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Van de redactie
Na het festival in Barneveld is er een relatieve rust in getreden. In ieder
geval voor de leden van het bestuur en de commissies die zich hebben
ingespannen om er een succes van te maken. Of dat gelukt is hebben
heel veel bezoekers zelf kunnen ervaren. Voor hen die er niet geweest
zijn is er in dit nummer een uitgebreid verslag over deze dag.
De voorzitter heeft het lang tegen kunnen houden, maar nu is hij toch
gezwicht voor de druk van de redactie; in dit nummer een kort interview
met de man die in korte tijd veel voorelkaar heeft gekregen.
We besteden nog even aandacht aan Sound Advice, het Amerikaanse
programma dat beelden kan analyseren en er bijpassend geluid bij kan
adviseren.
In een serie van twee afleveringen schrijft Ton de Bruijn over enkele
trucks in / met Photoshop.
We besteden ook nog aandacht aan de uitslag van Show Down, de
internationale AV-wedstrijd, georganiseerd door Zuid-Afrika.
Nieuws uit de regio’s mag uiteraard niet ontbreken, het is en blijft altijd
interessant om te lezen wat er binnen de afdelingen gebeurt. Overigens
een compliment aan de schrijvers ervan. De berichten komen met
regelmaat binnen en zijn ruim voorzien van foto ’s; prima!
O ja, er is ook nog een kleine technische wijziging: de paginanummers
van de inhoudsopgave werken vanaf nu als hyperlink. Door erop te
klikken springt u rechtstreeks naar de betreffende pagina.
We eindigen deze uitgave gewoontegetrouw met een column.

Ik wens u veel leesplezier
Arthur Palache, hoofdredacteur

Van de voorzitter
Als ik op 8 april ’s avonds het dorp Moordrecht weer binnen rij,
overheerst een gevoel van opluchting en trots.

Opluchting, omdat het Nationaal AV-Festival 2016 vrijwel probleemloos is
verlopen. Trots, omdat we er met medewerking van velen een prachtige
dag van hebben gemaakt.
Het combineren van de viering van het 60-jarig
jubileum van de vereniging met de Nationale
AV-wedstrijd 2017 was een hele klus.
Inhoudelijk ga ik niet op het Nationaal AVFestival 2017 in. Arthur Palache heeft een
uitgebreid verslag van de hele dag gemaakt. Dat treft u elders in dit
NVBGnieuws aan. Piet Huijgens was de gehele dag de NVBG-fotograaf
en heeft het verslag voorzien van het nodige beeldmateriaal. Arthur en
Piet jullie hebben er weer iets moois van gemaakt, bedankt.
Verder wil ik iedereen bedanken die meegeholpen heeft om 8 april tot
een groot succes te maken. Als je iedereen bij naam noemt heb je grote
kans iemand te vergeten, maar ik ga toch een poging doen.
Allereerst de speciaal voor 8 april in het leven
geroepen jubileum-commissie. Daar hadden
zitting in: Henk Dijkstra, Leo Koppens, Robert
Bleekrode, en ikzelf. Ongeveer een jaar is deze
commissie actief bezig geweest met de
voorbereidingen voor deze dag.
Henk Dijkstra en ik hebben ons vooral gefocust op de organisatie van de
dag. Dat is mede door de hulp van Jan Bras, Loek van der Sman en
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Willem van den Berg allemaal gladjes verlopen. Lidmaatschapskaarten,
toegangsbadges, lunchbonnen en keycords werden binnen no-time
uitgereikt, waarvoor mijn dank.
Leo Koppens heeft zich vooral bezig gehouden met de organisatie van
“Kennismaking met de afdelingen”. Uiteindelijk gaven acht afdelingen
(regio Den Helder, regio Drenthe, AV-werkgroep PixAna, regio Westland,
AV groep 1592, AV-groep Zonlicht, regio Maastricht en Regio Utrecht)
inzicht in hun werk en werkwijze. Deze afdelingen en Leo: dank voor jullie
inzet, het is een interessant en gevarieerd programma-onderdeel
geworden.
Robert Bleekrode is de startmotor geweest voor de speaker support show
over 60 jaar NVBG en haar voorgangers. Helaas, heeft Robert door een
ernstige ziekte begin dit jaar moeten afhaken. Zijn coördinerende taken
daarin zijn overgenomen door Herman van den Dool, Henk Dijkstra en
mijn persoon. De video-opnames werden gemaakt door Jan van der
Schans. Nico Warnaar heeft de
geluidtracks van de videoopnames geoptimaliseerd.
Rinus Verheggen was de
interviewer van de koppels Ru
van Wezel / Han Haanstra,
Mark van der Kloet / Sander
van Hulsenbeek en Ton
Berkhout / Nico Warnaar. Het
geheel werd gepresenteerd
door Jan Roeleveld, die samen
met mij ook de eindmontage
verzorgde. Het is een compleet
en leerzaam geheel over 60 jaar NVG en NVBG geworden.

Rinus Verheggen heeft op 8 april de
presentatie opgenomen. De video is
op You Tube geplaats en te bekijken
via de link:
https://youtu.be/29uNks0IMZg.
Ook dank aan de catering van de
Veluwehal in Barneveld. In drie
kwartier konden 120 bezoekers
gebruik maken van een zeer
uitgebreid jubileumbuffet. Alles verliep buitengewoon soepel.
En dan de Nationale AV-wedstrijd. Met 150 bezoekers één van de drukst
bezochte AV-wedstrijden ooit.
Dank aan de organisatoren Gerrit van Harreveld, Herman van den Dool
en Henk-Jan de weert. De techniek was in handen van Henk-Jan de
Weert (projectie) en Frans Warmerdam (geluid). Ook de middag verliep
bijna vlekkeloos. Deskundig commentaar werd gegeven door de jury
bestaande uit Ko Hoogesteger, Queenie Reesinck en Marco Ising. Ook zij
allen dank voor hun inzet.
Een dag als deze kan niet zonder inzenders en publiek. Die hebben er
mede toe bijgedragen dat het Nationaal AV-Festival 2017 zo goed is
verlopen.
Ed Diersmann,voorzitter@nvbg.nl

Allen die daaraan meegewerkt hebben hartelijk dank.
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Van de wedstrijscommissie
Nationaal AV-festival
In het programmaboekje, dat tijdens de festivaldag aan alle bezoekers
werd uitgereikt, schreef de wedstrijdcommissie de volgende tekst:

Beste festivalbezoeker,
39 inzendingen! Acht minder dan vorig jaar,
en ongeveer evenveel als in 2015. Was
2016 een toevallige uitschieter en mogen
we circa 40 inzendingen als ‘normaal’
beschouwen?
Feit is in ieder geval dat het aantal
inzendingen op hetzelfde niveau ligt als bij
de andere festivals, hetgeen een aanwijzing is dat het AV-gebeuren nog
goed leeft in Nederland. Wel is het jammer dat een aantal goede series,
die we afgelopen winterseizoen op andere festivals hebben mogen
bewonderen, niet zijn ingezonden. Kom op AV-makers! Is hier sprake van
een vorm van valse bescheidenheid?

We danken de juryleden Queenie Reesinck, Marco Ising en Ko
Hoogesteger voor hun inzet; het is voorwaar geen eenvoudige taak om
alle AV-series op een goede manier te beoordelen. Onze dank gaat ook
uit naar Nico Warnaar, die de jury opnieuw heeft geassisteerd bij het
vaststellen van de ‘beste audiotrack’, een prijs die dit jaar voor de tweede
maal wordt uitgereikt.
We hebben opnieuw een mooi programma en we danken alle inzenders
voor hun bijdrage; zonder hen zou deze NAVW geen succes kunnen zijn.
De NVBG-wedstrijdcommissie wenst u fijne viering van het 60-jarig NVBG
jubileum en een mooi AV festival!

Gerrit van Harreveld
Herman van den Dool
Henk Jan de Weert
Festivalcommissie

Onder de 39 inzenders bevinden zich vijf
debutanten. Twee inzendingen komen uit
het buitenland, dus de nationale
wedstrijd begint wat internationale trekjes
te vertonen.
De diversiteit van de onderwerpen van de inzendingen is groot. Het was
daarom een forse klus voor de jury om uit al die verschillende ‘appels en
peren‘ een selectie te maken die recht doet aan enerzijds de inhoud en
anderzijds de technische kwaliteit van het ingezonden werk. De mate
waarin de vele beschikbare moderne technieken werden toegepast is
zeer verschillend, waarbij de jury heeft geconstateerd dat veel makers
nog iets meer uit het technische arsenaal zouden mogen delven.
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Van de jury
Nationaal AV-festival
Met veel plezier en inzet heeft de jury de 39 ingezonden producties
bekeken, van commentaar voorzien en beoordeeld. Zoals ieder jaar
gebeurt dit eerst individueel, waarbij inhoud, visueel en audio de te
beoordelen items zijn. Daarna is er een bijeenkomst van de jury en het
organiserend comité geweest, waarbij de jury de definitieve volgorde en
de producties die in de prijzen vallen heeft vastgesteld.
Voorwaar geen gemakkelijke klus. Toch zijn we hierin geslaagd, waarbij
opgemerkt kan worden dat de juryleden over veel producties dezelfde
mening hadden, wat de uiteindelijke ranking van de series vlot deed
verlopen. Voor het audio-gedeelte hebben we dankbaar gebruik gemaakt
van de expertise van Nico Warnaar en deze in onze jurering zwaar mee
laten wegen.

2.

Fotografie
De jury vond de fotografie in veel series
matig van kwaliteit. Teveel series missen
hierdoor de impact die deze hadden kunnen
hebben. Vooral als je een serie dichtbij huis
maakt, kun je weers-omstandigheden en
lichtvallen afwachten en die uitbuiten om je serie fotografisch op
een hoger plan te brengen. Tijdens reizen is dit moeilijker, maar
lang niet altijd onmogelijk. Bij een aantal series was de fotografie
uitstekend.

3.

Inhoud
De jury was erg tevreden over het feit dat
er maar weinig series waren waarbij het
muziekje bij het plaatje de productie
vormde. Er is veel gezocht naar inhoud,
het toepassen van een rode draad en het
toevoegen van commentaar. Als deze drie items in een productie
zijn verwerkt, verhoogt dit het plezier van het kijken. Je wordt dan
als het ware meegenomen in wat de maker heeft meegemaakt of
heeft bedoeld. Een goede ontwikkeling.

4.

Audio
Zowel bij Nico Warnaar als bij de
juryleden viel het op, dat er maar
weinig gebruik gemaakt wordt van livegeluiden en set-noise. Deze verhogen
de sfeer en de couleur locale van een
productie. Denk hierbij bijv. aan als je op een (verre) locatie bent,
een markt bezoekt, een auto die voorbij raast, dierengeluiden of
geroezemoes van stemmen. De jury heeft geconstateerd dat er
progressie zit in de aandacht die de audio in de productie krijgt.

Wat viel ons op:
1.

Vernieuwing
Met veel plezier hebben we naar een
aantal producties gekeken, die
duidelijk vernieuwend te noemen zijn
op het gebied van samenstelling,
duur en programmering. Deze
makers durven eens iets anders op
het doek te projecteren. Teveel makers blijven in hun comfortzone
zitten of maken gebruik van technieken die uit het dia-tijdperk
stammen. Ons advies: durf en zet eens iets anders neer. Het is heel
verfrissend en verrassend om naar zo’n productie te kijken. Ook
hebben we het idee, dat bij sommige makers de zelfkritiek wel iets
groter had mogen zijn. Denk goed na voor je een serie instuurt.
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5.

Ontwikkeling van de kwaliteit van
de producties.
Bij elke AV die de jury ter beoordeling
kreeg was er nog wel een punt ter
verbetering.
We hebben echter wel de indruk dat
er goed is geluisterd naar het jurycommentaar van voorgaande
jaren. De jury heeft dan ook de verwachting dat er de komende jaren
een stijgend kwaliteitsniveau te zien zal zijn.

6.

Mix
Een productie staat als een huis, als de
verschillende onderdelen van dezelfde kwaliteit zijn.
Fotografie, muziekkeus, commentaar,
programmering moeten allemaal van hetzelfde
niveau zijn. Dat is geen gemakkelijke opgave. De
maker moet dit vaak allemaal alleen doen, in tegenstelling tot wat
we zien bij de aftiteling van tv-producties of films, waarbij een
waslijst van specialisten voorbij komt.

We hebben dan ook als jury veel respect voor alle auteurs die hun
producties voor deze wedstrijd hebben ingezonden. Het maakt dat 8 april
weer een mooie, leerzame, maar ook prettige dag wordt.
Namens de jury,
Ko Hoogesteger
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Koffie met gebak

De Nationale AV-wedstrijd 2017
8 april 2017. Het is niet alleen een spannende dag voor de deelnemers
aan de av-wedstrijd, maar ook voor de organistatie. De dag is namelijk
wezenlijk anders dan vorige wedstrijddagen. Geen workshops, maar een
feestelijk programma, waarmee het zestig jarig bestaan van de vereniging
wordt gevierd. Aan de voorbereidingen heeft het niet gelegen, het bestuur
is er samen met een jubileumcommissie lang mee bezig geweest.
Ontvangst

Voor de deelnemers is het allemaal wat eenvoudiger, gewoon een
kwestie van op tijd aanwezig zijn. Het begint voor hen allemaal bij
binnenkomst. Iedere aangekondigde deelnemer krijgt op min of meer
plechtige wijze een sleutelkoord omgehangen. In een plastic hoesje zitten
twee heel belangrijke documenten: de nieuwe lidmaatschapskaart voor
2017/2018 en een ticket waarmee de inwendige mens gedurende de hele
dag kan worden voorzien van drank en spijs.

Dan is er koffie met een gebakje dat is voorzien van ons logo en de tekst
“Al 60 jaar de beste aanvulling voor uw hobby”. Een mooi begin van de
dag. Leden van bestuur en organisatie lopen deze dag heel opvallend
rond in een blauw overhemd met een kolossaal logo op de rug.
Herkenbaarheid is gegarandeerd.
Opening festival
Om tien uur opent Ed Diersmann in deze
outfit de dag met een korte toespraak,
waarin hij de ereleden en de gasten van
vandaag hartelijk verwelkomt. Rinus
Verheggen, Jan van der Schans en Jan
Roeleveld worden bedankt voor hun
bijdrage aan de presentie getiteld:
Geschiedenis in woord en beeld
Jan Roeleveld presenteert dit onderdeel.
Hij geeft aan de hand van foto’s en korte
filmpjes een blik in het verleden van de
vereniging. Enkele leden die veel voor de vereniging hebben betekend
komen via een filmpje aan het woord. De onderdelen worden op zeer
charmante wijze door Jan aan elkaar gepraat. Het geheel maakt een
mooie en verzorgde indruk en geeft goed weer hoe de huidige NVBG zich
ontwikkeld heeft vanuit de Vereniging voor Geluidsjagers.
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aardige manier kennis kunnen nemen
van die afdelingen en wat hen bezig
houdt. Het wordt gepresenteerd
vanuit het scherm dat op de vorige
bladzijde is weergegeven en dat
loopt geheel vlekkeloos. Een
compliment voor de samensteller is
hier zeker op z’n plaats. Bij mij is er
een licht gevoel van teleurstelling
over het feit dat niet ALLE afdelingen
zich presenteren.
De jubileumlunch

Voorstellen afdelingen
In een beleidsnotitie, die tijdens de algemene ledenvergadering op
11 februari is besproken, is het volgende te lezen:
In een overleg met vertegenwoordigers is afgesproken in
het vervolg niet meer over “regio’s” te spreken. Dit omdat
er voor de regio’s diverse namen in omloop zijn. De
benaming “afdelingen” uit het Huishoudelijk Reglement
(artkel 5) zal weer worden gehanteerd. Komend jaar zal
de samenwerking tussen de afdelingen verder
gestimuleerd worden.
Die samenwerking tussen deze afdelingen krijgt
vandaag al direct een eerste aanzet met het
programma-onderdeel ‘De afdelingen stellen zich
voor’. Het bestuur heeft Leo Koppens verzocht dit
onderdeel te organiseren en dat is meer dan
geslaagd. Acht heel verschillende presentaties vanuit
evenzovele afdelingen maken dat we op een heel

De lunch is voortreffelijk
verzorgd. Op twee
plaatsen is een zelfbedieningsbuffet
ingericht, waardoor in
betrekkelijk korte tijd
iedereen voorzien is van
een prima lunch.
Verschillende soorten
broodjes, veel soorten
beleg, een keur aan
drankjes en dit alles simpelweg op vertoon van een ticket. Ik heb dan ook
geen onvertogen woord gehoord, in tegendeel. Een dikke pluim voor de
manier waarop dit is georganiseerd, alsook voor het personeel van de
Veluwehal, die dit jubileumbuffet op fantastische wijze heeft verzorgd.
Woord van dank
Na de lunch neemt de voorzitter het woord en bedankt alle vrijwilligers,
niet alleen in woord maar ook met een attentie in de vorm van een
cadeaubon.
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De geselecteerde series zijn verdeeld in een tweetal projectieblokken, het
eerste omvat 12, het tweede 13 producties. Ze worden met meer dan
voldoende lichtsterkte op een riant scherm geprojecteerd, dat bovendien
zo hoog hangt, dat toeschouwers in zaal goed zicht hebben, ondanks dat
zaal geen amphitheater is, maar een vlakke vloer heeft. Tussen de
projectieblokken is een korte pauze gepland, met ook hier een gratis
drankje.

Speciale aandacht gaat uit naar Jan Bras voor bijna dertig jaar
bestuurslidmaatschap. Als dank voor die jarenlange inzet krijgt hij, naast
fraaie woorden ook het erelidmaatschap van de verenigng aangeboden.
Het publiek dankt hem met een welgemeend en warm applaus.
De Nationale AV-wedstrijd
Na de lunch wordt de Nationale AV-wedstrijd geopend met het voorstellen
van de jury. Deze
bestaat uit Queenie
Reesinck en Marco
Ising, met Ko
Hoogesteger als
voorzitter. Voor het
tweede achtereenvolgende jaar is Nico
Warnaar aan de jury
toegevoegd als
geluidsadvieur.

Na iedere serie is er een korte beschouwing door één van de jury-leden.
Soms is dat een spontane
reactie, soms worden er delen
van het juryrapport
voorgelezen. Helaas is er
geen hoor en wederhoor met
de aurteur. Hoewel de jury af
en toe een vraag aan de
auteur heeft, is er praktisch
geen tijd voor het
beantwoorden ervan. Het
komt voor de beschouwer wat ‘gehaast’ over.
Bij de organisatie is vanuit het publiek de vraag neergelegd om alle
juryrapporten te publiceren. Dit is wel overworgen, maar om privacyredenen wordt dat niet gedaan. “Het is een erg persoonlijk bericht voor de
maker en heeft voor een willekeurige toeschouwer geen toegevoegde
waarde”, zo is de redenatie.
Tijdens de projecties valt op dat er een enkele keer een zwart beeld
verschijnt. Gelukkig duurt dat niet lang en gaat de vertoning daarna
gewoon verder, maar bij de serie van Kees Meijerink gaat het volledig
mis. Na een paar keer vergeefs herstarten, moet, met excuses aan de
maker, besloten worden deze serie over te slaan. Dat is jammer, want het
is een serie met een enorme impact. De serie bevat een waarschuwing
over het gevaar van methaangas. Methaan zal, bij opwarming van de
aarde, in grote massa’s vrijkomen. Het komt dan in de atmosfeer en is
daar een effectief ‘broeikasgas’ dat verdere opwarming van de aarde als
9

gevolg heeft. Er ontstaat een vicieuze cirkel die lastig te onderbreken is.
De serie wijst er op dat er aan dit probleem te weinig aandacht wordt
besteed. Een maatschapelijk betrokken productie, die bovendien op een
indringende wijze wordt gepresenteerd. Jammer dat juist bij deze serie de
techniek het laat afweten.
De prijsuitreiking

Dan volgt er informatie over de Challange 321, een wedstrijd waarbij het
enige criterium is dat ingezonden series niet langer mogen duren dan 3
minuten en 21 seconden. Er zijn voor deze wedstrijd vanuit acht landen
113 producties ingestuurd. Op zaterdag 10 juni vindt in Reijen de
projectie plaats, maar er zijn slechts 40 plaatsen beschikbaar.
AV-Dialog vo l gt met een fr aaie tr ai ler voo r een
meerdaags festival dat in Rees, Nederrhein net over de
Duitse grens zal plaatsvinden. Bekijk de bij ons
vertoonde trailer HIER. Op zaterdag 17 juni is er plaats
ingeruimd voor een Nederlands blok van 60 minuten.
Na het ’commerciële blok’ neemt Ed Diermann het woord. Hij dankt de
leden van de jury en de geluidsadviseur voor hun werk. Het is niet gering
om alle series te bekijken en te beoordelen, maar de klus is geklaard.

Voor de prijzen worden uitgereikt is er eerst nog de beoordeling door het
publiek. Iedereen mag de volgens hem/haar beste serie aangeven op een
stemformulier. Daar is ook ruimte om aan te geven wat de meest humoristische serie is. Tijdens de telling van de formulieren is er een
‘commercieel blok’, waarin de werking van de geluidenservcice uitgebreid
aan de orde wordt gesteld. Er is een voorbeeld van hoe een geluid kan
worden geselecteerd en besteld. Helaas loopt hierna de computer
hopeloos vast en is een complete herstart noodzakelijk. En dan slaat het
noodlot extra toe: Windows begint op z’n gemak aan een update. We
weten allemaal uit ervaring dat dat meestal op een zeer ongelegen tijdstip
gebeurt. Tijdens zo’n update ben je reddeloos verloren, de computer
luistert nergens naar, het is niet te onderbreken. Je moet gewoon
wachten tot meneer Windows het behaagt om je computer weer
beschikbaar te stellen.

De prijzen worden beurtelings door de jury-leden uitgereikt. Als laatste
geeft Jan Roeleveld de Cor Nierseprijs weg, onder het motto “Lachen is
leuk”. Zie voor de complete uitslag met ranking de volgende pagina.

Tekst:Arthur Palache
Foto’s: Piet Huijgens
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De voorzitter dankt de jury-leden en de geluidsadviseur voor hun inspanningen

Vlnr: Matt Bosma, beste debutant, Henk de Lange, beste audiotrack, Hans Vermaas, meest creatief, Gerrit van Harreveld, 3e pri js, Ciska en Evert Abspoel, 2e prijs

Vlnr: Leo Verzijl, 1e prijs

Henk van de Vleuten, publieksprijs

Jos Korenromp, Cor Nierseprijs
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Hoi bestuur,

Mooie film over deze dag, zo
kunnen we blijven genieten
van de dag, die voor mij erg
geslaagd was.
Leuk om iets van de
geschiedenis van de NVG/
NVBG te weten te komen...
Nogmaals van deze kant
hartelijk bedankt voor die
mooie dag.
Gerard van Meel

Hartelijk Gefeliciteerd met dit 60 jarig
Jubileum en wat een mooie videoopname tenslotte, thuis te
bekijken. Het was een prachtige,
verzorgde en interessante dag, ik heb
genoten.
Ga zo voort!
Met vriendelijke groet,
mw. J.W.Woonijk uit Alkmaar
Ik denk ook al heel wat jaartjes
lid..........

Beste Ed,
Vorige week heb de oorkonde van de Cor Nierse prijs en het deelnamecertificaat ontvangen.
Ik wil je hiervoor bedanken, maar ook het bestuur en alle andere medewerkers complimenteren
voor de prachtige, gezellige en goed georganiseerde festivaldag.
Met vriendelijke groet, Jos Korenromp
14

Interview met de voorzitter
Ed Diersmann is sinds 2015 voorzitter van de NVBG.
Na zijn succesvolle inspanningen voor het initiëren van
de landelijke NVBG-dag en de viering van het
60-jarig jubileum wordt het hoog tijd om eens wat nader
kennis te maken.
Fotos maken vanaf de kindertijd
Fotograferen doe ik al heel lang, eigenlijk vanaf mijn
kinderjaren. In 1996 ben ik begonnen met het maken
van avondvullende klankdiaproducties, in eerste instantie voor mijn eigen
plezier met vertoning binnen het gezin, maar later ging die ook vertonen
buiten de familiekring.
Omdat ik de benodigde apparatuur en software bij
de Nationale Dia Specialist gekocht had werd ik lid
van de Stumpfl Gebruikers Groep. Daar hoorde ik
van de Buma/Stemra rechten die voor dergelijke
producties gelden en dat je er via de, toentertijd nog
Nederlandse Vereniging voor Geluid- en
Beeldregistratie, vrijstelling van kon krijgen. Het feit dat die vereniging
ook bladen publiceerde waarin aandacht werd geschonken aan de
inhoudelijke kant van het maken van klankdiaseries gaf mede de doorslag
om lid te worden. Het precieze jaartal weet ik niet meer en is ook niet
meer te achterhalen uit de ledenadministratie, maar het zal aan het
begin van deze eeuw zijn geweest.
Bestuur ingerold
In 2015 stelde Robert Bleekrode stelde zich niet herkiesbaar voor een
bestuursfunctie en er dreigde binnen de NVBG een bestuursvacuüm te
ontstaan. Ik was al wat meer betrokken geraakt bij de organisatie en heb
me toen kandidaat gesteld. Mijn bedoelings was en is om de lijn van
veranderingen die Robert Bleekrode had ingezet, voort te zetten.

Alles draait om communicatie
De Algemene Leden Vergadering wenste in meerderheid dat de
“papieren” Nieuwsbrief, die vier keer per
jaar uitkwam, vervangen zou worden door
een digitale versie. Aan die wens is een
vervolg gegeven door het NVBGnieuws,
door deze maandelijks, met uitzondering
van de zomermaanden, digitaal te laten
verschijnen. Daardoor kunnen we de leden
sneller van informatie voorzien. Naast het
NVBGnieuws hebben we nu ook de Nieuwsflits waarmee we leden snel
op de hoogte kunnen brengen van zaken die niet kunnen wachten tot er
een NVBGnieuws uitkomt.
Belangstellling voor geluid neemt toe
In lijn van hetgeen door mijn voorganger al op de rails is gezet, zijn de
Geluidenservice en het Kenniscentrum in het leven geroepen. Het
Kenniscentrum is bedoeld om leden te laten leren van andere leden. De
beginstappen daarvoor zijn gezet, maar het dient nog verder ingevuld te
worden.
Nieuw is ook de invoering van de landelijke NVBG dag in februari. Op
deze dag worden workshops en of lezingen gegeven en de Algemene
Leden Vergadering gehouden. Het bestuur beraamt zich op nog meer
activiteiten op het gebied van Geluid en Beeld op deze dag.
Reizen is leuk en geeft inspiratie
Mijn eigen belangstelling gaat voornamelijk uit naar het beeld. Maar uit
hoofde van het voorzitterschap kom ik meer in contact met leden die zich
op het geluidsvlak bewegen en gaat geluid meer een belangrijke rol
spelen bij het maken van mijn producties. Ook in de NVBG-publicaties zie
je dat de aandacht voor geluid toeneemt. Ik luister nu ook met andere
oren naar geluid.
Natuur en cultuur van de landen die ik bezoek hebben mij altijd
aangetrokken. En mijn belevingen tijdens die reizen probeer ik op met
mijn producties over te brengen. Zoals eerder aangegeven maak ik
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voornamelijk avondvullende presentaties. Dat
zijn dan een chronologische verslagen van
reizen die ik, samen met mijn vrouw, gemaakt
heb. Het is steeds weer een uitdaging om
mensen twee keer drie kwartier met beelden en
geluid te blijven boeien. Uit interessante delen
van zo´n presentatie maak ik vervolgens
kleinere series die los vertoond kunnen
worden.
Vaak heb ik geen idee wat mij te wachten staat
als ik op reis ga. Brochures en vakantiegidsen
vertellen veel, maar de persoonlijke beleving
kan ik vooraf niet inschatten. Ik ga dus meestal
zonder vast plan op stap. Op de hoogtepunten van een reis ga ik meestal
eerst een kwartier tot een half uur zitten om het geheel in mij op te nemen
en een plan te maken hoe deze indrukken in de presentatie te verwerken
zijn. Daarbij denk ik ook aan de geluidsaspecten. Vervolgens pak ik mijn
camera en ga gericht aan de slag.
Geen wedstrijdmens
Ik doe maar sporadisch aan wedstrijden mee. Het merendeel van mijn
producties overschrijdt de toegestane tijdsduur. En inkorten doet vaak
afbreuk aan het geheel.

We hanteren niet voor niets de slogan
Al meer dan 60 jaar de beste aanvulling op uw hobby!

In de tijd voorafgaand aan de verkiezing is er een profielschets
verschenen, waarin onder andere de volgende zaken stonden:
Nu de NVBG een veranderingsproces heeft
doorgemaakt is het tijd om dat proces, zoals dat is
vastgelegd in, door de ledenvergadering
geaccordeerd Plan van aanpak Revitalisering NVG
(verschenen in 2012, red), verder vorm te geven en
te bestendigen.
Daarbij hebben de volgende zaken prioriteit:
 het stimuleren van belangstelling door bij een

breder publiek bekend maken van ons AV-medium
en de NVBG, om zo te komen tot een groei van
het aantal leden
 het bieden van educatieve ondersteuning aan de



Advies aan NVBG-leden



Op mijn vraag of er nog adviezen zijn
voor de leden van de NVBG, zegt de
voorzitter: Zoek samenwerking binnen
een afdeling. Vraag een medelid jouw
productie te beluisteren of te bekijken.
Leer van elkaar. Heb je een probleem,
bijt dan niet solistisch door, maar gooi
het in de groep. De NVBG helpt daarbij
door het faciliteen van plaatselijke
afdelingen. Sluit je aan en wordt wijzer.



leden
één goed contactorgaan van de NVBG
versteviging van de banden tussen de regio’s
positionering van geluid binnen de NVBG
contacten met aanverwante organisaties
verbreden

Nu, na slechts twee jaren voorzitterschap, mogen we constateren dat veel
van deze punten zijn bereikt. Het siert onze voorzitter dat hij niet alleen
punten opschrijft, maar ze ook uitvoert.
Arthur Palache
Hoofdredacter
16

Verslag voorjaarsfestival

Er zijn dit jaar 53 series aangeboden van auteurs uit vier landen
(Nederland, Duitsland, België en Italië). Daaruit moest een selectie
gemaakt worden en konden uiteindelijk 33 series vertoond worden.

Het tweede internationale AV Voorjaarsfestival vond
(met steun van NVBG en AV Stumpfl NL) plaats op
zaterdag 11 maart in Nijmegen-Oosterhout. Met bijna 80
bezoekers uit Nederland, Duitsland en België.
Het organisatieteam bestond ook deze keer uit Frank Pauls (AV Kreis
Essen), Cuno Wegman en Piet Luitwieler (namens NVBG Arnhem) , Henk
van der Vleuten en Jos Hagens (namens AV Groep Nijmegen). Met
aanvullende technische ondersteuning van Frans Warmerdam en de
presentator Fred Veldhuisen verliep de dag weer zonder problemen.

In de pauzes vinden levendige gesprekken plaats over het vertoonde.
Omdat na elk projectieblok de auteurs naar voren gehaald worden, is het
makkelijker om ze in de pauze persoonlijk aan te spreken.
De organisatoren krijgen tijdens en na afloop van de dag veel positieve
reacties op de werkwijze, de variatie in het programma en de perfecte
organisatie.

Ook dit keer is het programma zo ingericht dat zoveel mogelijk producties
aan bod kunnen komen: geen inleidingen, geen besprekingen, geen
discussies. Er zijn nu vier projectieblokken en na elke serie is er een
korte onderbreking met gedempt zaallicht.

Een prima
opsteker voor de
komende derde
uitvoering die zal
plaatsvinden op
zaterdag
10 maart 2018.
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Twee van de reacties die ik binnen kreeg wil ik u niet onthouden:

Sound Advice

Het filmpje was een zeer interessant gegeven, dus
misschien wel mogelijk in de toekomst...
Verder een goede grap (voor het heden).

Een hele leuke grap!
Maar waarom ben ik er in getrapt?
Omdat het bestaan van zo’n programma heel dicht bij is.

Er zijn kennelijk heel wat NVBG-ers die met hetzelfde probleem kampen:
hoe vind ik passend geluid bij mijn beelden.
In de vorige nvbg-nieuwsbrief beschreef ik de komst van een nieuw
computerprogramma —SoundAdvice— dat daar een oplossing voor kon
bieden. Enkele tientallen leden hebben er op gereageerd en die hebben
inmiddels allemaal een berichtje gekregen dat de volgende tekst bevatte:
Geacht NVBG-lid,
Ontzettend leuk dat u zo enthousiast op het bericht over SoundAdvice heeft
gereageerd. Helaas is dit nog geen werkelijkheid. Wellicht dat het er in de
toekomst nog eens van komt.

U heeft zich beet laten nemen. We hebben het bericht in de laatste week
van maart geplaatst.
Het programma zou met ingang van volgend kwartaal beschikbaar zijn.
Het volgend kwartaal begint op :

1 april…

Maar… De techniek staat niet stil en de toekomst is al dichtbij.
Kijk even naar DIT filmpje, dan kunt u zelf zien en horen hoe de stand van
de techniek nu is.

Ik gebruik bijvoorbeeld voor muziek onder AV series soms het
programma Smartsound (http://www.smartsound.com/sonicfire/) .
Daarmee kun je audiotracks volledig naar je hand zetten, je koopt een
of meer royalty vrije tracks. Die kun je vervolgens in zijn geheel
gebruiken of elke lengte geven die je zelf wenst.
Je geeft op hoe lang een track moet zijn (maakt niet uit of het 1 sec.
of 300 sec. is) en het programma maakt er een goed lopende
muziektrack van met een begin, een middenstuk en een natuurlijk
einde.
Via een schuifregelaar is de track korter of langer te maken en je
kunt ook nog wooshes, hits etc. toevoegen als je dat wilt.

Daaruit blijkt niet alleen dat meer
mensen met hetzelfde probloeem
ziten, maar bovendien dat ze de
verwachting hebben dat er nog ooit
eens een oplossing voor zal komen.
De vraag is natuurlijk of dat niet een
deel van de charme van met maken
van een audiovisual wegneemt. Maar
dat mag iedereen voor zichzelf
beslissen.
Redactie

Met hartelijke groet en keep smiling.
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Wees slim, gebruik Glim (1)
Bovenstaande leuze heeft het vloeibare
poetsmiddel van de Glimfabriek uit Schiedam
overleefd. Dit artikeltje gaat dan ook niet over het
product, maar over Photoshop. In feite poetsen we
als het ware hiermee onze opnamen op, zodat een
vergelijking niet helemaal mank gaat. Sterker nog,
binnen Photoshop kunnen we gebruik maken van
‘slimme objecten’ waarover ik op deze plek iets
wil vertellen. In zekere zin sluit dit verhaaltje aan
bij mijn vorige artikel over het al dan niet
gebruiken RAW en/of DNG bestanden (zie
december 2016).

Wat zijn slimme objecten binnen Photoshop en wat kun je ermee?
Bewerkingen die we binnen Photoshop toepassen op beelden hebben tot
gevolg dat het origineel van de geopende laag verloren gaat. Elke
bewerking verandert het geopende beeld definitief. Dat is een reden om
met een kopie van de oorspronkelijke opname te werken of het
veranderde beeld onder een nieuwe naam op te slaan. Maar het kan ook
anders. Door gebruik te maken van slimme objecten blijven alle
oorspronkelijke gegevens behouden zodat we altijd terug kunnen. Slimme
objecten zijn min of meer alleen verwijzingen naar het oorspronkelijke
bestand waardoor dit laatste niet wordt veranderd. We kunnen wijzigen
wat we willen en kunnen altijd weer
terug naar het uitgangspunt.
Echter, als het slimme object wordt
opgeslagen als een niet-Photoshop
formaat (JPG,PNG) vervalt de
mogelijkheid om terug te keren.
Om een bestand als een slim object
te openen kunnen we in Photoshop
via de gebruikelijk weg kiezen voor
“openen als slim object” [zie fig. 1].
Figuur 1

Op het eerste gezicht is er
niets bijzonders aan de hand
maar als we goed kijken vormt
het beeld geen achtergrondlaag
maar een aparte slimme
objectlaag en is er rechtsonder
in het laag-pictogram een extra
icoontje verschenen [zie fig. 2].
Het is ook mogelijk om een
laag uit een geopend bestand
Figuur 2
om te zetten naar een slim
object via de rechtermuisknop [zie fig. 3].
Vaak wordt dit gedaan met in een beeld gevoegde vrijstaande objecten.
Deze kunnen nu worden vergroot of verkleind (geschaald), verdraaid etc.
zonder dat er daadwerkelijk iets aan het ingevoegde object veranderd.
In feite krijgen we een kopie van
de oorspronkelijke opname in
“bruikleen” waarmee we kunnen
doen wat we willen. Alle originele
pixels van de opname blijven
bewaard. Heeft dit nu alleen maar
voordelen? Neen, er zijn ook
nadelen te vermelden. Photoshop
werkt met slimme objecten op een
manier die vectormodus wordt
genoemd. Het komt erop neer dat
de pixels zelf niet (kunnen)
worden bewerkt maar alleen de
coördinaten. Bewerkingen die
rechtstreeks op een pixel
uitwerken zijn dus niet mogelijk.
Figuur 3
We kunnen bijvoorbeeld niet
klonen, doordrukken, tegenhouden, uitsnijden, transformeren etc. Tekenen in het object is ook niet
mogelijk. Als we dat wel willen doen dan moet het bestand eerst naar een
normale laag worden omgezet.
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Gewoonlijk werken we met een slim object alsof het een laag is (met de
beperkingen zoals hierboven zijn genoemd). Een foto, geopend als slim
object kunnen we dus ongestraft (non-destructief) bewerken. Als we een
slim object proberen te
schalen verschijnt een
ander soort markering
in beeld. Een kruis door
het beeld geeft aan dat
een slim object wordt
geschaald [zie fig. 4].
Maak het bijvoorbeeld
kleiner en bevestig dit
met OK. Normaal zijn
de pixels nu
Figuur 4
omgerekend en is het
beeld in werkelijkheid kleiner geworden. Het slimme object geeft het
beeld wel kleiner weer maar (voor ons onzichtbaar) is het grote beeld
ergens opgeslagen. Op deze manier kunnen we via dezelfde bewerking
het verkleinde beeld weer terugschalen naar de oorspronkelijke resolutie.
Bij een niet slim object wordt er dan pixels bijgerekend (interpolatie)
waardoor de kwaliteit terugloopt.
Behalve TIFF of JPG bestanden is het ook mogelijk om een RAW bestand
als een slim object te openen. Hiervoor wordt eerst het RAW bestand in
de RAW-converter geopend en de nodige correcties toegepast. Als we nu
het beeld als slim object willen openen drukken we de Shift-toets in. De
tekst Afbeelding openen verandert nu in Object openen. We zouden
ervoor kunnen kiezen om elk RAW bestand als slim object te openen door
dit in de optiebalk onderin de RAW-converter aan te geven. Aangezien
het lang niet altijd nodig is om slimme objecten te gebruiken lijkt dit niet
erg aan te bevelen.
Zoals eerder is gezegd kunnen we altijd terug naar de RAW -converter.
Door dubbelklikken binnen het icoon van het slimme object in het
laagvenster wordt de RAW converter opnieuw geopend. Zijn we klaar met
de bewerking dan klikken we op OK.

Er zijn nog meer mogelijkheden. In de eerste plaats het maken van een
kopie van een slim object. Een kopie wordt als volgt gemaakt: klik met de
rechter muisknop op het lege deel van het laagvenster en kies “nieuw
slim object via kopiëren” [zie fig. 3]. We kunnen de twee slimme objecten
nu los van elkaar bewerken in de RAW-converter als we dat zouden
willen.
Een teveel aan contrast b.v. tussen de lucht en een donkere voorgrond
kan worden verbeterd door twee slimme objecten van hetzelfde beeld te
maken (kopie). Dubbelklik op het icoon van de bovenste laag zodat we
hiermee weer in de RAW-converter terecht komen. Daar passen we de
belichting aan zodat de lucht goed is. Nu hebben we een bestand met
een goede lucht en een niet zichtbaar bestand eronder met een goed
belichte voorgrond. Voeg via het gereedschap onderin het lagenpalet een
laagmasker toe en maak met het verloopgereedschap een verloop van
zwart naar wit (van onder naar boven). Maak het verloop zo dat het er
natuurlijk uitziet [zie fig. 5].

Figuur 5
In een volgend deel bespreek ik nog een aantal andere mogelijkheden
zoals kleurveranderingen, doordrukken, tegenhouden, plaatselijk contrast
aanpassen en als laatste hoe je slimme objecten in lagen kunt opslaan.
Ton de Bruijn
(redacteur Kenniscentrum NVBG)
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Bijeenkomst AV-groep Drenthe op 28 maart 2017.
Op deze voorjaarsavond bespreken we series met ‘de winter’ als
onderwerp.
Winterdag 2017
Een impressie van de veranderingen
in het uitzicht vanuit het huis en een
korte wandeling in het park in de
omgeving.
De gebruikte muziek is van Vangelis:
Prelude (The Winters Tale).

Winterchill
Deze serie mist de prachtige close-ups
van de vorige serie.
Ook de keuze van de muziek, en met
name het einde van de muziek, dat vrij
abrupt is, valt niet bij iedereen in de
smaak. Het eerste beeld, een rode roos
in de winter, oogst wel bewondering.

Winterstilte
Beelden ondersteund door het gedicht
van Jacqueline van der Waals.
Een oudere serie, oorspronkelijk nog
gedraaid met dia’s, inmiddels
verschillende keren aangepast en
ingekort.
Het commentaar, dat met name bij de
laatste beelden een polarisatiefilter goede diensten had kunnen bewijzen
komt een beetje als mosterd na de maaltijd. Maar misschien is met
photoshop hetzelfde effect te bereiken.

Het commentaar op deze serie is vooral positief: prachtige beelden,
variërend van overzichten tot mooie close-ups. Dat sommige beelden
herhalingen zijn, en dus weggelaten hadden kunnen worden, heeft
waarschijnlijk te maken met de lengte van de muziek, iets wat in de loop
van de avond vaker ter sprake komt: moet de lengte van de serie
aangepast worden aan de muziek of andersom?
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IJzel
Ook deze serie over de ijzel van maart 1987 bestond oorspronkelijk uit
dia’s.
We verwonderen ons weer over de pracht van de beelden, maar ook over
de ravage die toen in de natuur werd aangericht.
….en in Drenthe…..
Deze serie begint met beelden vanuit een auto en het geluid van
weerberichten en verkeersmeldingen over chaos in het westen door
extreme weersomstandigheden.
De serie gaat verder met prachtige beelden van het Drentse landschap in
wintertooi, op muziek van Frans Schubert. Opvallend in deze serie is de
vrouwenfiguur, die steeds middenin het beeld blijft en nu eens groter en
dan weer kleiner wordt. Pas aan het eind verdwijnt ze uit het laatste
beeld.

We besluiten de avond met een kort amateur-filmpje, waarin een van
onze leden een belangrijke rol speelt. Het is leuk om ook het resultaat
van dit medium eens te zien.
De opdracht: een film van 2.30 minuten waarin een balpen, een bosje
bloemen en de tekst: “Dat weet ik ook niet” moeten voorkomen was
perfect uitgevoerd.
En natuurlijk komt dan de opmerking: “Hier zou je ook een leuke av-serie
van kunnen maken”.

Wondere witte wereld
Een serie op muziek van Chopin met prachtige sfeerbeelden en fraaie
details.
Winter rond de Oldemeijer en in het Vechtdal
Op muziek van Erik Berglund en Bedderich Smetana beelden van
schaatsers op een bevroren meer en andere winterse taferelen.
Rijp: zwart-wit
Foto’s van rijp zijn zwart-wit gemaakt en daarna gecombineerd met de
originele kleurenopnames, waarvan de lichtintensiteit is teruggebracht tot
20%. Het resultaat is een serie zwart/wit beelden met een zweempje
kleur, behalve bij de runderen, die wat meer kleur hebben gekregen.
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Bijeenkomst AV-Westland 10 april
Nabespreking Nationale AV -wedstrijd
AV Westland is op maandagavond 10 april bijeengekomen. Uiteraard
wordt er flink nagesproken over de Nationale AV-dag in Barneveld. We
komen gezamenlijk tot de conclusie dat het een top-dag was. Goed
georganiseerd, een aantrekkelijk programma en een smakelijke lunch.
Wat wil een mens nog meer? De uitslag van de jury heeft ons wel verrast.
Die was duidelijk heel anders dan wanneer onze groep de jury zou
hebben gevormd. De meeste AV-Westland-leden geven na afloop van
een projectie ook cijfers. Deze vertonen wel geringe onderlinge
verschillen, maar zijn totaal anders dan de jury -uitslag. We hebben er
vrede mee, de jury beslist. In artikel 16 van het wedstrijdreglement staat
overduidelijk: De uitslag van de jury is bindend. De NVBG voert over de
uitslag geen correspondentie. We accepteren dus de keuze van de jury
en feliciteren vanaf deze plaats de winnaars met hun behaalde resultaten.
Wat wel opvalt is dat volgens datzelfde wedstrijdreglement de jury een
1e, een 2e en een 3e prijs kan toekennen. Het publiek kent de
publieksprijs en de Cor Nierseprijs toe. Over de creativiteitsprijs, de prijs
voor de beste debutant en de prijs voor de beste audiotrack wordt in dit
reglement niet gesproken, maar het is een zinvolle toevoeging aan het
prijzenpakket.
Programma
Op het bijeenkomstprogramma van deze avond staat een aantal av ’s.
Soms zijn dat nieuwe, die we nog niet eerder zagen. Soms ook zijn dat
av’s die aangepast zijn naar aanleiding van opmerkingen in een vorige
bijeenkomst. We beginnen met
een nieuwe van Anneke van
Ruyven, ‘Drekrees’. Ze heeft
een zeer vlotte productie in
elkaar gezet, met heel veel
foto’s die in een razend tempo
voorbij komen op muziek van
het liedje Opzij van Herman van

Veen. Het is een serie met meer dan 80 foto ’s in minder dan 1 minuut
weergegeven op de maat van een liedje in up-tempo. Dan is
synchronisatie tussen beeld en geluid van het allergrootste belang en
daar kan bij deze serie nog wel aan gewerkt worden. Anneke heeft de
eerste ruwe versie klaar en gaat nu fine-tunen om de synchronisatie
spatzuiver te krijgen. Vooral enkele opmerkingen van bekende
cabaretiers tussendoor maken het geheel kort, krachtig en zeer
humoristisch.
André Hartensveld

Laat Nordland zien. Een serie die hij al eerder maakte, maar die hij een
revisie heeft laten ondergaan. Deze is gemaakt is met het programma
Pictures to Exe. Buiten Nederland is dit een veel gebruikt programma. Het
is een fraaie serie geworden, zoals we dat van hem gewend zijn. Met
overvloeiers, die in veel gevallen een mooi derde beeld teweeg brengen.
André besteedt ook veel aandacht aan de typografie: letters in een vorm
en kleur die past bij de serie.
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Marcel Batist

Er is wel enige discussie over overvloeiers en overvloeitechniek. Het
geluid is wat schel en dat brengt ons er toe om te proberen om met
Audacity het geluid te verbeteren. Marcel demonstreert hoe dat in zijn
werk gaat en dit deel van de avond verandert tijdelijk in een workshop.
Tegelijk is er een discussie over de kwaliteit van gedownloade geluiden.
De algemene mening is dat deze niet altijd optimaal is.
Jan van der Schans

presenteert een soort ‘horrorserie’ genaamd ‘No-go area’. Het is een
serie met min of meer angstaanjagende beelden, ondersteund door een
zeer suggestief geluid. Fraai om te zien en op Marcels eigen,
voortreffelijke wijze in elkaar gezet. Indrukwekkend.
Ger Sauer laat ‘Onder Nul’ zien, een serie met prachtige winterbeelden.

heeft Dubai bezocht en deze keer een reisverslag gemaakt met de titel
“Impression of Dubai’. Hij heeft vooraf geen scenario geschreven. Dat is
voor zijn doen heel bijzonder, maar toch is er een fraaie serie uit
voortgekomen.
Weliswaar zonder de bekende stem van Peter de Winter als voice-over
maar wel met zeer gepaste muziek erbij.
Er is enig commentar op de weergave van de beelden. Omdat Dubai veel
hoge gebouwen heeft is de lens vaak wat omhoog gericht en dat geeft
perspectivische vertekening. Marcel laat zien hoe dit op eenvoudige wijze
in Photoshop te herstellen is. Ook hier is dus weer sprake van een kleine
workshop.
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Tenslotte toont Marcel Batist ‘Reflecties van de geest’.

Kees Olierook too nt een ser ie beelden van een r eis naar Ch ina. Het
is een onderdeel van een langere versie, maar deze serie richt zich op
het zomerverblijf in een tot voor kort verboden deel van Peking. Kees
maakt eerst duidelijk waar deze verboden stad is gelegen en waarom
deze in het verleden is gesticht. We zien prachtige beelden met mooie
verzadigde kleuren. De door hem zelf ingesproken tekst geeft goede
informatie. Het bekijken meer dan waard.
Van André Hartensveld is er nog een tweede serie zien, getiteld ‘Song of
the woods’. Inhoudelijk is er een opmerking over een tweetal foto ’s
waarvan we vinden dat ze een dissonant vormen met de rest van de
beelden. De serie is in de natuur opgenomen. We volgen de maker naar
een bos en daarin zien we vanuit het niets een paar geheimzinnige
poppenkoppen en een viool opdoemen. Daarna vervolgt de serie weer
met prachtige natuur. André verklaart dat in dat bos een kunstenaar bezig
is geweest met het aanbrengen van deze objecten. Wij vinden het afbreuk
doen aan het geheel en wellicht dat hij er nog iets aan gaat doen.

De serie bestaat vrijwel uitsluitend uit volkomen symmetrisch
opgebouwde, abstracte beelden. Aanleiding is een zeer persoonlijke
belevenis die hij met deze beelden tracht te visualiseren. Het tunneleffect
bij het levenseinde is daarbij de leidrad geweest.

Al met al een gezellige en zeer interessante avond, waar we onderling
ook nog wat geleerd hebben.
25

Showdown, de uitslag
Er is in voorgaande
nieuwsbrieven al
twee keer eerder
geschreven over de
internationale
AV-wedstrijd,
gorganiseerd door
Zuid-Afrika, The
International AV
Showdown 2017.
De eerste keer in het
januari-nummer om
deze wedstrijd aan te kondigen, de tweede keer in het februari-nummer,
om mijn eigen ervaringen als mede-jury-lid weer te geven. Daarbij had ik
beloofd om erop terug te komen als de uiteindelijke uitslag bekend zou
zijn. Dat is inmiddels zo en belofte maakt schuld.
De volgende landen hebben ieder met vijf av’s aan deze wedstrijd
deelgenomen:
Australië
Nieuw-Zeeland
Engeland
Noord Ierland
Ierland
Zuid-Afrika
Nederland
Zuid-Australië
Elk van deze landen heeft in een eerder stadium een vijftal av ’s
geselecteerd, waardoor er in totaal 40 av’s voor deze wedstrijd zijn
ingeschreven. De jury werd gevormd door de makers van deze series, die
uiteraard alleen de series van de andere landen beoordeelden. Zij
hebben dus allemaal 35 series bekeken en beoordeeld.

Group

Total points

Position

Engeland

399

1

Noord Ierland

432

2

Zuid Australië
(Adelaïde)

482

3

Ierland

512

4

Zuid Afrika

547

5

Nederland

591

6

Nieuw Zeeland

593

7

Australië
(Melbourne)

603

8

De Nederlanders die meegedaan hebben zijn allen lid AV Westland. Het
zijn:
Aantal
Plaats in
Auteur
Titel AV
punte
de
n
wedstrijd
My Magic
Marcel Batist
99
13
Realism
Ger Sauer
Zollverein Essen
109
20
André Hartensveld
Johan
Rimmelzwaan
Kees Olierook

Black Dessert
Myanmar Hill
Tribes
Sulptures in
Bronze

127

31

128

34

128

34

Het is een enorme ervaring geweest om te zien hoe av’s in andere landen
gemaakt worden. Opvallend is dat heel veel gebruik gemaakt wordt van
Pictures to Exe om een show mee samen te stellen. Er was ook een
behoorlijk aantal MP4-films waarmee av’s gemaakt zijn. W ings kwam
slechts éénmaal voor en M.Objechts de Digifects zijn door de andere
landen in het geheel niet gebruikt. Dat is geen belangrijke conclusie, het
gaat uiteindelijk om het resultaat. En veel van de av’s waren zonder meer
indrukwekkend.
Arthur Palache
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Reclame
Er zijn een paar dingen in deze wereld, waar ik me enorm aan erger .
Één daarvan is reclame. Vreselijk. Je komt het steeds meer tegen. Overal
is reclame. Vroeger (ik ben al wat ouder en dan ga je steeds meer over
vroeger praten) had je reclame alleen in kranten, tijdschriften en
bushokjes. In die gevallen kies je er helemaal zelf voor of je er naar kijkt
of niet. Je kunt die reclame gewoon overslaan. Maar met de moderne
media lukt dat van geen kanten. Als je iets opzoekt met de zoekmachine
van Google, dan word je doodgegooid met ongewilde reclame. Je kunt er
niet omheen.

kunt met geen mogelijkheid die reclame onderbreken, je MOET kijken of
je wilt of niet. Is er iemand op deze wereld die daar een oplossing voor
weet?
Ik lees mijn
krant digitaal.
Je krijgt een
afbeelding van
de ‘echte’ krant
en als je een
artikel wilt
lezen klik je er
op en je krijgt
het leesbaar op
je tablet. Maar
vaak moet je
eerst door een reclamefilmpje heen, ook hier zonder dat je dit kunt
onderbreken. Bovendien lijkt het wel of die filmpjes steeds langer duren.

Zelfs op snelwegen kom je reclame tegen. In de vorm van enorme borden
langs de weg. Als ik zo’n bord passeer vraag ik me af of er iemand is die
daar daadwerkelijk naar kijkt en vooral of dat daarna invloed heeft op het
koopgedrag van die automobilist. Want dat is uiteindelijk toch de drijfveer
van reclame: de verkoop bevorderen.
Ik kijk nooit naar reclame. Als het enigszins kan sla ik het over. Pas als ik
een product nodig heb ga ik me oriënteren en dat doe ik niet via reclame,
maar via betrouwbare media als de Consumentenbond of aan de hand
van reviews van producten.
Als je een youtube-filmpje wilt bekijken, krijg je eerst reclame te zien.
Rechtsonder in beeld is er vaak een tellertje dat aangeeft hoelang je nog
moet kijken voor je kunt klikken op ‘advertentie overslaan’, maar dat heeft
inmiddels ook zijn langste tijd gehad. Er nu zijn reclames die dat niet
tonen. Wel hoe lang ze duren voor je er eindelijk voorbij bent. Je ziet de
teller teruglopen tot nul voor je eindelijk kunt zien wat je wilde zien. Je

Intussen vraag ik me serieus af wanneer de eerste reclames in audio visuals verschijnen. Als dat gaat gebeuren haak ik onmiddellijk af.
Arthur Palache
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