtelings het woord om hun standpunt te 

verduidelijken of toe te lichten. 

 

Er ontstaat dan een stevige 

discussie, met als gevolg dat 

er een korte peiling onder de 

aanwezigen wordt gehouden. 

De vraag is of men voor een 

publieksjury of voor een door 

het bestuur ingestelde jury is. 

De uitslag van deze peiling is 

fiftyfifty. 

 

Het bestuur wil daarop voorlopig het 

huidige wedstrijdreglement nog even 

aanhouden. Het bestuursvoorstel 

omtrent de wijziging van het 

wedstrijdreglement aan de 

ledenvergadering wordt derhalve 

teruggetrokken. 

 

 

 

Vlak voor de sluiting vraagt Arthur Palache nog even het woord om Ed te 

bedanken voor de prettige 61/2 jaar samenwerking op het gebied van de 

NVBG-nieuwsbrief.  

 

De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen een interessante dag 

toe. 

 

Arthur Palache 
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Photoshop vs Elements: welke editor?  

Het is een moeilijke vraag en het antwoord hangt af van uw voorkeuren 

voor nabewerking. In dit artikel leggen we het allemaal voor u uit.  

We gaan zal Photoshop Elements en Photoshop vergelijken en kijken 

waar ze allebei passen in het grote schema van beeldbewerking.  

 

Photoshop Elements versus Photoshop: overzicht  

Photoshop is de industriestandaard geworden voor bewerking op 

Windows- en MacOS-systemen - zo erg zelfs dat de uitdrukking 

‘fotoshoppen’ nu als werkwoord wordt gebruikt. Photoshop biedt 

gebruikers de mogelijkheid om foto's, illustraties en andere digitale media 

te maken en te verbeteren. Als een essentieel hulpprogramma voor 

grafische kunstenaars, fotografen, ontwerpers, web ontwikkelaars, enz., 

is Photoshop een integraal onderdeel geworden van de werkprocessen 

van veel makers. 

 

Photoshop Elements is een vereenvoudigde versie van Photoshop, 

voornamelijk ontworpen voor fotografen die een snelle en gemakkelijke 

manier willen om afbeeldingen te bewerken en te ordenen. Het 

programma kwam uit in 2001 (lang nadat Photoshop voor het eerst 

debuteerde) en is ook geweldig voor consumenten die net beginnen met 

fotobewerking. 

 

Welke foto editor?  

Photoshop Elements versus Photoshop: belangrijkste kenmerken  

Nu u bekend bent met de doeleinden van zowel Photoshop Elements als 

Photoshop, gaan we eens nader bekijken wat deze twee programma's 

bieden, te beginnen met: 

 

Prijs 

Hoewel zowel Photoshop Elements als Photoshop eigendom zijn van 

Adobe, kunnen de verkoopmodellen niet meer van elkaar verschillen.  

 

Adobe Photoshop Elements wordt verkocht als een 

eenmalig programma en de nieuwste versie kost ongeveer 

€ 83,=. Photoshop Elements kan worden gebundeld met 

Premiere Elements, een vereenvoudigde videobewerkings-

software. Upgradeprijzen voor bestaande Elements-klanten in de 

Verenigde Staten zijn ook beschikbaar. 

 

Adobe Photoshop daarentegen wordt alleen aangeboden als 

maandelijks of jaarlijks abonnement. Op dit moment is de 

beste aanbieding het Fotografielidmaatschap, dat Photoshop, 

Lightroom, Lightroom Classic, plus 20 GB cloudopslag omvat, 

en € 12,09 per maand kost, inclusief BTW. 

 

Makkelijk te gebruiken 

Hoewel Elements en Photoshop veel overlappende functies bieden, is 

Elements gericht op een publiek dat op zoek is naar een nieuwkomer-

vriendelijke bewerkingstoepassing. 

 

Photoshop is de industriestandaard, maar dit kan het voor nieuwe 

gebruikers moeilijker maken om toe te passen. Photoshop Elements is 

ontworpen om eenvoudige, gestroomlijnde bewerkingsprocessen mogelijk 

te maken met behulp van een toegankelijke interface. Deze 

vereenvoudigde applicatie kan een beginnende creatieveling helpen om 

de wereld van digitale bewerking te betreden zonder direct in een zee van 

pixels gestort te worden.. 
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Belangrijkste verschillen  

Photoshop is ontworpen voor diepgaande, handmatige bewerkingen. 

Elements is een fotoprocessor die beter geschikt is voor snelle en 

gemakkelijke verbeteringen die geen intensieve bewerking vereisen.  

 

Snel 

In Photoshop Elements is de Snelle weergave een vereenvoudigde 

interface met basisaanpassingen. Met deze lay -out kunt 

u snel algemene bewerkingstaken uitvoeren. Deze 

weergave bevat basisgereedschappen voor het 

bewerken van foto's die netjes over de werkruimte zijn 

verdeeld. 

 

Met deze snelle modus hebben gebruikers toegang tot het retoucheer-

penseel, kunnen ze belichting, scherpte, kleur en belichting corrigeren en 

biedt ze zelfs de mogelijkheid om effecten, filters, verbeteringen, texturen 

en frames toe te passen. 

 

Met instructies 

De werkruimte ‘Met instructies’ biedt stapsgewijze instructies 

voor gebruikers van Photoshop Elements. Met meer dan 50 

zelfstudies of tutorials, zal deze werkruimte u helpen een 

reeks effecten toe te passen op een foto. 

 

Met de optie om Tilt-Shift, Black and White, Orton en Lomo-effecten (en 

nog veel meer) in een afbeelding te introduceren, biedt ‘Met instructies’ 

een gebruiksvriendelijke interface voor het toepassen van aanpasbare 

effecten. 

Werkruimten 

Photoshop biedt zes kant-en-

klare werkruimten voor 

verschillende creatieve vereisten: 

3D, Essentials, Graphic and 

Web, Motion, Painting en 

Photography. 

 

Photoshop Elements verdeelt het 

bewerkingsproces in drie 

werkruimten: Snel, Met instructies 

en Expert: 

Als u deze zelfstudies wilt openen, schakelt u over naar de interface ‘Met 

instructies’ in Photoshop Elements, kiest u een effect en gaat u vanaf 

daar verder. 

 

Expert 

Expert-modus is ontworpen voor gebruikers die meer ervaring 

hebben met beeldbewerking. In de weergave Expert worden 

alle bewerkings-gereedschappen toonbaar die beschikbaar zijn 

in Photoshop Elements en worden deze netjes georganiseerd 

rond de gebruikersinterface: 

 

De Expert-modus heeft een uitgebreid scala aan hulpmiddelen in 

vergelijking met de snelle modus, zodat u complexe bewerkingseffecten 

kunt toepassen. Teken- en verbetergereedschappen, afbeeldingen, lagen 

en stijlen, histogrammen, extra filters, geschiedenis en meer zijn allemaal 

beschikbaar in de werkruimte Expert. 

 

Andere tools en functies 

Hoewel Photoshop Elements een aanzienlijke hoeveelheid 

kracht bevat, zijn sommige gereedschappen nog niet 

beschikbaar. Chromatische aberratiecorrectie, die 

ongewenste kleurranden oplost, is bijvoorbeeld exclusief in 

Photoshop beschikbaar. 

 

Elements ondersteunt ook geen vectorindelingen, dus het gereedschap 

Pen, dat geavanceerde paden en vormen maakt, is geen elements-

functie. (Omdat Photoshop vector- en rasterbestanden ondersteunt, 

kunnen gebruikers op vectoren gebaseerde slimme objecten toevoegen 

aan een Photoshop-bestand.) 

 

Bovendien biedt Elements geen contentbewuste patchtool (waarmee 

inhoud in de buurt wordt gebruikt om een gebied te mengen met het 

omringende afbeeldingsgebied) of de kanaalmixer (die vaak wordt 

gebruikt voor geavanceerde zwart-witconversies). 
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Andere belangrijke verschillen zijn het 

ontbreken van 16-bits en 32-bits 

beeldondersteuning in Elements. 

Lensgeometrieprofielen zijn niet opgenomen 

in Elements of in het bijbehorende (en ook 

uitgeklede) Camera Raw-hulpprogramma. 

 

Voorbeeld bewegende foto  

Een nieuwe functie in Photoshop Elements is 

de AI-aangedreven Moving Photos-functie, 

gebruikt om statische afbeeldingen om te 

zetten in bewegende GIF's.  Hoewel GIF's in 

Elements kunnen worden gemaakt, is het 

proces iets minder gestroomlijnd, terwijl 

Photoshop meer flexibiliteit biedt bij het 

maken van deze bewegende GIF's. 

 

Afdrukken 

Een extra verschilpunt in de Photoshop Elements versus Photoshop-

vergelijking is afdrukken. Helaas mist Elements een paar belangrijke 

functies voor professionele printproductie. In tegenstelling tot Photoshop 

kan Photoshop Elements geen bestanden exporteren in CMYK en het 

programma sluit ook diepgaande soft-proofing 1) uit. 

 

Bovendien ondersteunt Elements een vereenvoudigd kleurbeheersysteem 

in vergelijking met Photoshop; terwijl Elements RGB, Grijswaarden, 

Bitmap en Geïndexeerde kleur heeft, beschikt Photoshop over alle 

bovengenoemde kleuropties, maar ook over Duotone, CMYK, Lab en  

Multi-Channel, wat zorgt voor meer controle bij het afdrukken. 

Tijdmanagement 

Photoshop kan arbeidsintensiever zijn dan Photoshop 

Elements, hoewel het aantal bewerkingen met instructies dat 

beschikbaar is in Photoshop Elements het proces kan 

vereenvoudigen en stroomlijnen. 

 

Hoewel Elements snelle, geautomatiseerde processen en aanpassingen 

bevat, heeft het programma niet de handmatige aanpasbaarheid en 

creatieve precisie wordt bereikt met bewerking in Photoshop.  

 

Ten slotte 

Photoshop kan prachtig fotografisch werk maken, maar dat sluit 

de mogelijkheden van Photoshop Elements niet uit. Terwijl het 

in Photoshop Elements mogelijk is om het zware werk te doen 

met een paar klikken van de muisknop, biedt Photoshop zelf 

een groter scala aan gedetailleerde bewerkingsfuncties. 

1) Soft proofing is het gebruik van een speciale monitor om het resultaat van een 

afbeelding te boordelen, zonder dat daadwerkelijk een afdruk gemaakt wordt. De 

monitor geeft een simulatie van het gecombineerde effect van de printer, inkt en 

papier. Het is een hulpmiddel dat voor de amateur wegens hoge kosten niet is 

weggelegd, maar voor de professional een besparing geeft in afdrukkosten.  

Elements vs  Photoshop: de twee programma's  vergeleken 

Photoshop links, Photoshop Elements rechts 
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Als u op zoek bent naar een eenvoudig bewerkingsprogramma, werkt 

Elements goed. Creatieve professionals die precisiebewerkingssoftware 

nodig hebben, moeten echter in plaats daarvan voor Photoshop gaan.  

 

Veelgestelde vragen over Photoshop Elements versus Photoshop  

• Wat is het verschil tussen Photoshop Elements en Photoshop?

Simpel gezegd, Photoshop Elements is een eenvoudigere versie 

van Photoshop. Elements is gemakkelijker te gebruiken, maar mist 

de volwaardige creatieve controle die Photoshop levert. 

 

• Wie gebruikt  Photoshop  Elements? 

Photoshop Elements is voornamelijk bedoeld voor beginnende of 

gemiddelde gebruikers die foto's willen bewerken. Professionele 

fotografen en ontwerpers investeren over het algemeen in 

Photoshop voor meer diepgaande bewerkingsmogelijkheden. 

 

• Welke functies in Photoshop die niet in Photoshop Elements staan?

Er is een flinke hoeveelheid hulpprogramma's beschikbaar in 

Photoshop Elements, maar sommige gereedschappen zijn nog 

steeds gereserveerd voor Photoshop. Chromatische aberratie-

correctie, het gereedschap Content-Aware Patch en de Channel 

Mixer komen niet voor in Elements. Elements biedt geen 

vectorindeling of ondersteuning voor 16-bits en 32-bits 

afbeeldingen. Lensgeometrieprofielen zijn niet opgenomen in 

Elements of in het bijbehorende Camera Raw-hulpprogramma. 

Photoshop Elements kan geen bestanden exporteren in de 

kleurmodi CMYK, Lab, Duotone of Multi-Channel. 

 

Wat kost Photoshop en Photoshop Elements?  

Adobe Photoshop Elements kost ongeveer € 83,= voor een volledige 

licentie. Photoshop is alleen beschikbaar als abonnement, dat € 12,09 

per maand kost (minimaal). Voor dat bedrag is de licentie voor Lightroom 

inbegrepen. 

Bron: Internet 

Bewerking: Arthur Palache 
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De organisatie van Studiedag AV is geheel in handen van de leden van 

AV-Groep 1592 een rayongroep van de NVBG en een werkgroep van de 

Afdeling Brabant West van de Fotobond.  

Deelname is voor iedereen mogelijk. Beginners en gevorderde AV-makers 

zijn van harte welkom.  

 

Er worden op deze dag zo ‘n ca. 20 à 24 AV series gepresenteerd en 

besproken. De totale som van projectie + besprekingstijd zal het 

uiteindelijke toelaatbare aantal AV- Series bepalen. De organisatie 

behoudt zich daarbij het recht voor om keuze te maken uit het 

aangeboden materiaal om een evenwichtig programma te krijgen.  

 

De uiterste inzenddatum is 5 december 2021. 

Voor nadere informatie (reglement en inschrijfformulier), klik HIER 

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 

Indien nadere informatie bekend is over deze festivals vindt u dat 

hiernaast (en op de volgende bladzijden). 

Evenement Plaats Datum 

Studiedag AV  Rijen 29-01-2022 

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

Landelijke NVBG-dag Barneveld 19-02-2022 

AudioVisueel Voorjaarsfestival 
Oosterhout 

(Nijmegen) 
12-03-2022 

28e studiedag AV 2022 

http://www.avgroep1592.nl
mailto:nvbgnieuws@nvbg.nl
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Algemene informatie  

Na een verloren jaar in 2021 gaan we in 2022 weer vol hernieuwde moed 

verder. Wij hopen dat dit festival doorgang kan vinden en rekenen erop u 

op 5 februari 2022 in grote getalen in Steenwijk te mogen begroeten.  

Klik HIER voor web-informatie 

 

Festival van het Noorden 

Wanneer? 

Zaterdag 5 februari 2022 

We beginnen om 11:00 (zaal open 

10:30) en sluiten af om 17:00. 

 

Waar? 

De theaterzaal van theater de 

Meenthe in Steenwijk in de 

provincie Overijssel 

 

Voor wie? 

Iedereen die wil genieten van 

audiovisuele presentaties is van 

harte welkom. 

 

Wie kan series inzenden?  

Iedereen die als vrijetijdsbesteding 

audiovisuele presentaties maakt. 

Hoe u dat doe leest u HIER. 

 

Wat kost het? 

De toegang voor zowel 

deelnemers als bezoekers 

bedraagt € 5,00. 

 

Inzenden:  uiterlijk 31 dec. 2021 

Lunch 

In het theater bestaat de 

mogelijkheid om een (eenvoudige) 

lunch te bestellen. Dit dient 

zelfstandig en op genoemde 

locatie op de dag van het festival 

te gebeuren. 

 

Chinees na afloop 

Voor de échte liefhebber: na 

afloop kunt u mee naar de 

Chinees in Steenwijk voor een 

gezellige en informele afsluiting 

van het festival. Daar kunt u 

genieten van een uitgebreid buffet. 

Wilt u gebruik maken van dit 

buffet, geef u dan op vóór 31 

december 2021 op via 

av.vh.noorden@ziggo.nl. 

Het afrekenen dient op eigen 

gelegenheid plaats te vinden. 
 

We zien u graag in 

Steenwijk! 

Kleurruimte 

Een kleurruimte is een gedeelte van 

het kleurbereik dat door het menselijk 

oog kan worden waargenomen (bijv. 

het zichtbare lichtspectrum). De 

kleurbereiken van de meeste beeld 

verwerkende apparaten  (denk aan 

digitale camera's, scanners, 

monitoren en printers) verschillen 

onderling. Daarom zijn hiervoor steeds eigen kleurruimtes vastgelegd. 

Het doel is om de verschillen te verduidelijken en om de kleuren die op 

verschillende apparaten gebruikt kunnen worden, met elkaar in 

overeenstemming te brengen.  

 

Er bestaan verschillende kleurruimten. Voor PC ’s is sRGB de standaard. 

Daarnaast bestaat Adobe RGB en NTSC. In de drukkerij wereld is het 

gebruikelijk om met YMCA te werken. 

 

Laura Vink, van Vink Academy, heeft er op haar website een interessant 

stuk over geschreven. U kunt dat HIER bekijken. Het helpt u om de 

diverse 

kleurruimten te 

onderscheiden 

en er meer 

begrip over te 

krijgen. 

 

Arthur Palache 

 

http://www.avfestival.fotoclubdenhelder.nl
https://avfestival.fotoclubdenhelder.nl/inzenden.htm
https://vinkacademy.nl/fotografietips/kleurruimtes-adobergb-srgb-prophotorgb-cmyk/
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Het Nationaal 

AV-festival 

Het is even wennen. Niet meer naar Barneveld, maar naar Bemmel. Het 

is voor ons (een delegatie van AV-groep Westland) een stuk verder, maar 

we realiseren ons dat het voor anderen wellicht dichterbij is. Het is maar 

net waar je woont. 

De zaal is een belevenis op zich. Het ziet er allemaal heel luxe uit. Ikzelf 

ervaar als belangrijkste voordeel het amfitheater, waardoor het zicht op 

het scherm voor iedereen volkomen ongehinderd is. Daarnaast zijn er ook 

zeer comfortabele stoelen. Dat is wat anders dan in 

Barneveld, waar menigeen klaagde over een houten bips.  

 

Ed Diersmann opent de dag met een hartelijk woord van 

welkom. Een apart welkom voor Cora Sens, de voorzitter 

van de Fotobond, die als gast de hele dag zal meemaken.  

Het is inmiddels gebruikelijk de 

ochtend in te delen voor een 

aantal AV’s, deze keer niet 

vanuit het buitenland, maar 

vanuit onze eigen regio ’s . 

Henk Tulp en Renko Kuiper 

zijn verantwoordelijk voor dit 

programmaonderdeel. De 

bedoeling was dat we de 

presentatie zouden beginnen 

met Dia in dia, een serie van 

Herman van den Dool, Robert Bleekrode en Ton de Bruijn namens AV -

werkgroep Pixana. Helaas mislukte dat, een lege directory was de 

oorzaak. Gelukkig ging het verder wel goed. Achtereenvolgens zagen we:  

• Maskerade, een serie  van Cuno en Gerda Wegman; 

• Bemind, bevroren, belicht door Peter Thissen van AV-groep 

Nijmegen; 

• Struinen door de duinen, door Peter van Nieuwkerk van AV-groep 

Rotterdam; 

• Don’t enter door Marcel Batist van AV-groep Westland; 

• Horseball door Renco Kuiper van AV-groep 1592; 

• Tierra sin pan door Dirk Vet van AV-groep Den Helder; 

• Kliko door Matt Bosma van NVBG-regio Utrecht; 

• In haar dromen door Willem Steetskamp van AV-groep 

Kennemerland; 

• Lissabon door Gerrit van Harreveld van AV-groep Zonlicht. 

 

Omdat er nog wat tijd over is, is er ruimte voor een extra serie. Renko 

gaat met een hengel rond. Er hangen papiertjes aan met titels van 

‘reserve’-series. Gekozen wordt Bloemen door Peter van Raay van de 

Regio Utrecht. 

 

De lunch verliep voorspoedig. Je kon bestellen en betalen en kreeg dan 

een nummer dat omgeroepen zou worden om je middagmaal af te halen. 

De nummering was vreemd, de man voor mij had nummer 3, ik kreeg 

De QR-code check bij de ingang 

De sfeervolle entree 
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nummer 51 toebedeeld. Maar het systeem werkte goed en de broodjes 

waren voortreffelijk. 

 

Na de lunch begint de Nationale AV-wedstrijd met de vertoning van de al 

eerder bekend gemaakte selectie. Voor het zover is worden eerst alle 

vrijwilligers van de NVBG naar voren gehaald en in het zonnetje gezet. 

Ed benadrukt dat de NVBG niet kan bestaan zonder de inzet van al die 

vrijwilligers en als blijk van erkenning en dank ontvangen ze uit handen 

van de penningmeester een welgemeende attentie. 

 

Bovendien worden er maar liefst vier Spelden van Verdienste uitgereikt 

aan Nico Warnaar, Frans Warmerdam, Henk-Jan de Weert  en Cuno 

Wegman. Ed spelt de speld 

persoonlijk op en dat gaat 

vergezeld van mooie woorden 

en een prachtig boeket.

Tot zijn verrassing wordt 

ook Ed Diersmann zelf, na 

6 1/2 jaar voorzitterschap 

geëerd met een Speld van 

Verdienste. Hij krijgt de 

speld van Henk Tulp, onze 

nieuwe voorzitter (a.i.). In 

dit geval ging dat naast de 

bloemen ook vergezeld van 

een pakketje, waarin ik aan 

de vorm een fles denk te herkennen. Meer dan verdiend, is mijn 

conclusie. 

 

Dan volgt de projectie van de geaccepteerde producties in twee blokken, 

onderbroken door een lunchpauze. 

Wij als publiek hoeven er alleen maar naar te kijken en ervan te genieten. 

Voor de jury ligt dat anders. Die moet er met een professionele blik naar 

kijken. De onderdelen die kritisch bekeken worden en apart van elkaar 

becijferd worden zijn: 

• Inhoud 

Daarbij gaat het om de titel, onderwerpkeuze en realisatie, 

zeggingskracht, verhaallijn, actualiteit, artistieke waarde, 

sfeerimpressie en lengte. 

• Visueel 

Dit behelst fotografie, beeldbewerking, beeldovergangen, derde 

beelden, vormgeving en animatie. 

• Audio 

Hier gaat het om muziekkeuze, mixage, synchronisatie beeld en 

geluid, voice-over, live geluid, combinatie en samenhang van beeld 

en geluid. 

 

Dat is dus nog al een reeks criteria waarop de producties beoordeeld 

worden. Het zal daarmee duidelijk zijn dat jureren geen gemakkelijke 

taak is. De jury schrijft daarover het volgende:  
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“De inzendingen waren van een zeer gevarieerd pluimage. Verschillende 

onderwerpen / categorieën, verschillende aanpak, verschillende kwaliteit 

passeren de revue. Soms zijn deze verschillen zeer groot, soms zeer 

klein, soms moet je een inzending heel goed (en soms ook vaker) 

bekijken/beluisteren om een goed jury oordeel te kunnen geven. In het 

juryberaad volgde er nog eens een discussie, onder andere over de 

verschillende boordelingen die er soms tussen de juryleden zijn. Maar 

uiteindelijk komt er overeenstemming tussen de drie juryleden over de 

prijswinnaars”. 

 

Na iedere projectie volgt een 

korte weergave van het 

juryrapport. Daarmee krijgt deze 

Nationale AV-wedstrijd een klein 

beetje het karakter van een 

studiedag. Het zijn vaak 

leerzame aanwijzingen om nóg 

betere audiovisuals te maken. 

 

 

 

 

 

Als alle producties vertoond zijn 

volgt prijsuitreiking, te beginnen 

met de prijs voor de beste 

audiotrack. Gewonnen door Gert 

de Graaf met Herfst Goud. 

 

 

 

De meest creatieve inzending 

werd gemaakt door Ben de 

Hond, getiteld Maanlicht. 

 

 

 

 

De derde prijs was voor André 

Hartensveld met de serie 

Twilight. 

 

 

 

De tweede 

prijs is 

gewonnen 

door Marcel 

Batist met 

Van Berkels 

Brainwave. 

 

 

De eerste prijs tenslotte was voor Henk de Lange 

met Crossing the Threshold. 
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Dan is het tijd dat het publiek in actie komt. De stembriefjes zijn al 

opgehaald en de telploeg is aan de gang gegaan om met behulp van een 

handig programmaatje  te bepalen wie volgens het publiek de beste 

audiovisual heeft gemaakt. Daarbij speelt veel minder de benadering via 

de uitgebreide hoeveelheid criteria van de jury, maar meer het gevoel.  

 

Maanlicht van Ben de Hond komt daarbij als winnaar naar voren. En dat 

is volkomen in overeenstemming met de jury. Die heeft immers deze 

serie als meest creatieve beoordeeld. 

 

Voor hen die er op ingeschreven hebben is er nog een buitengewoon 

geslaagd diner-buffet.  

 

Terugkijkend mag gesproken worden van een zeer geslaagde dag op een 

prachtige en vooral heel geschikte locatie. 

 

 

Alle foto’s van het festival: Laurens Verheggen  

 Tekst: Arthur Palache 

 

De drie winnaars op een rij 

Rang Inzender Titel Opmerking 

1 Henk de Lange Crossing the Threshold Eerste prijs 

2 Marcel Batist Van Berkels Brainwave Tweede prijs 

3 André 
Hartensveld 

Twilight Derde prijs 

4 Gert de Graaf Herfst Goud Beste audiotrack 

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

 

6 Ben de Hond Maanlicht Meest creatieve 
inzending 

7 Peter Thissen Zienderogen  

8 Marco Ising Bhuj - Gujarat 2018  

9 Detty Verbon Windkracht 7  

9 Henk van Uffelen Red Door Beste debutant 

9 Gerrit van 
Harreveld 

De Bruggen van Isfahan  

Dat de negende plaats drie maal voorkomt is de wijten aan het feit dat 

deze drie inzendingen precies het zelfde aantal punten scoorden. 

Vandaar dat in de vermelding ‘Beste tien” elf producties voorkomen. 

Hieronder nog de rangschikking van de beste tien series en de 

bijbehorende prijzen. 
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RAW versus JPEG 

RAW of JPEG? Niet allen voor beginners, maar ook voor gevorderde 

fotografen is dit een lastige vraag. Daarom hier een artikel om u te 

helpen een zelfverzekerde, weloverwogen beslissing te nemen.  

 

De volgende zaken komen aan de orde: 

• Wat RAW- en JPEG-bestanden eigenlijk zijn; 

• De voor- en nadelen van RAW boven JPEG; 

• De voor- en nadelen van JPEG boven RAW; 

• Welke software om RAW- en JPEG-afbeeldingen te bewerken. 

 

RAW versus JPEG: wat is het verschil?  

Tegenwoordig heeft vrijwel elke camera - inclusief smartphones - de 

mogelijkheid om te fotograferen in RAW, JPEG of beide. Dit zijn 

bestandsindelingen, gewoon verschillende manieren om uw afbeelding  

op te slaan nadat u op de ontspanknop hebt gedrukt. 

 

Hoewel zowel RAW's als JPEG's geschikt zijn om een scène getrouw 

vast te leggen, zijn ze niet even bruikbaar en bieden ze verschillende 

functionaliteiten, voordelen en nadelen. 

 

Laten we dus enkele definities bekijken voordat we een diepgaande 

vergelijking gaan maken: 

 

Wat is een RAW-bestand? 

RAW-bestanden zijn onbewerkte, ongefilterde, onbewerkte gegevens die 

rechtstreeks van uw beeldsensor komen. 

Daarom kan een RAW-bestand niet door het menselijk oog worden 

bekeken (het is geen visuele weergave!) en moet het worden 

geconverteerd naar een ander bestandsformaat zoals een JPEG of een 

TIFF om het daadwerkelijk te kunnen bekijken. 

 

Omdat RAW-bestanden onbewerkt zijn, wordt er geen verscherping, 

verwijdering van chromatische aberratie, verzadiging, contrast, 

enzovoorts op toegepast. Wanneer RAW-bestanden in eerste instantie 

worden weergegeven om te bekijken, zien ze er meestal niet erg 

indrukwekkend uit, met een laag contrast, een lage verzadiging en een 

vleugje zachtheid. 

 

Verschillende camera's produceren verschillende RAW -bestanden, 

zoals .CR2, .NEF en .CR3. Dus bij het verwerken van een RAW -bestand 

moet de software compatibel zijn met het specifieke RAW -formaat.
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Wat is een JPEG-bestand? 

Een JPEG is een standaard afbeeldingsbestandsformaat dat leesbaar is 

door vrijwel elk afbeeldingsprogramma op de markt, evenals door 

internetbrowsers. Met andere woorden, een JPEG is een in wezen 

universele methode om afbeeldingen weer te geven. 

 

In tegenstelling tot een RAW-bestand is een JPEG echter een “bewerkte”  

versie van een afbeelding. Een JPEG-afbeelding begint eigenlijk altijd als 

een RAW-bestand, maar ondergaat vervolgens in de camera al een 

aantal wijzigingen, waaronder vaak: 

• Compressie (waarbij sommige afbeeldingsgegevens opzettelijk 

worden weggegooid) 

• Verscherping 

• Verhoogde verzadiging 

• Verhoogd contrast 

 

Deze verwerking gebeurt dus al in de camera, niet op de computer 

(hoewel u een JPEG zeker verder kunt verwerken in een fotobewerkings-

programma). Dus zodra u uw geheugenkaart in de computer stopt en een 

JPEG tevoorschijn haalt, is deze al in de camera bewerkt.  

De voordelen van fotograferen in RAW  

Waarom fotograferen in RAW in plaats van JPEG? Dit zijn de 

belangrijkste redenen: 

 

1. RAW-bestanden zijn van hogere kwaliteit  

JPEG-bestanden zijn gecomprimeerd en missen gegevens, terwijl 

RAW-bestanden onbewerkt zijn. 

Dit heeft een serieus gevolg: RAW-bestanden kunnen worden 

omgezet in mooie, grote, gedetailleerde afbeeldingen. En hoewel 

JPEG's er geweldig kunnen uitzien, kunt u onaangename 

compressie-artefacten krijgen, zoals strepen, halo's, verlies van 

detail en meer. 

 

2. RAW-bestanden zorgen voor meer herstel van highlights en 

schaduwen 

RAW-bestanden bevatten informatie met uitersten van dynamisch 

bereik - de helderste highlights en de donkerste schaduwen. Dus 

zelfs wanneer een afbeelding volledig uitvergroot of onderbelicht 

lijkt, kunt u vaak details herstellen. 

JPEG's negeren deze informatie, dus als de lucht overbelicht is en  

u wat detail terug wilt halen, zal dat waarschijnlijk niet lukken.  

 

3. RAW-bestanden maken uitgebreide beeldaanpassingen 

mogelijk 

RAW-bestanden zijn niet gecomprimeerd. Er is dus alle vrijheid bij 

het nabewerken van de foto's. U kunt het contrast aanpassen, 

kleuren wijzigen, kleurzwemen aanpassen - een RAW-bestand 

maakt dat allemaal mogelijk. 

 

JPEG's daarentegen kunnen niet uitgebreid worden gewijzigd. En 

wanneer te veel wordt bewerkt, kunnen JPEG's strepen en andere 

problematische artefacten gaan vertonen.  
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De voordelen van fotograferen in JPEG  

Waarom fotograferen in JPEG over RAW? Laten we eens kijken naar de 

Belangrijkste voordelen van fotograferen in JPEG: 

 

1. JPEG's zijn klein 

RAW-bestanden bevatten alle informatie die door de camera is 

vastgelegd, terwijl JPEG's worden gecomprimeerd. Dit verkleint de 

JPEG-bestandsgrootte aanzienlijk - dus hoewel een RAW-bestand 

20 MB opslagruimte (of meer) in beslag kan nemen, nemen JPEG's 

aanzienlijk minder in beslag.  

Dit is een groot probleem om twee redenen: 

a Als u op een computer met beperkte geheugenruimte werkt en 

niet veel geld wilt uitgeven aan externe harde schijven, kunnen 

JPEG's een oplossing zijn. 

1. b U kunt reeksen opnamen maken zonder te stoppen, 

omdat uw camera JPEG's veel sneller kan opnemen dan RAW -

bestanden. Hier zijn de details afhankelijk van de camera; ter 

referentie, de Canon EOS R5 kan ongeveer 350 JPEG's 

opnemen met 12 frames per seconde, vergeleken met 180 

ongecomprimeerde RAW-bestanden. 

 

2. JPEG's hebben weinig verwerkingstijd nodig  

Geen zin om veel tijd achter de computer door te brengen? Geen 

probleem; JPEG's zijn direct zichtbaar en worden in de camera 

verwerkt. 

Ja, u kunt ze verwerken naast de aanpassingen van de camera 

zoals verscherping, het contrast en de verzadiging, maar het is geen 

vereiste. U kunt JPEG's delen op sociale media zonder oponthoud  

door een langdurige nabewerking. 

 

Dus wat te kiezen, RAW of JPEG? 

Dat hangt van uzelf af - van wat u leuk vindt om te fotograferen en hoe u 

het wilt fotograferen. 

Als u afdrukken van hoge kwaliteit wilt maken, of tijd wilt besteden aan 

het nabewerken (verbeteren en corrigeren) van uw foto's, of als u de 

mogelijkheid wilt hebben om een van deze dingen te doen ‘voor het geval 

dat’, dan moet u absoluut fotograferen in RAW. 

 

Sterker nog, als u twijfelt over het fotograferen in JPEG of RAW, zelfs 

nadat u dit hebt gelezen, dan raad ik u ten zeerste aan om uw camera 

gewoon om te schakelen naar RAW en deze daar te laten. 

RAW-bestanden zijn gewoon te handig om dat niet te doen, tenzij u een 

hele goede reden hebt om JPEG's te maken. 

En als het helpt, schieten bijna alle professionals en serieuze hobbyisten 

in RAW, vooral bij het fotograferen van: 

• landschappen; 

• dieren in het wild; 

• bloemen; 

• Insecten; 

• architectuur; 

• Stadsgezichten; 

• bruiloften/evenementen. 

 

Natuurlijk, zoals hierboven benadrukt, er zijn redenen om in JPEG te 

schieten. Ik zou aanraden om de JPEG-instelling te gebruiken als u 
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RAW versus JPEG: laatste overwegingen  

Zoals ik hierboven heb benadrukt, is RAW waarschijnlijk de beste manier 

om mee te werken, tenzij u echt aangetrokken bent tot het JPEG-formaat. 

En RAW + JPEG kan het beste van twee werelden zijn, ervan uitgaande 

dat u de extra opslagvereisten aankan. 

Bron: internet 

Bewerking: Arthur Palache 

absoluut een hekel hebt aan nabewerking en niet denkt dat u ooit in 

Lightroom of Photoshop wilt werken; op die manier heb u gemakkelijk 

deelbare afbeeldingen die geen extra werk vergen. En als u niet over de 

opslagruimte voor RAW-foto's beschikt, dan zijn JPEG's de juiste keuze. 

 

Ik raad u ook aan om JPEG's te gebruiken als u fotografeert met een zeer 

krappe deadline (zelf opgelegd of anderszins) en u afbeeldingen snel 

moeten uploaden en bekijken. Als u bijvoorbeeld een familiefeest 

fotografeert, zou u in JPEG kunnen werken en vervolgens onmiddellijk 

alle afbeeldingen op social media kunnen delen zonder noemens-

waardige vertraging voor het bewerken. 

 

Tot slot kunt u zonder terughoudendheid kunnen overwegen met behulp 

van JPEG-bestanden de burst-modus van uw camera gebruiken.  

De andere optie is echter de aanschaf van een camera met een zeer 

diepe buffer, en ik raad u aan om indien mogelijk deze route te volgen (op 

die manier kun u willekeurig fotograferen en kunt u RAW -bestanden 

vastleggen). 

 

Dus om samen te vatten 

Tenzij u een serieuze reden hebt om JPEG's te schieten, fotografeer dan 

RAW. En trouwens: de meeste camera's hebben de mogelijkheid om 

zowel RAW- als JPEG-bestanden te schieten (de RAW+JPEG- modus). 

Dus als u deelbare JPEG's nodig hebt, maar ook de mogelijkheid wilt 

hebben om diepgaande bewerkingen of afdrukken uit te voeren, is dit de 

beste modus om toe te passen. 

 

Welke software is goed om te gebruiken met RAW's?  

Als u besluit om in RAW te fotograferen, heb u een vorm van 

nabewerkingssoftware nodig; op die manier kunt u uw foto's converteren 

van RAW naar JPEG om ze te bekijken en te delen.  

Hier zijn enkele favoriete RAW-bewerkingsprogramma's, zowel gratis als 

betaald, in alfabetische volgorde:

 

• ACDSee 

• Adobe Camera Raw 

• Adobe Lightroom CC 

• Adobe Lightroom Classic 

• Affinity Photo 

• Capture one 

 

• Darktable 

• DxO PhotoLab 

• Luminar 

• ON1 Foto RAW 

• Photoshop 

• RawTherapee 
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Bijeenkomst AV-groep Westland, 

maandag 18 oktober 2021 

 

Deze avond, waarbij alle leden aanwezig zijn, begint met een discussie 

over het afgelopen Festival van het Westen. We houden een korte 

evaluatie en komen tot de unanieme conclusie dat het uitstekend verlopen 

is. Er zijn geen nare voorvallen geweest. Zelf het QR-code scannen is 

goed verlopen. Gebleken is dat als mensen een QR-code hebben dat in 

alle gevallen ‘groen licht’ geeft. 

 

Vervolgens kijken we even vooruit naar het Nationaal AV-festival op 

30 oktober. Het beperkt zich tot de vraag wie er naar toe gaat en wie met 

wie meerijdt. 

 

Dan gaan we over tot de orde van de dag. Er zijn voor deze avond maar 

drie nieuwe series aangemeld en één remake. Deze zal echter niet 

vertoond worden, omdat de wijzigingen slechts gering zijn.  

 

André Hartensveld bijt het spits af met de serie getiteld: “De tuin van 

Arcen”. We zien veel bloemen met 

een eenvoudig muziekstuk 

eronder. De serie maakt indruk 

door de zeer geraffineerde 

overgangen. Het geheel is zeer 

sfeervol, maar toch maakt iemand 

de opmerking “niet opzienbarend”. 

André zegt liever groen dan 

bloemen te fotograferen, maar deze serie is desondanks erg kleurrijk.  

 

 

Ruud Mulder toont ons de serie 

‘Straatkunst’. De inhoud gaat over 

een graffiti festival in Tilburg. Hij 

heeft er met toestemming 

gefotografeerd en die foto ’s in een 

audiovisual verwerkt. 

 

Er is behoorlijk wat kritiek. Ruud reageert daar heel nuchter op; “ik ben 

blij met deze opmerkingen, ik ga aan verbeteringen werken ”. 

De punten die naar voren kwamen waren onder andere: standtijd soms te 

lang, geen eenheid tussen beeld en geluid, veel te sterke zoom-

bewegingen. De synchronisatie tussen beeld en muziek kan veel beter. 

Ruud geeft aan zelf ook te wortstelen met de dynamiek van de muziek ten 

opzichte van de beelden. We zijn dus erg benieuwd naar zijn 

verbeteringen.  

 

Naar aanleiding van deze serie is er nog een discussie over het 

fotograferen van (straat) kunst. Er wordt onder andere verwezen naar de 

column hierover in het oktobernummer van de NVBG-nieuwsbrief. In dit 

geval was er toestemming van de makers, dus hier geen zorgen over 

auteursrechten. 

 

Marcel Batist heeft nog een nieuwe 

serie, heet van de naald. Onder de 

titel ‘Ochtendparels’ presenteert hij 

een buitengewoon harmonisch 

geheel van beelden die in de vroege 

uurtjes, vaak met ochtenddouw zijn 

gemaakt. Beeld en geluid in deze 

serie ‘kloppen’ volkomen. Er zijn een 

paar hele kleine puntjes van kritiek, maar deze zijn niet erg bezwaarlijk 

en gemakkelijk te verhelpen. 
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Omdat de avond daarmee niet gevuld is, kijken we nog naar een aantal 

audiovisuals van internationaal bekende mensen als Ian Bateman  

(The Gathering) en Brian Harvey. Een audiovisual, waarvan de foto ’s 

gemaakt zijn met een drone krijgt grote waardering, omdat de beelden 

tijdens de vlucht overgaan van dag naar nacht. En dat is een waar 

kunststukje! Sommige van deze audiovisuals vallen bij mij niet zo in de 

smaak, maar het blijft leerzaam om ernaar te kijken en te zien hoe 

creatief de makers zijn. Soms om jaloers op te worden!  

 

Arthur Palache 

Op zaterdag 6 november heeft AV-groep Rotterdam een studiedag 

gehouden. Onderwerp was het bewerkingsprogramma PTE AV-studio 

Pro, dat door bijna alle leden van de club gebruikt wordt om audiovisuals 

te vervaardigen. 

 

In een fraai ingerichte kelderruimte (geen ramen, dus ideaal) gaven Ruud 

Mulder en André Hartensveld een toelichting op het gebruik van dit, 

vooral in Engelstalige landen, veel gebruikte programma. 

 

Ze deden dat aan de hand van duidelijke PowerPoint presentaties.  

Zo was er van André Hartensveld een inleiding over de workflow, te 

beginnen bij de camera. Dan werd door Ruud Mulder het principe van het 

gebruik van PTE uitgelegd . 

 

Na een gezamenlijke en goed verzorgde lunch was het interessantste 

onderdeel van de dag aan de orde: objecten en animaties. Een en ander 

goed en duidelijk uitgelegd door André. 

 

De dag sloot af met een aantal AV-presentaties ter illustratie van deze 

geslaagde en leerzame studiedag 

Arthur Palache 

The Gathering, Ian Bateman  

Studiedag 

AV-groep Rotterdam 
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daar over valt. Het is immers ‘not done’ om al te bekende muziek in een 

AV te gebruiken. Maar de gebruikte muziek ìs helemaal niet ‘van de 

Efteling’. Het gebruikte muziekstuk is getiteld ‘Danse macabre’, ook wel 

de dodendans genoemd. Het is een symfonisch gedicht van de Franse 

componist Camille Saint-Saëns uit 1872.  

  

Voor mijn AV zocht ik een stuk muziek dat paste bij de sfeer van mijn 

onderwerp, een gevangenis in Schotland. De muziek van Sint-Saëns 

paste er in mijn beleving heel goed bij. Het feit dat de Efteling die muziek 

ook gebruikt voor een spookslot berust dan ook op louter toeval. Ik ben 

mijn hele leven nog nooit in de Efteling geweest en kon dus niet weten 

dat ze ‘mijn muziek’ daar al 33 jaar gebruiken. Ik vind wel dat de Efteling 

een uitstekende muziekkeuze heeft gemaakt.  

Arthur Palache 

 

 

Efteling 

Ik heb meegedaan aan de Nationale AV-wedstrijd in Bemmel. Wat een 

belevenis! Ik heb dit evenement al een flink aantal keren eerder 

meegemaakt, maar dan als toeschouwer of als vrijwilliger. Deze keer was 

ik naast vrijwilliger ook deelnemer. Dat is toch anders dan alleen maar 

kijken en luisteren, het is ineens een heel aparte ervaring.  

  

Direct bij binnenkomst, na een reis van anderhalf uur, kreeg ik meteen 

een warm gevoel. Ik had van de theaterkerk in Bemmel in de aanloop 

naar dit evenement al een paar foto ’s gezien, maar de werkelijkheid 

overtrof alle verwachtingen. Het moet architectonisch een kunststuk 

geweest zijn om een buiten gebruik zijnde kerk om te bouwen tot een 

theater, compleet met zalen, een foyer en een garderobe. Na het 

passeren van niet minder dan vier deuren kom je in een gezellige ruimte. 

Aan veel zaken zie je nog wel dat het vroeger een kerk geweest is. Er zijn 

veel kolommen en gotische ramen. Ook zijn 

allerlei min of meer kerkelijke details die 

bijdragen aan een aparte sfeer. Zo zijn de 

deuren naar de toiletten uitgevoerd in zwaar 

eiken, zoals dat vroeger gebruikelijk was.  

  

De zaal is een voortreffelijk amfitheater, met steil oplopende stoelenrijen. 

Er is daardoor voor alle bezoekers een vrij uitzicht op het grote scherm. 

Een goede projector levert een schitterend beeld en er is een kwalitatief 

goede geluidsinstallatie, die voor een prachtige sound zorgt.  

  

Met al die hulpmiddelen kwam ik zelfs onder de indruk van mijn eigen AV. 

De jury was er evenwel wat minder enthousiast over. In het jury rapport 

wordt tot twee keer toe een opmerking over de muziek gemaakt. Zowel bij 

het onderdeel Inhoud als bij het onderdeel Audio wordt gesproken over 

“muziek van de Efteling”. De muziek van mijn AV schijnt daar al 33 jaar 

bij het spookslot gebruikt te worden. Ik kan me voorstellen dat een jury 


