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Nieuws

Van de redactie
Doen en laten
Doen, laten en laten doen. Wat een wereld van verschil zit er tussen
deze woorden.
Ik lees vaak de ingezonden berichten in mijn krant, een niet nader te
noemen landelijk dagblad. Om de haverklap komt in deze berichten voor
dat een lezer het ergens niet mee eens is. Die lezer laat dat dan luid en
duidelijk in zijn ingezonden brief horen. Om maar een voorbeeldje te
noemen: Iemand ergert zich aan de (te) luide achtergrondmuziek in de
supermarkt. Hij schreeuwt moord en brand dat het een schande is om
ongewild en ongevraagd muziek weer te geven, terwijl hij (of zij)
ongestoord boodschappen wil doen. De brief eindigt vaak met: “Laat ze er
alsjeblieft iets aan doen, want ik word er horendol van. ” Hier betekent
‘laten’ dat er (door iemand anders) iets
gedaan moet worden.
In diezelfde supermarkt zie ik een moeder
met een ukkie van een jaar of drie dat
zich zich heel vervelend gedraagt. De
moeder zegt: “Wil je dat onmiddellijk
laten”. Hier betekent ‘laten’ dus dat je juist
iets NIET moet doen.
Zelfs onze ministerpresident gaat zich aan
dit soort vreemde en verwarrende
terminologie te buiten. In diezelfde
landelijke krant zag ik onlangs een
enorme advertentie met een foto van hem
en daarnaast een tekst waarin hij oproept

om vooral normaal te doen. Hij onderstreept dat met de kreet “Doe
normaal of verlaat het land”. Hij besluit zijn oproep met de volgende
woorden: “Laten we ervoor strijden dat we ons thuis blijven voelen in ons
mooie land. Laten we duidelijk blijven maken wat hier normaal is en wat
niet. Ik weet zeker dat we dit voor elkaar gaan krijgen. Dat we alles wat
we met elkaar bereikt hebben samen overeind houden. U, ik, wij allemaal.
Laten we samenwerken om dit land nóg beter te maken. Want echt, we
zijn een ontzettend gaaf land. Ik zou nergens anders willen wonen. U
wel?”
Waar ik me nu aan erger is het woord ‘laten’. Als ik een nieuwe badkamer
wil hebben, bel ik de loodgieter, maak mijn wensen kenbaar en hij voert
deze uit. Dan heb ik de badkamer “laten doen”. Dat betekent dan dat
iemand anders de werkzaamheden heeft uitgevoerd. Als ergens dus het
woord laten voorkomt, neem ik aan dat iemand anders iets moet doen.
Maar wat doen we dan zelf? Is het niet zo dat als je iets wilt, je zelf actie
moet ondernemen? Pas als dat niet lukt, komt het ‘laten doen’ om de
hoek kijken.

Vooral in het voorbeeld van Rutte komt het wat onbeholpen over als er
staat dat we dingen moeten laten doen. “Laten we ervoor strijden dat we
ons thuis blijven voelen in ons mooie land. Laten we duidelijk blijven
maken wat hier normaal is en wat niet”. Ik dacht zo dat als er iemand in
staat is om dat voor elkaar te krijgen, onze landsleiding dat moet zijn. Als
die het al niet kan, wie dan wel?
Ook de Nederlandse Vereniging voor Beeld en Geluid
In kleinere zin is dat ook van toepassing NVBG. Het ledental groeit
nauwelijks. Elk jaar neemt de gemiddelde leeftijd met een jaar toe en dat
is een eindig proces. Op een kwaad moment lopen we het risico dat het
aantal leden zo klein wordt dat voortbestaan niet meer kan. De kosten
nemen toe door inflatie. Dat is niet vol te houden. Om het tij te keren is er
slechts één oplossing: het ledental moet omhoog. U zult mij niet horen
zeggen: “laten we ervoor zorgen dat we meer leden krijgen ”, want dat is
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een loze kreet. Als je het laat doen betekent dat immers dat een ander
het moet doen. Ik vind dat we het zèlf moeten doen. Wij leden moeten
zelf actief worden om de vereniging voortbestaan te gunnen. Dat is al
begonnen met het vinden van een paar bestuursleden. Zonder bestuur
wordt het niets. Het bestuur heeft er de handen vol aan om een en ander
in goede banen te leiden. We kunnen ze daarbij helpen, niet door dingen
te ‘laten doen’, maar door ‘dingen te doen‘.
Iedereen heeft een familie- en kennissen-kring (fotoclub) om zich heen.
Als we nu allemaal eens om ons heen kijken is er wellicht wel iemand te
vinden die ook fotografeert en misschien interesse heeft in het maken van
audiovisuals. Als het alle huidige leden lukt om uit die min of meer
uitgebreide kring van kennissen slechts één persoon lid te maken, is in
één keer het ledental verdubbeld. De NVBG uit de zorgen, de kennis of
het familielid een hele leuke hobby.
Laten we dàt nu eens z’n allen doen.

In dit blad treft u een reeks van artikelen aan. Om te beginnen een
verslag van de eerste landelijke NVBG-dag die op 11 februari in de
Veluwehal in Barneveld werd gehouden.
Natuurlijk is er een voorstelrondje van onze nieuwe bestuursleden Willem
van den Berg en Herman van den Dool.
Verder afdelingsverslagen uit Drente en Arnhem. Dat brengt me er op dat
er veel meer afdelingen zijn dan er verslagen worden ingestuurd. Hoe
komt dat? We zijn juist erg geïnteresseerd in wat er zich binnen de
afdelingen afspeelt.
Voorts een vervolg op de reeks “Wat doe ik met mijn bandrecorder?”
Ru van Wezel schijft nog eens hoe het er in het begin van de NVBG-tijd
écht aan toe ging. Aandacht voor de Challenge 321 en de maandelijkse
column vullen het blad verder aan.
Ik wens u veel leesplezier.
Arthur Palache
Hoofdredacteur
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Van de voorzitter
Het bestuur kan terugzien op een zeer geslaagde eerste landelijke NVBG
dag op 11 februari. Ruim 30 leden namen deel aan de workshops van
Chris Stenger en Herman Kraij. Jammer was het niet doorgaan van de
“Talentenjacht voice-over” door te weinig aanmeldingen. Het bestuur gaat
zich met initiatiefnemer Nico Warnaar beraden over een mogelijke andere
opzet. Op blz. 7 in dit NVBGnieuws treft u een verslag van deze dag aan.

Tussen de workshops door werd de Algemene Ledenvergadering
gehouden. Het meest heikele punt, de bestuurssamenstelling, is tijdens
de vergadering ten goede gekeerd. Willem van den Berg is gekozen tot
secretaris van de NVBG. Herman van den Dool stelde zich beschikbaar
voor de nog vacante zetel in het bestuur en de vergadering ging akkoord
met zijn benoeming. Voorlopig is het bestuur dus weer op sterkte.
Alle pijlen van het bestuur zijn nu gericht op het Nationaal AV-Festival
2017. Dat belooft een bijzonder dag te worden. Ik roep dan ook alle leden
op om op 8 april naar de Veluwehal in Barneveld te komen en zich aan te
melden voor deze dag. Vergeet u niet aan te melden, anders reserveert
het bestuur te weinig lunches en moeten we degenen die zich niet
hebben aangemeld teleurstellen.
Deze geheel verzorgde dag is gratis voor leden van de NVBG. Elk lid
mag een introducé meenemen. Daarvoor wordt wel een toegang van
slechts €10,= gevraagd.
In dit NVBGnieuws meer informatie over Nationaal AV-Festival 2017.

Ik hoop velen van u binnenkort te ontmoeten op regionale bijeenkomsten,
het Voorjaarsfestival in Oosterhout (bij Nijmegen) of het Nationaal AV Festival in Barneveld.

15 september 1956
15 september 2016
Vereniging van Geluidsjagers
Nederlandse Vereniging voor Geluid- en Beeldregistratie
Nederlandse Vereniging voor Beeld en Geluid
Deze maand in deze rubriek laat Ru van Wezel, lid en bestuurslid van het
eerste uur, ons kennis maken met apparatuur uit de begintijd van de
geluidsjagers.
De eerste bandrecorder (in Nederland) voor amateurs
was de Fonolint. Op de markt gebracht door Amroh.
Hij bestond uit een loopwerk dat aangedreven werd
door een grammofoon en een aparte opneem/
weergeefversterker. De schets van het loopwerk geeft
aan hoe het geheel werkte. De band werd aangedreven door de pulley
midden op de draaitafel en liep
van de linkerhaspel, langs de
koppen en de pulley naar de
rechterhaspel.

Hier een foto van het geheel.
Rechts de grammofoon met de
Fonolint.
Daarvoor de opneem/weergeefversterker.
En links de radio die als
eindversterker gebruikt werd.

Ed Diersmann (voorzitter@nvbg.nl)
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De opvolger van de Fonolint is de Fonofix. Alles is hier in één opzet apparaat verenigd. (zie hiernaast)
Het is een succes geworden, onder meer omdat een langzamerhand ook
complete recorders op de markt verschenen die betaalbaar waren.
Geluidsjagers “sneden” hun
eigen grammofoonplaten.
Daarbij maakte men gebruik
van deze platensnijder voor
amateur-gebruik.
Tot ongeveer 1953 werkte
ook de omroep bij opnamen
nog vrijwel uitsluitend met
Pyral-platen en ook bij de
eerste geluidswedstrijd
waren veel inzendingen nog
op plaat. Op de foto is rechtsonder nog een gedeelte zichtbaar van een
eigenbouw bandrecorder uit die tijd.

De Ronette kristalmicrofoon die vrijwel iedere
geluidsjager in die tijd gebruikte voor zijn opnamen.
In 1969 werd door de NVG de eerste video-wedstrijd
uitgeschreven. “'Gymnasiumcabaret” was één de
inzendingen voor deze wedstrijd. Wat er allemaal
kwam kijken voor het maken de opname laat Ru op
de rechter foto zien.
Op de foto rechts een diaprojector voor de
achtergrond-projectie, daarnaast (ook op de basreflexkast) een 8 mm
projector voor de titels, links naast de basreflexkast de audio -recorder,
voor de basreflex-kast de voorversterker en de eindversterker voor het
geluid, onder de camera de CV2100 videorecorder met daarnaast de
monitor en op de projectietafel het matglasscherm waar de titels op
geprojecteerd werden. De zangeres staat niet op deze foto, maar zit
helemaal links in de stoel waarvan nog net een glimp te zien is.
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Het Nationaal
AV-Festival
8 april 2017
Dit jaar staat het Nationaal AV-Festival in het teken van 60 jaar NVBG.
Het ochtendprogramma is daar volledig aan gewijd. ‘s Middags wordt de
Nationale AV-wedstrijd 2017 gehouden.
Het Nationaal AV-Festival 2017 wordt gehouden in
De Veluwehal
Nieuwe Markt 6
3771 CB Barneveld
Het volledige programma ziet er als volgt uit:
Vanaf 9:30 uur:
Ontvangst van leden introducés en gasten
Koffie met gebak
Uitreiking lidmaatschapskaarten en badges

10:00 - 10:30 uur
10:30 - 12:00 uur
12:00 - 13:00 uur

Terugblik 60 jaar NV(B)G
Kennismaking met afdelingen
Jubileumlunchbuffet aangeboden door de
NVBG

13:00 – 13:10 uur
13:10 – 14:45 uur
14:45 – 15:15 uur

Opening Nationale AV-wedstrijd 2017
Nationale AV-wedstrijd deel 1
Pauze (koffie, thee of drankje aangeboden
door de NVBG)
Nationale AV-wedstrijd deel 2

15:15 – 16:45 uur

Leden van de NVBG hebben gratis toegang. Ieder lid mag, tegen betaling
van een toegangsprijs van € 10,--, één introducé meenemen. De
toegangsprijs dient vooraf overgemaakt te worden.
Omdat het bestuur het aantal lunches vooraf dient te bestellen is het
noodzakelijk dat leden zich, eventueel met een introducé, aanmelden
voor deze dag.
Leden van de NVBG kunnen zich aanmelden via de link:
http://www.navg.nl/NVBGevenement.php.
Alleen leden die zich hebben aangemeld kunnen deelnemen aan het
lunchbuffet van 12:00 tot 13:00 uur. Aanmelden kan t/m 31 maart.
Indien men alleen het middagprogramma (Nationale AV-wedstrijd 2017)
wil bijwonen hoeft men zich niet aan te melden. Ook hier hebben leden
van de NVBG gratis toegang. Niet leden betalen een toegangsprijs van
€ 5,00, te voldoen bij entree van de zaal.

Voor de Nationale AV-wedstrijd zijn 39 series ingezonden. De jury,
bestaand uit Ko Hoogesteger, Queenie Reesinck en Marco Ising,
bijgestaan door audio-adviseur Nico Warnaar, beoordeelt op dit moment
de series. Zodra bekend is welke series vertoond gaan worden wordt dit
bekend gemaakt in een speciale uitgave van het NVBGnieuws over het
Nationaal AV-Festival 2017.
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Landelijke NVBG dag
Het was lang tevoren aangekondigd en er was relatief veel aandacht aan
besteed; de eerste landelijke NVBG-dag in de geschiedenis van de
Nederlandse Vereniging voor Beeld en Geluid op 11 februari.
De reden voor deze dag zal duidelijk zijn: de leden meer en intensiever
betrekken bij de audiovisule doelstellingen van de NVBG. Geheel terecht
dat er dan ook twee workshops werden gehouden, één over beeld en
beeldbewerking en één over geluid bij audiovisual’s.
Persoonlijk denk ik dat het bestuur er op schitterende wijze in is geslaagd
om de dag met deze doelstelling in het achterhoofd, vorm te geven.
Interessante workshops in daartoe zeer geschikte ruimten maakten dat de
dagbeleving op hoog niveau stond.

Workshops
De workshop ‘Geluid bij een AVserie’ werd verzorgd door Herman
Kraij, in nauwe samenwerking met
Henk Tulp. Herman heeft al eerder
artikelen over geluid in de nvbgnieuwsbrief gepubliceerd en ook nu
weer bleek dat hij een man is die
weet waar hij over praat. Hij begint
met een aardige anekdote en neemt
ons dan aan de hand van
voorbeelden mee op een reis langs
een historisch perspectief. Hij staat
korte tijd stil bij het ontstaan van de
NVG (nog geen B erbij) en over diaseries met geluid. Een diaporama
gaat wat verder en lijkt meer op de

AV-series die we tegenwoordig maken. Het belang van met name
achtergrondgeluiden wordt onderstreept met een fragmant uit een
hoorspel van Paul Vlaanderen. Via dit hoorspel en hoorspelgeluiden gaan
we naar de digitale revolutie. Deze heeft zowel voor beeld als voor geluid
een enorme impact gehad. Daarbij stelt hij dat het beeld slechts een
halffabricaat is. Met geluid is het in zijn beleving pas een eindproduct. Hij
beschijft kort een aantal methoden om geluid ‘passend’ te maken aan de
tijdsduur van de beelden en noemt daarvoor onder andere de
Nachtwachtmethode en de Jan Sixmethode. Een praktische tip voor zelf
insprekers: gember-wortelthee maakt je stem mooier!
Vervolgens toont Herman een aantal audiovisual’s waarbij geluiden en
geluidseffecten zijn verhaal duidelijk en nadrukkelijk toelichten. Henk
Tulp zorgde voor een vlekkeloze vertoning van de juiste beelden op het
juiste tijdstip. De heren hebben deze workshop gedegen voorbereid en
dat was aan de uitvoering goed te merken.
De workshop Beeldmanipulatie in AV werd verzorgd door Chris Stenger.
Stenger is de man die we
kennen van de imposante
multimediale livepresentaties. Hij legde ons
uit hoe hij aanpassingen
maakt om beelden
geschikter voor zijn shows
te maken. Hij maakt voor
zijn series gebruik van
Wings. Beeldmanipulatie
doet hij met Lightroom en
Photoshop. Over
beeldmanipulatie zegt hij:
“Alles mag, maar je moet er
eerlijk over zijn”. Dat
betekent dat hij beelden zo
manipuleert dat ze
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bruikbaarder worden. Aan de hand van een paar voorbeelden toont hij
zijn workflow, zijn werkwijze bij dit soort manipulaties. Sommige
aanpassingen zijn verbluffend eenvoudig, maar met spectaculair
resultaat. Heel leerzaam om te zien. Hoewel hij bij aanvang vertelde 90%
van zijn beeldmanipulaties te doen met Lightroom, laat hij toch
voornamelijk zien hoe je met Photoshop de beelden naar je hand kunt
zetten. Hij benadrukt daarbij dat met Photoshop een bewerking op
verschillende manieren mogelijk is. Hij laat zien hoe hij het zelf altijd
aanpakt, maar geeft geen garantie dat dit de beste of de meest effectieve
manier is. Zijn belangrijkte tip is: zorg er bij het fotograferen al voor dat
het beeld gemakkelijk naar je hand te zetten is. Dus zodanig dat het
onderwerp bijvoorbeeld gemakkelijk vrij te maken is van de achtergrond.
Dat scheelt veel tijd bij het nabewerken. Tijdsmanagement is niet de
beste eigenschap van Chris. Zowel in de ochtend- als in de middagsessie
kwam hij duidelijk tijd te kort. Hij had zich voorgenomen veel meer te
vertellen en te laten zien. Er was zelfs voorzien in een korte pauze. Dat is
er zowel ’s-morgens als ‘s-middags niet van gekomen. De volledige tijd
werd ingenomen door wat hij alleen al voor de pauze had willen vertellen.
Op zich niet zo erg, want daardoor is een heel interessante en vooral
leerzame workshop ontstaan.
De algemene ledenvergadering

Tussen de workshops door was er niet alleen gelegenheid om de lunch te
gebruiken, maar werd ook de jaarlijkse algemene ledenvergadering
gehouden. Zonder op de stoel van de secretaris te gaan zitten, toch een
kleine toelichting van wat er plaats vond.
Er waren, naast het bestuur, 24 aanwezigen. Dat is veel in vergelijking
met vorig jaar, maar voor een vereniging met bijna 300 leden is het toch
wat mager. De vergadering was voortreffelijk voorbereid. Alle stukken
waren bijtijds op de website gepubliceerd. In zo ’n geval is het een kwestie
van aan de hand van de agenda doorlopen van alle vergaderstukken. Dat
gebeurde in alle gevallen pagina-gewijs. En als er dan niemand iets te
vragen heeft, zijn de stukken
vastgesteld. Zo simpel is het
en zo gebeurde het ook.
High-lights uit de vergadering
waren de goedkeuring van de
kascommissie en de daarop
verleende decharge van het
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bestuur, de benoeming
van twee nieuwe
bestuursleden, die
evenwel bij de aanvang
van de vergadering nog
niet bekend waren!
Tijdens de vergadering
zijn Willem van den
Berg en Herman van
den Dool als
bestuursleden gekozen.
Jan Bras treedt af als secretaris, maar is benoemd tot erelid, na een
bestuursperiode van meer dan 28 jaar.

Wil Verhoeven dankt vanuit de aanwezigen het bestuur en
complimenteert het met de wijze van besturen in de afgelopen
bestuursperiode. De voorzitter sluit om 13:50 uur de vergadering met het
uitspreken van zijn dank voor ieders inbreng.
Al met al een heel leerzame, maar ook nuttige dag, de moeite van het
herhalen meer dan waard.
Arthur Palache

Challenge321
Internationale wedstrijd
Door onze Oosterburen AV-Dialog is deze
internationale wedstrijd voor series van
maximaal 3 minuten en 21 seconden
nieuw leven ingeblazen. Er is geen verplicht onderwerp, de enige
restrictie is een maximale tijdlimiet. Concept van deze internationale
wedstrijd is dat de inzendingen door jury’s in meerdere landen over de
wereld beoordeeld worden. Alle uitslagen worden getotaliseerd, waarna
de eindscore en prijswinnaars naar voren komen.
Ook in Nederland gaat deze wedstrijd
gejureerd worden. Fotoclub FA Rijen
neemt dit op zich. Op 10 juni 2017 zal,
voorafgaand aan haar foto-expositie,
een selectie van de internationale
inzendingen te zien zijn in Cultureel Centrum De Boodschap te Rijen.
Bezoekers zijn welkom, maar gezien het beperkte aantal beschikbare
plaatsen wel met vooraanmelding. Houdt hiervoor de fotoclub website in
de gaten!
Wil je inzenden voor de Challenge 321, dan kan dat natuurlijk ook! Op de
website www.challenge321.org vindt je alle nadere details, de
sluitingsdatum voor inzendingen is 31 maart 2017. Er wordt wel een
inschrijfgeld gevraagd van € 10,--, maar dit is terug te verdienen als
prijzengeld!
Met vriendelijke groet,
Henk-Jan de Weert
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Even kennismaken
Tijdens de laatste algemene ledenvergadering hebben zich op het
allerlaatste moment twee bestuursleden beschikbaar gesteld. Tijd om ze
aan u voor te stellen. Als eerste Herman van den Dool.
Herman van den Dool

Ik ga me binnen de NVBG bezig houden
met het zoeken, en hopelijk ook vinden van
mensen die bereid zijn om een workshop te
verzorgen. Dat zal in de toekomst
voornamelijk tijdens de landelijke NVBGdag spelen, maar wellicht ook bij andere
gelegenheden.

Ik fotografeer al sinds mijn 10 e jaar. Ik ben
toen begonnen met een Agfa-boxje en heb
allengs steeds betere camera’s kunnen
kopen en gebruiken. In september 2000
ben ik lid geworden van de Stumpfl
Gebruikers Groep (SGG) en NVBG. Een jaar of twaalf geleden werd
Pixana opgericht en ben daar toen lid van geworden
Bestuurlijke ervaring
Ik heb gelukkig redelijk wat bestuurlijke ervaring, Als ik er nu over nadenk
ben ik van jongs af eigenlijk nooit lid van een vereniging, politieke partij
of anderszins geweest, zonder een functie in het bestuur te hebben
gehad.
Productie
Ik maak zo’n drie à vier audiovisual’s per jaar. Daaronder is sowieso een
lange van ca. 25 minuten en een ultrakorte van maximaal twee minuten in
het kader van de jaarlijkse Pixana-doe-dag. Afhankelijk van de
beschikbare tijd maak ik dan nog één lange of twee korte series. De
primaire aandacht gaat daarbij naar het beeld, hoewel geluiden en

muziek natuurlijk een belangrijke rol spelen. Sterker nog, een AV-serie valt
of staat voor mij met de muziekkeuze en de aansluiting op de
beeldwisselingen (overvloeiers). Bij voorkeur maak ik documentaire
series, landstreken, steden en dergelijke, met bij wijze van uitzondering
(ondersteunende) videobeelden. Ook kan ik series van anderen
waarderen mits er een verhaal in zit, zonder al te veel video. Wat mij
betreft mogen ze alleen trucs bevatten die functioneel zijn. Als die
mogelijkheden worden gebruikt, ‘omdat het kan’, doet dat mijns inziens
veel afbreuk aan de serie. Deze manier van audiovisual’s maken geeft mij
de gelegenheid om een verhaal te vertellen, gedragen door beelden, muziek en
effecten. Ik begin in de regel met een idee. Wat wil ik laten zien, welke
beelden heb ik. Dan pas zoek ik naar passende muziek en daarna maak
ik de keuze uit de beschikbare beelden.
Geen wedstrijdmens
Met alle respect voor anderen, ik ben geen liefhebber van competities.
Wel vertoon ik graag mijn series aan een publiek dat daar belangstelling
voor heeft. Zoals ik zelf ook graag naar series van anderen kijk, al dan
niet in verband met een competitie of festival. Ik heb nooit ingezonden
voor een westrijd en dus ook geen prijzen gewonnen. Nooit schieten is
altijd mis, maar daar heb ik vrede mee.
Purist
Ik ben wellicht een purist die dankbaar gebruik maakt van de digitale
mogelijkheden, maar toch dicht bij het idee van het analoge diaporama
wil blijven. Voor mij is dit de nadruk op de fotografie en niet op de digitale
techniek die de software kan bieden. Helaas zie ik de laatste tijd steeds
meer producties die overwegend video bevatten, waarbij de stilstaande
beelden slechts ondersteunend zijn. Mijns inziens gaan we hiermee, met
onze hobby, de verkeerde kant op.
Dit is anders dan de achter ons liggende discussie analoog versus
digitaal. Toen kwam het één in de plaats van het andere. Nu is er sprake
van twee geheel eigen technieken en beleving van de kijker. Een
wederzijdse kruisbestuiving is prima maar een versmelting zie ik niet graag
gebeuren.
Herman van den Dool
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Tijdens de laatste algemene ledenvergadering hebben zich op het
allerlaatste moment twee bestuursleden beschikbaar gesteld. Tijd om ze
aan u voor te stellen. Onze nieuwe secretaris: Willem van den Berg.

Willem van den Berg

Ik zal inmiddels zo'n twintig jaar lid zijn van de
NVBG. In die periode heb ik (vrijwel) alle
nationale wedstrijden bezocht. In een aantal
gevallen ben ik hierbij, met dank aan mijn coauteurs, als deelnemer in de prijzen gevallen
(o.a. een Grote en een tweede prijs). Daarnaast
was ik een van de weinige AV-werkers die de
geluidswedstrijden bezocht.
Ik zou het dan ook toejuichen als ook de
'geluidsjager' zich weer thuis gaat voelen binnen
onze vereniging.

Vroeg begonnen
Hoewel ik in de jaren '60 begonnen ben met een draagbare
cassetterecorder 'met losse microfoon', heb ik me lang in de eerste plaats
fotograaf gevoeld. Als student kocht ik in 1972 mijn eerste camera en
werd lid van de ESFF Dekate Mousa. Aanvankelijk om goedkoop gebruik
te kunnen maken van een goed uitgeruste doka. Al snel kwamen daar
activiteiten als fotoweekends, reportages, workshops en cursussen bij.
Eigenwijs als we waren vonden we dat een en ander het best 'in eigen
beheer' kon worden geregeld. Al snel veranderde mijn rol dan ook van
cursist in cursusleider.
Bestuursfuncties
Het nadeel van een dergelijk scenario is dat je vroeg of laat uitgenodigd
wordt voor een bestuursfunctie. Een uitnodiging die je met goed fatsoen
niet kunt weigeren.
Na ongeveer een jaar het secretariaat voor mijn rekening te hebben
genomen werd mij de voorzittershamer toevertrouwd. Een functie die ik
ruim drie jaar vervuld heb.

Naast deze bestuursfuncties heb een korte periode deel uitgemaakt van
het bestuur van rayon Brabant-Oost van de Fotobond.
In 1993 was ik medeoprichter van de Stichting Foto Manifestatie
Eindhoven en in 2003 medeoprichter van het (Diaporama) Supercircuit en
de stichting Diaporama Festival Brabant. In al deze organisaties heb ik
een of meerdere bestuursfuncties vervuld.
Actieve lidmaatschappen
Op grond van het mij verleende erelidmaatschap ben ik nog steeds lid
van de ESFF Dekate Mousa.
Daarnaast ben ik sinds 1986 lid van de Royal Photographic Society, waar
mij in 1988 op grond van een portfolio van zwart-wit foto's het
licentateship werd verleend.
Ook in 1986 heb ik me, na een min of meer gedwongen bezoek aan het
RPS International AV festival, aangemeld als lid van de RPS AV-group.
Naast het bijwonen van workshops en gezamenlijk festival bezoek heb ik
samen met een aantal Britse vrienden, allen lid van voornoemde AVgroup, een achttal series gemaakt. Al deze series zijn een of meerdere
malen ingezonden naar en vertoond op internationale festivals. Hierbij
was een eervolle vermelding of prijs geen uitzonderingen.
Jurylid
Als gevolg van festival bezoeken werd ik in 1994 uitgenodigd als jurylid
voor het festival van Epinal. Sindsdien heb ik bij diverse internationale
festivals deel uitgemaakt van de jury. Zonder uitzondering vallen bij deze
festivals uitsluitend inzendingen in de prijzen waarbij beeld, geluid en de
toegepaste techniek elkaar ondersteunen en aanvullen om de
'boodschap' van de maker over te brengen.
Naast mijn werkzaamheden als secretaris zal ik me binnen het bestuur
inzetten om activiteiten te ontplooien die onze leden de handvatten
bieden om met meer succes dan nu het geval is, in te zenden naar
internationale festivals.
Willem van den Berg
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Hoe allemaal begon
Het is al zestig jaar geleden en daardoor kunnen feiten door allerlei
invloeden wel eens anders worden weergegeven dan de werkelijkheid.
Om die reden zijn we heel blij met een relaas vanuit de begintijd van de
NVG, opgetekend door Ru van Wezel, één van de mensen die bij de
oprichting van de NVG betrokken was.
1953
We schrijven december 1953. In het kader van de zgn. 'Gouden Schakel' wedstrijden (de Gouden Schakel is een internationale tentoonstelling 'ter
bevordering van handvaardigheid en vrijetijds-besteding' in de Ahoyhallen
in Rotterdam) wordt door Uitgevers Maatschappij de Muiderkring de
eerste nationale geluidswedstrijd georganiseerd.
Internationaal gezien is dat niet nieuw, want de 1e internationale
geluidswedstrijd vond al in 1952 in Frankrijk plaats. Claude Cronier won
toen de eerste prijs èn de Grand Prix 1952 à 100.000 Franse francs. Dat
lijkt veel, maar de Fransen rekenden toen nog niet in 'Nouveaux Francs';
omgerekend kwam het neer op ca. 700 gulden.
De 2e prijs werd gewonnen door onze eigen Jan Mees (hij woonde toen in
Frankrijk) met Chiens Chantants, waar later een plaat van gemaakt werd.
In Frankrijk was men trouwens toch erg actief; de franse geluidsjagers
hadden een wekelijkse uitzending van ca. een half uur ('Aux quatre
vents') onder aanvoering van Jean Thévenot, waarin men toen al kwam
met uitzendingen als 'Banana Split' avant la lettre! Op de radio, jawel!
Maar even terug naar Nederland. De afsluitingsdatum van de eerste
geluidswedstrijd werd bepaald op 31 maart 1954. Hoofdprijs: een Handy
Sound recorder. In de jury klinkende namen: Ed Boeziek, Gerrit den
Braber, Herman Broekhuizen, Jos Ditmars, J. Fakkeldij, W. Peeters, Jhr.
P. Roëll, G. Rotgans, Wim Ruth, Gerrit Vonk, Ad de Vries, S. de Vries jr,
Gabri de Wagt, Alex van Waayenburg, Guus Weitzel en Jan de Winter.

De wedstrijd wordt bij de amateurs gewonnen door J. Schepper uit
Amsterdam met het hoorspel 'de Chinese Boeddha' opgenomen op een
Fonolint recorder. Bij de professionals wint Piet van Egmond met twee
muzikale klankbeelden; de één opgenomen op een AEG magnetofoon en
de andere op Pyral platen!
1955
Wijs geworden door de ervaringen met deze wedstrijd schrijft de
Muiderkring in 1955 de tweede wedstrijd met enigszins gewijzigde
reglementen uit. In grote lijnen is het reglement gelijk aan dat van de
CIMES (Concours International du Meilleur Enregistrement Sonore) die
dat jaar in Brussel zal worden gehouden. De wedstrijd staat uitsluitend
open voor amateurs en de ingezonden banden moeten voortaan voorzien
zijn van een wit stuk
aanloopband met daarop de
naam van de inzender. Om
bij het afspelen de juiste
bandsnelheid te kunnen
instellen moet de opname
beginnen met een toon van
880 Hz (stem-fluitje toon a,
tijdsduur zolang de adem
strekt). In de hoop het
technische peil wat op te
krikken, mogen inzenders die dat wensen, een proefopname inzenden.
Het resultaat is verrassend: vrijwel alle inzenders van proefopnamen
haken later af!
De hoofdprijs gaat naar R. Metzemaekers uit Antwerpen die in maar liefst
3 categorieën de eerste prijs verovert: in groep A met 'Afspraak met een
dode', in groep C met twee liedjes 'Silvermoon' en 'Ou tante Koba' en In
groep D met 'Voorbijtrekkende optocht'.
In groep A krijgt Ru van Wezel de derde prijs met 'Potlood en Papier'. De
vijf best geklasseerden gaan naar de IWG 1955 die gehouden wordt in
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Lausanne met in de jury o.m. Jan Mees en Mw. A. Roëll. Daar haalt Ru
van Wezel met 'Potlood en Papier' de Grand Prix en de prijs voor de
meest humoristische opname, een bronzen Manneken Pis.
1956
In Nederland komt Uitgevers Maatschappij de Muiderkring met haar
derde geluidswedstrijd uit en doet tegelijkertijd een beroep op de
Nederlandse geluidsjagers om zich 'nu eindelijk eens te organiseren'. De
organisatie van de IWG stelt voor in 1956 de internationale wedstrijd in
Nederland te houden. Dat gaat helaas niet door omdat de NRU geen
kans ziet gedurende twee dagen studioruimte beschikbaar te stellen en
er in Nederland geen vereniging van geluidsjagers bestaat. Zolang die
vereniging er nog niet is zal de Mulderkring de belangen van de
Nederlandse deelnemers aan de IWG behartigen. Reglement en
inschrijfformulier zijn bij de MR verkrijgbaar tegen een inschrijfgeld van
ƒ 1,-.
Ondertussen organiseren de geluidsjagers zich: Op 15 september 1956
wordt in Amsterdam de Nederlandse Vereniging van Geluidsjagers
(N.V.G.) opgericht.

In het voorlopig bestuur nemen zitting: J. Goossen (voorzitter), P. Roëll
en echtgenote (vice-voorzitter en secretaris/ penningmeester), E. van
Heese, J. Mees, M. v. Overeem en R. van Wezel. Men kan zich reeds als
lid opgeven bij het secretariaat in Bussum. Saillant detail: de prijzen van
de nationale geluidswedstrijd 1956 gaan voor een belangrijk deel naar de
bestuursleden Ward van Heese, Ru van Wezel en later Simon Swinkels.
1957
De Muiderkring schrijft opnieuw een geluidswedstrijd (met daaraan
verbonden selectie van de beste vijf opnamen voor de IWG '57) uit. Over
de NVG wordt niet meer gesproken; het wordt langzaamaan duidelijk dat
zich binnen het nieuwe bestuur een machtsstrijd tussen de nieuwkomers
en de Muiderkring afspeelt. Simon Swinkels treedt toe tot het bestuur, de
heer en mevrouw Roëll haken af.

Er zijn nu twee geluidswedstrijden en beide claimen de ware te zijn. De
FICS (de 'Fédération Internationale des Chasseurs de Son') kiest de
wijste partij en accepteert beide partijen.
Ondertussen komt de NVG met de eerste editie van 'de Geluidsjager' in
een oplage van ca. 20.000 exemplaren en het periodiek op geluidsband
'Phonorama', op touw gezet door Simon Swinkels naar een idee van Ward
van Heeze.
Op 17 januari 1958 is de strijd beslist: de Muiderkring laat de organisatie
van geluidswedstrijden in de toekomst over aan het bestuur van de NVG.

Ru van Wezel
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Wat doe ik met mijn
bandrecorder?
Karin Bijsterveld (1961) studeerde geschiedenis
in Groningen en is hoogleraar Wetenschap,
Technologie & Moderne Cultuur aan de
Universiteit Maastricht. Ze publiceerde vele
artikelen over geluid en audiotechnologieën.
Ook het onderstaand artikel, getiteld: “Wat doe
ik met mijn bandrecorder” is van haar hand.
Vanwege de lengte zal het in zes delen
gepubliceerd worden. Hier het vijfde deel.

Voor imitaties van geluiden, waarvoor in bandrecorderboeken zoveel
aandacht was, werd dan ook gewaarschuwd. Waren ze niet perfect
gemaakt, dan ‘werkten zij ongewild op de lachspieren. “Grijp slechts in
het uiterste geval naar de melkfles”, zo deprecieerde een geluidsjager de
stereotype imitatie van de stoomfluit.
De manier waarop de geluidsjagers zich van de professionele
radiowereld distantieerden moet overigens eerder gezien worden als een
manier om hun eigen werk een helder profiel te geven, dan als het gevolg
van een realistische weergave van datgene wat zich bij de radio
afspeelde. Radiodocumentaires bestonden lange tijd uit een afwisseling
van commentaarstem met korte fragmenten uit interviews, af een toe een
‘ambiancegeluidje’ en door acteurs in de studio nagespeelde ‘scènes uit
het dagelijks leven’. Dat had onder meer te maken met techniek. ‘Voor
geluidsopnamen moest een complete radiowagen uitrukken. Een heidens
karwei.’ Ook werden literaire kwaliteiten als ‘taalgebruik, vorm en stijl’
zeer belangrijk gevonden. Maar het werken met langere originele
geluidsopnames waarin mensen ‘zich rechtstreeks en persoonlijk tot de
luisteraars’ richtten ‘vanuit hun eigen leef- en werkomgeving’ raakte ook
bij de professionelen in de loop van de jaren zestig volkomen

Eduard van Hees en een onbekende maken geluidsopnamen op de Dam in Amsterdam,
vermoedelijk in 1962. Bron: fotoarchief NVG, Wassenaar

geaccepteerd. Bovendien waren de geluidsjagers tegelijkertijd van de
professionele radio afhankelijk. Voor de wedstrijden gold weliswaar dat
daaraan geen specialisten of beroepsmensen mochten deelnemen, maar
juist de Wereldomroep, de Nederlandse Radio Unie en de VARA droegen
sterk bij aan het bekendworden van de Vereniging voor Geluidsjagers.
Vooral de overleden VARA-presentator van
regenboog scan en hobbyscoop, J oop Sm i ts,
deed veel voor de vereniging. Zo kregen de
geluidsjagers vanaf november 1958 een keer per
maand 25 minuten ‘zendtijd’ in zijn regenboogprogramma. Later kwam daar avro’s minjon bij.
Daarnaast ondersteunden de radio-omroepen de
geluidswedstrijden in materiële zin, iets wat
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overigens ook door Philips en Basf werd gedaan. Maar al begin jaren
zestig bleek het AVRO-programma n iet goed te func t ioner en,
eenvoudigweg omdat er te weinig inzendingen van geluidsjagers waren.
Midden jaren zestig trokken de omroepen zich uit de organisatie van de
wedstrijden terug. Officieel deden zij dat om financiële redenen. Maar dat
de geluidsjagers minder actief leken geworden, kan ook een rol hebben
gespeeld.
In andere landen was de band met de officiële omroep sterker. In
Frankrijk kregen amateurs al vanaf 1948 via de radio de kans hun
opnamen eens per twee weken aan een belangstellend publiek te laten
horen. Ook Zwitserland kende al vroeg een dergelijk programma. Terwijl
Engeland, België, Duitsland en Oostenrijk anno 1962 één
geluidsjagersprogramma hadden, kende Frankrijk er maar liefst vijf onder
titels als aux quatre vents, chasseurs de son en magnétophones. Dat
deze inbedding in de radiowereld belangrijk was, valt af te leiden uit het
feit dat juist de Fransen en Zwitsers de geluidswedstrijden
verhoudingsgewijs vaak wonnen, terwijl hun landen zoals gezegd een
laag percentage huishoudens met een bandrecorder kenden.
De Vereniging van Geluidsjagers kreeg het midden jaren zestig niet
alleen financieel moeilijker, ook inhoudelijk werd, althans wat het geluid
betreft, de koers minder helder. In 1962 kwam tijdens een algemene
ledenvergadering de mogelijkheid ter sprake de naam van de vereniging
te veranderen, maar het sportieve van die naam kon men nog niet
missen. In 1966 ging men niettemin om. De vereniging wijzigde haar
‘misschien wat frivool aandoende naam van “Geluidsjagers” (…) in het
ernstige “Geluid- en Beeldregistratie”.’ Dat bracht niet alleen de toename
van de aandacht voor diaseries en video tot uitdrukking. Voortaan zou de
vereniging haar leden ook beter moeten ‘voorlichten inzake de artistieke
zijde van de bandhobby’. Deze koerswijziging van jacht naar kunst kwam
ook in artikelen tot uitdrukking. Zo werd in de jaren zeventig een
‘bandrecorder practicum’ van Herman Broekhuizen en Wim van Bussel
gepubliceerd, waarin op de mogelijkheden van ‘abstracte geluiden’ werd
gewezen. Dergelijke geluiden, ondermeer te verkrijgen door de recorder

licht te mishandelen, konden ‘worden gebruikt om een hoorspel te
ondersteunen, maar ook (…) in op zichzelf staande klankcomposities,
welke wel met de term Musique Sonique, of kortweg “soniek” worden
aangeduid.’ Dit was een ‘zeer eigentijdse, letterlijk onbegrensde creatieve
uitingsvorm en opende dan ook juist voor de moderne, zoekende mens
weidse perspectieven. Soniek is het spelen met klank en ritme, met
toonhoogte en toonsterkte en bij dit alles staat de bandrecorder in het
middelpunt.’
Ook elders werd door Broekhuizen een pleidooi gehouden voor ‘een
moderne aanpak van de geluidsjagerij, die beslist niet ophoudt met het
vastleggen van natuurlijke en reële geluiden’. Het ging erom een ‘creatief
geheel’ te laten ontstaan, ‘dat de toehoorders frappeert, of misschien wel
shockeert.’

Maar deze nieuwe aandacht voor het artistieke leidde niet tot een
herleving van de geluidshobby binnen de vereniging en de bandrecorderamateurs ontwikkelden zich evenmin in de richting van de ‘soundscapeart’ die in andere contexten wél tot wasdom zou komen. Omdat de NVG
het tijdschrift Bandopname vanwege een tekort aan bijdragen en geld niet
meer volledig kon verzorgen, werd dit blad in 1967 aan een commerciële
uitgever overgedaan, waarna de aandacht voor dia-apparatuur en
videorecorders snel toenam. In 1970 werd de estafettestok overgenomen
door Toon en Beeld, een Populair Tijdschrift voor Audio- HiFi-Stereo en
Video, dat geen officieel orgaan meer was van NVG. De vereniging kreeg
naar verloop van tijd haar eigen periodieken terug, waaronder Diatoon,
een apart tijdschrift voor de klankdiabeeld-mensen binnen de nvg. ‘“Echte
geluidsjagers”’ waren er echter ‘nog maar weinig, ongeveer een kwart van
onze leden’, zo werd in 1986 vermeld.
Wat niettemin lang bleef doorgaan was de opbouw van een geluiden archief waarmee de vereniging in de jaren vijftig begonnen was en dat
tegenwoordig meer dan 11000 geluiden omvat. De opbouw van het
archief verraadt een meer gedecontextualiseerd perspectief op geluid dan
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in de nadruk op realistische opnamen tot uitdrukking kwam. De catalogus
van het archief vermeldt namelijk informatie over de bron van het geluid,
over de lengte van het fragment, en af en toe over de betekenis en
kwaliteit ervan, maar niets over het
moment waarop en de plaats waar het
geluid is opgenomen. Hier zijn de
geluiden allereerst verzamelde
artefacten:

0:17 Aambeeld – smid aan het
werk, op ijzer slaan (vervormd)

0:56 Achtbaan – geschreeuw,
gehoord in karretjes

0:59 Airconditioning – ook: grote ventilator
Dit heeft alles te maken met de functie van het archief: de geluiden waren
en zijn bedoeld ter constructie of illustratie van hoorspelen,
geluidscollages, reportages, dia’s en filmpjes. Daarin zijn de geluiden
bovenal ‘tekens’, kan één geluid naar twee verschillende objecten
verwijzen, en impliceren de geluiden
niet zelden stereotypen. Om een
voorbeeld te geven: mannen boeren,
bulderen, fluiten, kotsen, kreunen,
rochelen, schreeuwen en snurken in
acht varianten. Vrouwen lachen
‘overdreven’, ‘giechelend’, ‘kakelend’ of

in ‘kipachtig uitkraaien’, gillen in vier varianten en zuchten. Verreweg de
grootste categorie van geluiden, bijna veertig procent van het totaal, is
die van transport en techniek. Zo zijn er meer dan 250 geluiden die
betrekking hebben op auto’s en autoraces. Naast de geluiden van huis-,
tuin- en keukentechniek als grasmachines, haardrogers, telefoons en
stofzuigers bevat het archief veel science-fiction-geluiden, waaronder dat
van een ‘UFO’ die ‘op de spies van een kerktoren’ landt. De geluidsjagers
mochten dan niet buitensporig in het raderwerk van techniek
geïnteresseerd zijn, het geluid van techniek beviel ze duidelijk wél. Het
archief is echter eerder een teken van de levendigheid van de
geluidsjacht in het verleden, dan van een recente vitaliteit. Vandaag de
dag worden de geluiden vooral voor klankdiabeelden gebruikt.
Het diminuendo van een tijdsbesteding
Volgens Mark van der Kloet, bestuurslid van de NVG, markeerde de
introductie van de compact cassetterecorder in 1963 het begin van het
einde van de geluidsjagerij omdat de cassette montage uitsloot.
Inderdaad lieten de geluidsjagers zich kritisch over de cassetterecorder
uit. Weliswaar was de bandinleg bij de spoelenrecorder ‘een lastig, ja
soms…wanhopig karwei’. Maar ‘de gesloten cassette met de
onbereikbare band’ was voor de ware recorderhobbyist ‘juist een
belemmering om zich creatief te uiten. Bandmontage immers is volkomen
onmogelijk. Voor de kwaliteitsliefhebber biedt het cassettesysteem
evenmin perspectieven, althans op het ogenblik nog niet. ’ Toch was de
cassetterecorder niet alleen ‘van waarde voor dat publiek, dat de recorder
in hoofdzaak ziet als een muziekautomaat’. De geluidsjager kon de
cassetterecorder met zijn ‘handige, kleine lichtgewichtsysteem’ hanteren
voor ‘mobiel gebruik en de buiten gemaakte opnamen’ of om de
fragmenten daarvan over te spelen op netapparatuur, al waren die
fragmenten – bij gebrek aan een bandteller en een snelspoelsysteem –
allesbehalve gemakkelijk en snel op te zoeken. ‘Bovendien is het moeilijk
een bepaalde passage op de millimeter nauwkeurig voor de weergavekop
in te stellen, zoals dat met de normale bandrecorder juist wel het geval
is.’
wordt vervolgd
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 De onderwerpen zijn heel divers. Ze lopen uiteen van een technische

Show down

benadering tot een indrukwekkende persoonlijke ervaring. Van Urbexfotografie tot een reportage van een vliegshow. Heel afwisselend dus.
 In het meerendeel van de shows is gebruik gemaakt van een voiceover. Al deze begeleidende teksten waren in de Engelse taal en daar
zitten nogal wat verschillen in. Ikzelf heb helemaal niets met de
Australische taal. In mijn beleving is dat net zo erg als het platte
Engels dat in de buitenwijken van Londen wordt gesproken. Ik kom
vaak in Engeland, heb goede vrienden in Colchester wonen en ik kan u
verzekeren, daar wordt keurig, vrijwel accentloos Engels gesproken.
 Veel series verhalen over een persoonlijke belevenis. Dat zijn
indrukwekkende werkstukken, de moeite van het aanzien meer dan
waard. Ook de menselijke belevingen tijdens de tweede wereldoorlog
zijn vertegenwoordigd en ook dat maakte een diepe indruk.
 Jammer genoeg kwam humor, net als in Nederland, maar weinig voor.
Slechts één show schoot er wat dat betreft bovenuit, ik heb er hardop
om moeten lachen.

Marcel Batist had het in het vorige nummer al aangekondigd: Het
internationale uitwisselingsprogramma AV Show Down 2017.
Vanuit de organistie, die in handen is van Jeff Morris in Zuid -Afrika, zijn
alle shows, 40 in totaal, naar de coördinatoren in de verschillende landen
gestuurd. Van daaruit zijn ze naar de daadwerkelijke deelnemers/
beoordelaars gegaan. WeTransfer heeft het er druk mee gehad, in totaal
heb ik bijna vijf GB aan data ontvangen. Het gaat om 35 shows, want de
Nederlanders mogen de eigen Nederlandse Shows natuurlijk niet
beoordelen.
Ik heb alle shows twee maal de revue laten passeren. De eerste keer om
een algemene indruk te krijgen, de tweede keer om ze echt goed te
beoordelen. Een aantal zaken is daarbij opgevallen:
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Verslag Studiedag Rijen
Studiedag met een vleugje internationale allure …

Zo kijken ze in Zuid-Afrika naar de ingezonden series

Al met al is het een inspannende, maar waardevolle ervaring om in zo
korte tijd zo’n aantal series te mogen aanschouwen. Bovenden heb je zelf
in de hand waneer je ze bekijkt. Ikzelf heb er voor gekozen om dat in een
zo kort mogelijke tijd te doen. Ik ben bang dat als ik het over meerdere
dagen zou verspreiden, de continiuïteit in gevaar zou komen en de
beordeling niet strikt identiek voor elke serie zou zijn. Om die reden heb
ik voor mezelf de beoordeling in een paar categorieën verdeeld.
We hebben als AV-groep afgesproken dat elk lid individueel beoordeelt
en elke show een waarde tussen 40 en 100 punten toekent. Als vanzelf
rolt daar dan een ranking uit van 1 t/m 35.
Binnenkort gaan onze resultaten, die per land door de coördinatoren
worden verzameld en gebundeld, naar Zuid-Afrika. Daar vindt datzelfde
proces nog eens plaats, maar dan met de eindresultaten van de
deelnemende landen. Het eindresultaat wordt teruggekoppeld naar de
deelnemende groepen met dat verschil, dat de ranking van 1 t/m 15 bij
naam gemeld wordt en de rest op de 16e plaats eindigt.
Ik ben benieuwd naar de einduitslag en zal u zeker op de hoogte houden.

Arthur Palache

Zoals gewoonlijk was de eerste activiteit van Afdeling Brabant West
(ABW) de studiedag in Rijen. De opening werd gedaan door de voorzitter
van van de fotobond Bart Zandbergen. De spreekstalmeester was Piet
Huijgens met achter de knoppen Henk-Jan de Weert en Roel van Breugel
van AV-groep 1592. Andrew Plevier van Sowisan zorgde voor het geluid.
Internationaal: 43 inzendingen
Er waren 43 inzendingen uit binnen en buitenland, dit
keer zelfs iets verder weg dan het gebruikelijke België of
Duitsland, Deze keer was er een inzending uit Australië
bij… Er werden 24 AV’s vertoond en (om en om)
besproken door Cisca Abspoel en Leo Koppens. Ze
kwamen steeds weer met verrassende vragen aan de
maker.
Wat ik in de wandelgangen van ‘de Boodschap’ opving
was dat beiden het erg goed gedaan hebben.
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De beoordelingen waren ter dege voorbereid. De ruim 100 gasten konden
dit alles gratis meebeleven dankzij de sponsoren (Kunstbalie, AV Stumpfl
voor de kwaliteits beamer en het scherm en Sowisan voor het perfecte
geluid)

Cisca en Leo hadden de gelegenheid om de AV-producties thuis eerst te
bekijken, wat hen regelmatig een voorsprong gaf. Daardoor kwam het
soms voor dat voor de bezoeker die een AV voor eerst zag, deze niet
goed kon interpreteren. Maar deze voorsprong hadden ze natuurlijk wel
nodig om hun werk als beoordelaar en bespreker goed te kunnen
uitvoeren.

Het was een goed en gevarieerd programma met enkele vernieuwende
AV’s. De digitale technieken werden in het algemeen functioneel gebruikt.
En er waren toch nog verschillende samengestelde AV ’s te bewonderen
met prachtige derde beelden, al dan niet met progressie. Het enige wat
Cisca en Leo misten was het gebruik van video in de AV ’s, dat was
magertjes. Wel hadden ze enkele suggesties die ze met ons wilden
delen, te weten: Besteed meer aandacht aan je AV, weet wat je wil en
geef het een toegevoegde waarde door het gebruik van de combinatie
beeld en geluid.
Piet Huijgens

Het fraai verzorgde programmaboekje
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Nieuwe FIAPonderscheiding
De Fédération Internationale de l'Art Photographique, kortweg FIAP, is
een internationaal overkoepelend orgaan van fotoverenigingen. Meer dan
85 nationale verenigingen zijn hierbij aangesloten. In totaal zijn er op
deze manier meer dan een miljoen individuele fotografen bij de FIAP aan gesloten. De organisatie is opgericht in 1946 door de Belg Dr. Maurice
Van De Wijer. Nederland behoorde tot één van de eerst aangesloten
landen.
Bij voldoende erkenning van foto’s en/of fotoseries (audiovisual’s) kan de
FIAP een waardering uitreiken in de vorm van een erkeningscertificaat.
Omdat er maar weinig certificaten worden uitgereikt, is het een buiten gewone eer als iemand een dergelijke waardering van de FIAP ontvangt.

Tweede Internationaal AV-Voorjaarsfestival
Inmiddels is de inzendtermijn voor het festival verstreken en is de
organisatie druk doende met het samenstellen van een boeiend
programma.
Op de website van het festival is de meest actuele informatie te vinden.

Tot op heden waren er in Nederland in de categorie av slechts vier
fotografen die een AVFIAP-erkenning hebben. Het zijn: Dini van Gent
(2013), André Hartensveld (2008), Piet Huijgens (2009) en Henk-Jan de
Weert (2008). Tussen haakjes is aangegeven in welk jaar zij deze
erkenning hebben verkregen.
In januari van dit jaar is er een vijfde lid van de NVBG
die deze erkenning toegekend gekregen heeft:
Marcel Batist van AV-Wesland.
Marcel, vanaf deze plek:

We hopen vele NVBG-leden te mogen verwelkomen op de festivaldag.
Mail: contact@av-voorjaarsfestival.nl
Website: www.av-voorjaarsfestival.nl
Jos Hagens
Coördinator organisatieteam
AV Voorjaarsfestival
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Zij verzorgen door den lande op verschillende plaatsen avondvullende
programma’s en dit is er een van, maar dan nu in onze eigen clubzaal.
Het zijn per slot ook onze eigen leden!

OPEN avond in Giesbeek, afdeling Arnhem

Onder het motto “Wie verre reizen maakt kan veel vertellen”

Als je traditiegetrouw één maal per jaar een open avond houdt dan reken
je op een groot aantal bezoekers want er wordt hen een bijzonder
programma voorgeschoteld. Aan de grijns op het gezicht van de
penningmeester was te zien dat het bezoek optimaal was en aan de
vrolijke snuiten van de bezoekers de bijzondere waardering voor het
programma.
presenteerden zij een mix van opnames, gemaakt in IJsland, Noorwegen ,
Zwitserland en ook op onze Wadden en zelfs nog dichterbij in het

Montferland. En dat is inderdaad dichtbij want als we drie keer vallen
zitten we er midden in.

Het was op 14 februari dan ook een presentatie op hoog niveau, gegeven
door
Ad van Roosendaal en zijn vrouw Anneke
onder de titel : VERAF- DICHTBIJ.

Van hun belevenissen werden series
samengesteld – eigenlijk een visueel
proza – van stilstaande en
bewegende beelden, ondersteund
door bijpassende muziek en livesupport.
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Juist omdat nog steeds hun voordrachtenreeks loopt heeft het weinig zin
om serie voor serie te bespreken daarvoor is dan een bezoek aan zo ’n
presentatieavond zinvol.
Wel kun je beschrijven of het motto ‘ver en dichtbij’ als rode draad terug
te herkennen was.
Nou, reken maar.
Wat die twee in hun toch al volle rugzakken aan materiaal mee hebben
genomen van hun trek- en wandeltochten is in feite een zak vol kleine
juweeltjes. Zeer zorgvuldig geselecteerd, zodat wel degelijk een indruk
van de gefotografeerde wereld is ontstaan die ver uitsteekt boven de
reisfolder en zodoende voor ons een echte belevenis werd waarvan
iedereen werkelijk heeft genoten.

De voor dit verslag uitgezochte foto’s laten ook zien waarom..
Ton Hensen

Verslagen van de afdeling Drente
Verslag van de familiedag
Max Joore opent de vergadering. Verschillende leden hebben zich
afgemeld. Arend, Geert en Will hebben bedankt als lid, maar hebben
uitdrukkelijk aangegeven, dat ze wel als vraagbaak aangesproken kunnen
worden.
In september zijn we naar het Veenmuseum geweest en daarvan zijn
verschillende series gemaakt. Iedere
serie duurt ongeveer 2 minuten.
We beginnen met de serie van Arie,
een serie gebaseerd op de song “What
a wunderful world” De serie heet “What
a world”.
Dan de serie van Rolf over de Braam. De serie van Maria gaat over het
Veenmuseum. Dan zien we foto ’s van Gerrit Jager over het museum.
Max laat foto’s zien over iets wat hij zag tijdens zijn vakantie. “hij was
verliefd”, was de titel van zijn serie.
Henk Hageman had zijn serie ingestuurd
over Leeds Castle.
Johan Berghuis had een serie gemaakt
over Opstand in het veenmuseum.
Veenmuseum 2016 heette de ser ie van
Bert Siebring en Berta had een serie gemaakt over Veenpark, de oude
schoolplaat.
Klaas liet de serie zien over Warffum: een textielmuseum.
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Tussendoor hadden we pauze met een
stukje appeltaart, gemaakt door Jeannet,
die hier een bloemetje voor kreeg.
Na het bekijken van de series werd er

gestemd voor de publieksprijs.
Het werd de serie van Berta
over de oude schoolplaat. Zij
krijgt de wisselbeker en Max
zorgt ervoor, dat haar naam
bijgeschreven wordt.
Dan wordt deze avond
besloten en iedereen wordt bedankt en een goede reis naar huis
gewenst.

Rolf de Ruiter

Verslag van de vergadering van 31 jan. 2017.
Allereerst komt de jaarvergadering aan bod.
De agenda van de jaarvergadering wordt vastgesteld en afgehandeld.
Arend, Geert en Will hebben bedankt en zijn geen lid meer van de
vergadering.
Het jaarverslag wordt vastgesteld. Omdat Arend geen penningmeester
meer is, zijn de financiën overzichtelijk gemaakt door hem en ik zal alles
nog een keer sturen. De leden gaan de financiën controleren.
Het bestuur wordt als volgt samengesteld Rolf is voorzitter, Berta is
secretaris, Rob zal de financiën beheren: dit betekent dat Rob niet in het
bestuur komt, maar de financiën als administrateur afhandelen.
Arie zal 28 febr. een serie laten zien, Maria zal een serie laten zien, Rob
heeft foto’s en dit kan altijd aangevuld worden met de series van de
familiedag.
Op 28 maart zal er een avond gehouden worden over de winter. Klaas
neemt een film mee. Verder series en foto’s. 25 april zullen Henk
Hageman en Rolf een serie laten zien.
Op 7 april zal Max een verhaal ter gelegenheid van het 60 jarig bestaan
van de NVBG houden over het opnemen van het geluid vroeger en zullen
de series ‘De Heer van het Hunebed’ en ‘Kaatje’ vertoond worden.
Na de pauze laten Bert en Berta hun series zien. Over de safari dag
worden nog enkele voorstellen gedaan: Afrika museum, Ambacht
museum in Ter Schuur, vliegtuigmuseum in Lelystad. Treinmuseum,
rondrijdende oude treinen op verschillende plaatsen. Blauwe Stad,
zandsculpturen. Volgende keer een datum afspreken en verder over
nadenken.
Dan komen de series van Bert en Berta Eerst een serie over de
Keukenhof met zij n pr ac ht ige k leur en. De mak er s geven u i tleg
waarom ze de serie zo gemaakt hebben.
De muziek, A Wunderful Day, is gekozen om de titel van de muziek. De
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titel paste heel goed bij de beleving van
die dag. Er ia een gekleurde rand
toegevoegd aan de laatste beelden en er
is gefotoshopt, een vrouw blijft over
verschillende beelden heen staan. Dan
wordt de serie nog een keer gedraaid.

Er zou met de muziek iets gedaan moeten worden. Een kijker zou graag
wat dierengeluiden bij willen horen. Er moeten nog wat videobeelden in.
Max sluit de vergadering en wenst iedereen wel thuis.
Dan wordt alles opgeruimd en wordt er afscheid genomen.
Rolf de Ruiter

Er wordt een vrouw gefotografeerd, en die is gefotoshopt. Het draaien
van de bloemen was gedaan om het saaie van de serie tegen te gaan.
In de regel is uitzomen mooier dan inzomen, omdat het iets toevoegt.
De overvloeiers waren erg mooi,
mooi lang.
Dan weer een serie van hen. Kleur
en fleur met f oto ’s van planten uit
hun eigen tuin. De kleuren zijn bij
elkaar gezocht. Het begint bij een
groene bloem en het eindigt bij de
rode bloemen. Geen volgorde van
seizoenen. De muziek kabbelde
wat door. Het ging te lang duren.
De muziek is wat eentonig. Er is
bewust gekozen voor een dip in
het licht bij een bepaalde
overgang.
Daarna volgt de serie over wildlands, het dierenpark in Emmen. Zij zijn er
verschillende keren geweest om foto’s te maken. Dan is het handig om
een abonnement te hebben. Een leuke serie om mee te experimenteren.
Tussendoor worden we van drinken voorzien.
In de serie worden steeds verschillende gebieden bekeken met behulp
ven twee foto’s en dan volgen de dieren met vier foto’s. Dit is consequent
volgehouden.
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Sluitersnelheid
De docent in mij is weer eens wakker geworden.
Het is mij opgevallen dat in het spraakgebruik nogal eens wat taalfouten
gemaakt worden. En dan heb ik het niet over het verschil tussen liggen
en leggen of tussen kennen en kunnen, hoewel daar in onze taal ook veel
fouten mee gemaakt worden. Nee, het gaat nu om een uitdrukking die
veel dichter bij ons fotografen ligt, namelijk het verschil tussen sluitertijd
en sluitersnelheid.
Om maar meteen met de deur in huis te vallen: sluitersnelheid bestaat
niet. Het is een volkomen foute uitdrukking die geheel ten onrechte door
veel fotografen gebruikt wordt. Ik begrijp heel goed wat daar de oorzak
van is. Sluitersnelheid is een letterlijke vertaling van de Engelse
uitdrukking shutterspeed. Met dat begrip wordt in Engelstalige landen de
sluiterijd aangeduid. Sluitersnelheid is door een wat ongelukkige vertaling
vanuit dat Engels in ons land ingeburgerd geraakt. Het is dus een
afschuwelijk Anglicisme. Zowel technisch als taalkundig is het niet goed.
En wat niet goed is, is fout...
De tijd is een vast gegeven
De tijdseenheid is de seconde en die seconde ligt qua tijdsduur volledig
vast. Daar zijn in de wetenschap heel strakke definities voor. Er bestaan
geen korte of lange seconden; de tijdseenheid heeft een zeer standvastig
karakter. Snelheid daarentegen kan wel variëren. We kennen immers
lage en hoge snelheden. Bovendien is snelheid een kort woord voor
‘afstand per tijdseenheid’. Maar dat is in de fotografie helemaal niet aan
de orde. Voor tijden kunnen we wel aangeven of ze kort of lang zijn. En
dat kan met sluitertijden dus ook. Het maakt immers heel veel verschil of
we een foto belichten met een tjd van één seconde of met een tijd van
een honderdste van een seconde.

Ik bedacht dit op mijn fotoclub, tijdens een presentatie van een
professioneel fotograaf. Hij heeft prachtig werk heeft laten zien, maar
maakte tijdens zijn praatje toch regelmatig de fout om de verkeerde
uitdrukking te gebruiken. En dat deed hij ook nog eens zeer
inconsequent. De ene keer sprak hij over sluitertijd (correct) en daarna
weer over sluitersnelheid (geheel incorrect). Het gaat te ver om te zeggen
dat ik me er aan erger, maar ik vind het wel slordig om dit soort
vergissingen te maken. Zeker voor een professional.

Het verschil tussen een korte, een lange en een heel lange sluitertijd

Vanaf dit moment praten wij amateurs dus beter over sluiterijd en nooit
meer over sluitersnelheid. Komen we toch wat professioneler over.
Arthur Palache
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