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Nieuws

Van de redactie
De tijd gaat snel, heel snel. Binnen een paar dagen staat de landelijke
NVBG-dag alweer voor de deur en een paar weken later de nationale AVwedstrijd. Met als tussendoortje het Voorjaarsfestival, waar ik zeker naar
toe zal gaan.
Voor die tijd eerst deze nieuwsbrief. nummer twee alweer. Er is deze
keer niet al te veel kopij. We zullen het moeten doen met aandacht voor
bovengenoemde activiteiten, maar ook een terugblik op de Studiedag, die
deze keer niet in Rijen is gehouden, maar in Gilze. Ik was daar aanwezig
en heb er ook persoonlijk iets over geschreven, naast het ‘officiële’
verslag van de hand van de organisatie.
Fotoclub Den Helder nodigt iedereen uit om de jaarlijkse presentatie te
komen bekijken. Er worden 25 nieuwe series vertoont, dat gaat dus
aardig op een echt festival lijken.
Verder zijn er de gebruikelijke verslagen van bijeenkomsten van
afdelingen en regio’s. Altijd interessant om te lezen hoe het er intern bij
deze NVBG-onderdelen aan toe gaat.
Tot slot de gebruikelijke column, met persoonlijke ervaringen.
Ik wens u veel leesplezier en hoop iedereen tijdens de NVBG-dagen en
op het voorjaarsfestival te mogen begroeten.

Arthur Palache
Hoofdredacteur

Van de voorzitter
Nog drie dagen...
Op het moment dat dit NVBGnieuws in uw digitale brievenbus is gevallen
is het nog drie dagen te gaan tot de landelijke NVBGdag. Zaterdag 24
februari wordt deze voor de tweede keer gehouden in de Veluwehal te
Barneveld. In het NVBGnieuws van januari heeft u alles kunnen lezen
over het symposium “Digitaal; een zegen of een last?” en de Algemene
Ledenvergadering. Heeft u zich nog niet aangemeld voor het symposium?
Dan kan dat nog via de website van de NVBG (www.nvbg.nl) of direct via
de link http://www.navg.nl/NVBGactiviteiten.php. De organisatoren willen
graag weten hoeveel leden ze kunnen verwachten.
Bestuur in nood
Bij het schrijven van deze bijdrage aan het NVBGnieuws hebben de
pogingen om een nieuwe secretaris te vinden nog geen resultaat
opgeleverd. Ik doe een dringend beroep op de leden om zich beschikbaar
te stellen voor een bestuursfunctie van onze goed draaiende vereniging.
Mocht er geen nieuwe secretaris komen, dan zal het bestuur taken gaan
herverdelen en zullen sommige geplande activiteiten in de ijskast gezet
De overgebleven bestuursleden zullen in de nabije toekomst hun
werkzaamheden voor de vereniging afbouwen tot een minimum.
Namelijk de registratie van leden voor de Buma/Stemra rechten . Er zal
geen energie meer gestopt worden in het verder vormgeven aan de
NVBG als een bindende factor voor degenen die zich hobbymatig
bezighouden met het Beeld en Geluid. Het zal duidelijk zijn dat dit wel
een erg smalle basis is voor het voortbestaan van de NVBG. De keuze
is echter aan u: de leden!
Het einde van de hierboven beschreven activiteiten. Jammer van het
vele werk dat weinigen hebben verricht om dit te realiseren. Geen
ondersteuning meer van regionale festivals. De Nationale Wedstrijd zal
niet meer door het bestuur georganiseerd worden.
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worden. Indien er volgend jaar ook geen opvolger komt voor onze
penningmeester Henk Dijkstra, dan treedt het doomscenario uit 2017 ,
zoals dat op de vorige bladzijde in rood is weergegeven, weer op.
Ik hoop van ganser harte dat het niet zover zal komen. Een vereniging
van ruim 270 leden dient toch in staat te zijn een voltallig bestuur van
tenminste vijf leden te vormen?

Gratis Photoshop

Nationale AV-wedstrijd
De inschrijving voor de Nationale AV-wedstrijd is op 5 februari gesloten.
In totaal zijn 42 series aangemeld. Een lichte stijging ten opzichte van
vorig jaar.
De jury, bestaande uit Henk P. Tulp, Jan Roeleveld en Chris Stenger,
bijgestaan door Nico Warnaar als adviseur in zake geluidsaspecten, is
aan de slag gegaan om alle inzendingen te bekijken, te beluisteren en te
beoordelen.
Op 14 april kunt u in de Veluwehal te Barneveld het resultaat daarvan zelf
beleven.

Ik hoop veel leden te ontmoeten op de landelijke NVBGdag op
24 februari, het voorjaarsfestival in Oosterhout (bij Nijmegen) op 17 maart
en het Nationaal AV-festival op 14 april.
Ed Diersmann,
Voorzitter NVBG.

Landelijke NVBG-dag
Nationale AV-wedstrijd

24 februari 2018
14 april 2018

Photoshoppen is inmiddels gewoon een werkwoord geworden. Maar het
is allemaal nog niet zo eenvoudig. Beginners hebben er vaak moeite mee
en dat is niet verwonderlijk. Photoshop is, met alle respect, wel zo ’n
beetje het minst gebruiksvriendelijke programma dat er bestaat. Een
egaal scherm, omgeven door allerlei knoppen en schuiven, ga er maar
aanstaan. Bovendien zijn vele fotobewerkingen ook nog eens op tal
manieren uit te voeren, dat maakt het allemaal verwarrend en niet
uitnodigend om eraan te beginnen.
In de professionele sector is Photoshop niet meer weg te denken. Het is
een soort ‘standaard’ geworden en veel nieuwe programma’s die zo nu en
dan het licht zien, worden onmiddellijk met ‘de standaard’ vergeleken.
(Zie ook de vorige uitgave van deze nieuwsbrief voor een vergelijking van
Affinity Photo met Photoshop).
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Photoshop bestaat al sinds 1987 en is sinds die tijd steeds
doorontwikkeld. Talloze aanpassingen, verbeteringen en uitbreidingen
hebben het gemaakt tot wat het nu is en het is nog steeds geen plezier
om het te gebruiken. Maar als het goed genoeg is voor de professionals,
dan is het zeker ook goed genoeg voor de amateurs.
Er bestaat op het internet een zeer groot aantal Photoshoplessen,
tutorials genoemd, die uitleg geven over een specifiek fotobewerkingsprobleem. Vaak zijn ze erg helder, maar even vaak worden ze in de
Engelse taal gegeven. En dat beperkt de helderheid weer.

Cursus Photoshop
Sinds kort is er op YouTube een echte Photoshop-cursus. Een fotograaf
die schuil gaat onder de naam Mike Sluitertijd (ik vermoed zomaar dat dit
niet zijn echte naam is), is een cursus gestart. U kunt deze HIER vinden.

Mike belooft Photoshop in een aantal afleveringen duidelijk te maken, net
zoals hij dat ook al eens voor Lightroom gedaan heeft. Hij doet dat in een
rustig tempo, in de Nederlandse taal.
Als u op het belletje klikt (rechts naast de abonnee-knop) dan krijgt u een
berichtje als er een nieuwe aflevering geplaatst is.
Iemand van mijn fotoclub, die zelf al een hele tijd met Photoshop werkt,
vertelde me enthousiast dat hij met plezier naar de eerste aflevering heeft
gekeken en al dingen gezien had die hem volkomen onbekend waren.

Voor degenen die nog niet over Photoshop beschikken is er een
mogelijkheid geheel gratis een wat oudere versie van Photoshop te
downloaden.

Adobe heeft besloten de versie CS2 met gratis serienummer uit te geven.
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Serienummer Adobe Photoshop
voor Windows:
1045-1412-5685-1654-6343-1431
voor Mac OS X: 1045-0410-5403-3188-5429-0639
Deze serienummers heeft u nodig om het installatieproces af te ronden.

Studiedag Gilze
Verslag 25 ste studiedag 27-01-2018

Het programma is met de link hieronder te downloaden:
https://www.megadownloads.nl/download/adobe-photoshop-cs2-free/
Dit is weliswaar niet de nieuwste versie, maar voor een eerste gebruik is
dit prima. Bovendien is dit geheel gratis, dus zonder eenmalige of
maandelijks terugkerende kosten!

Door omstandigheden moesten we op het laatste moment uitwijken van
onze vertrouwde locatie in Rijen naar Gilze, maar door de vele
verzonden mails en het gebruik van sociale media werden de meeste
deelnemers en bezoekers op tijd bereikt om ze hier van op de hoogte te
stellen. Slecht enkele bezoekers waren eerst nog naar het vertrouwde
adres in Rijen gegaan om alsnog naar Gilze te komen.
Ruim 125 bezoekers mochten we verwelkomen ‘De opening van de 25 e
Studiedag AV werd verricht door Piet Huijgens, coördinator van AV-groep
1592.
Creative light bulb, gemaakt met Photoshop
De voorzitter van de NVBG Ed Diersmann neemt even het woord en
feliciteert AV Groep 1592 met deze 25 e editie van de Studiedag AV en
wenst dat er nog veel zullen volgen.
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Jan bespreekt de serie van een wat
angstig kijkende Gerard van Meel

Rinus Verheggen die als
bespreker zou optreden was
door griep geveld en werd door
Henk Tulp en Piet Huijgens op
het allerlaatste moment
vervangen, waardoor deze
twee een hele korte tijd hebben
gehad om zich voor te bereiden
op de bespreking.
De techniek was in handen van
Henk-Jan de Weert van AVgroep 1592 en Andrew Plevier

van Sowisan.
Voor het eerst werd er entree geheven door het wegvallen van de
Provinciale subsidie op de Studiedag AV en kon deze beperkt blijven tot
€ 5 vanwege de sponsoring van Fotobond Brabant West en de NVBG,
daarnaast werd de beamer, het scherm en de omslag van het
programmaboekje gesponsord door AV Stumpfl Nederland en het geluid
door Sowisan.
Er waren 48 inzendingen uit
binnen en buitenland, de meesten
uit Nederland en België. Er
werden er 25 van vertoond op
deze Studiedag AV, waarvan 24
besproken.

De gepresenteerde AV’s van het eerste en het tweede blok werden
besproken door Jan Roeleveld en Henk Tulp. Het derde blok van de dag
werden bovengenoemde twee besprekers vervangen door Piet Huijgens
omdat Jan Roeleveld en Henk Tulp verplichtingen elders hadden.
Het was een verrassende dag met veel
variëteit aan onderwerpen in de av
series met als opvallend detail de vele
korte series die werden vertoond. Het
niveau van het vertoonde werk was
wisselend van redelijk tot uitmuntend en
van traditioneel tot vernieuwend.
In de zes minuten bespreektijd die er
voor elke serie was toebedeeld
analyseerde de bespreker de av serie en werden er vragen aan de maker
gesteld over zijn/haar serie.
Het publiek werd soms in de discussie betrokken om hun mening te
geven over het vertoonde werk of vragen te stellen aan de maker.
Ondanks de perikelen naar de aanloop van deze 25 e Studiedag AV
mogen we toch spreken van een geslaagde dag en de organisatie hoopt
u volgend jaar op de 26 ste studiedag weer te mogen verwelkomen op
zaterdag 26 januari 2019.
Meer info hieromtrent t.z.t. op onze website www.avgroep1592.nl

De eerste av serie die werd
vertoond was uit eerbetoon aan
Anton Landa die op 24 november 2017 op 86 jarige leeftijd overleden is
en een trouw lid was van de AV Groep 1592.
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Persoonlijke terugblik
Zaterdag 27 januari vond de 25 e studiedag in Brabant plaats. Ik noem
speciaal niet de naam van Rijen, hoewel dat in het spraakgebruik in één
adem genoemd wordt met studiedag. De studiedag in Rijen is meer dan
ingeburgerd en het had maar een haar gescheeld of ik was dit jaar weer
naar Rijen afgereisd. Het is dat ik de dag tevoren een mailtje van een
clubgenoot kreeg, anders was ik echt verkeerd terecht gekomen.
Een andere locatie dus, deze keer in Gilze. Overigens ook een naam die
vaak in één adem met Rijen genoemd wordt, Gilze -Rijen is een
aardrijkskundig begrip, omdat Gilze en Rijen samen één gemeente
vormen.

Cultureel Centrum De Schakel
was de plaats van samenkomst.
Een aantal zaken is veranderd
ten opzichte van voorgaande
studiedagen:

1. Er moest toegang betaald worden. Voor een bedrag van slechts
€ 5, = werd een programma verstrekt en een consumptiebon uitgereikt.
2. De zaal kon niet volledig verduisterd worden.

En die niet verduisterde zaal? Ik moet zeggen dat het bij mij als een
verademing is overgekomen. Bij een verduisterde zaal is misschien het
beeld iets beter, maar daar staat tegenover dat het steeds weer wennen
is als het licht bij de bespreking van de series aan moet. Die zaterdag is
dat totaal geen probleem geweest, het licht had een constant laag niveau,
erg prettig voor de ogen. Het projectiescherm was op een podium
opgesteld en dat podium was niet verlicht. Bovendien is er kennelijk een
beest van een beamer gebruikt, want het beeld was buitengewoon helder
en goed van kleur.
Jan Roeleveld en Rinus Verheggen waren aangekondigd als de heren die
de presentaties van commentaar zouden voorzien. Helaas was Rinus
door ziekte geveld. Zijn taak is op prima wijze waargenomen door Henk
Tulp. Henk zorgde nog voor een gedenkwaardig moment toen hij bij een
serie van een der deelnemers opmerkte dat zijn tekstdia ’s veel ruis
bevatten. De deelnemer in kwestie legde uit dat dit een bekend probleem
is bij het door hem gebruikte programma om zijn series mee samen te
stellen. Henk Tulp (leverancier van M.Objects) met Jan Roeleveld
(leverancier van Wings) op de achtergrond, merkte toen op “dat er
andere mogelijkheden zijn”, zonder verder enig merk te noemen. Maar uit
gegniffel in de zaal kon je opmaken dat men de boodschap wel begrepen
had!
Al met al een geslaagde dag. Dat kan ook niet anders, met 25 jaar
ervaring achter de rug. Ik hoop dat de organisatie nog lang op deze
manier doorgaat, omdat het een reeks aan waardevolle leermomenten
voor AVmakers oplevert.
Arthur Palache

Het eerste punt is volkomen te billijken. Alles wordt duurder en volgens
een bericht op de website van AV groep 1592 is er een provinciale
subsidie weggevallen. Logisch dus dat dit op deze wijze is
gecompenseerd.
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Festival

Plaats

Datum

Voorjaarsfestival

Oosterhout (Nijmegen)

17 maart 2018

Nationaal AV-festival

Barneveld

14 april 2018

Alle Informatie over dit festival is beschikbaar op de website.
Series kunnen ingezonden worden tot uiterlijk 17 februari 2018.
Uiteraard bent u ook als bezoeker hartelijk welkom.
Met vriendelijke groet,
Jos Hagens
Coördinator organisatieteam AV Voorjaarsfestival
Inzenden voor deze wedstrijd kan helaas niet meer.
Maar u kunt wel dit festival bezoeken en genieten van wat anderen
vervaardigd hebben.

Mail: contact@av-voorjaarsfestival.nl
Website: www.av-voorjaarsfestival.nl

Bovendien kunt u uw stem laten gelden voor de publieksprijs en de
humorprijs.
Kom dus naar de Veluwehal in Barneveld, en neem uw ‘foto-maatje’ mee.
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Bijeenkomst van AV-groep West op maandag 29 januari
Aan het begin van deze eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar is er een
korte discussie over auteursrechten. Onze Belgische vrienden hebben het
wat moeilijker dan wij, maar er werd tijdens de studiedag in Gilze een site
voor rechtenvrije muziek genoemd, sonoton.com. Overigens zijn er meer
van dergelijke sites: freeplaymusic.com en soundimage.org. Het is de
moeite waard om deze eens te bezoeken.
De eerste serie is getiteld Rio Tinte. André Hartensveld neemt ons mee
naar een streek in Zuidwestelijk Spanje en toont een fraaie reeks over
delven van edele metalen. Leuk was een foto van een groeve, waarin een
aantal voertuigen op realistische wijze voortbeweegt. Een fraaie serie met
een duur van 3’29”, geheel volgens de Hartensveldtraditie, dus fraai van
beelden, overvloeiers met hier en daar een prachtig derde beeld en prima
geluid. We geven na afloop nog wel wat advies over de teksten die aan
het begin in beeld verschijnen.
Jan van der Schans heeft een
nieuwe documentaire gereed,
getiteld Vermeer. Het gaat over de
Delftse schilder Johannus Vermeer,
die beroemde schilderijen op zijn
naam heeft staan. Het heeft Jan
heel wat moeite gekost de serie
kort te houden. Hij heeft deze zelfs
ingekort van negen naar ruim zes
minuten. Hij zegt daarover: “het voelt aan of ik mijn serie heb moeten
vermoorden”. Wij, als kijker weten dat niet en zijn heel content met het
resultaat. Jammer is dat sommige van de afbeeldingen een niet al te

beste kwaliteit hebben, maar er zijn uit die tijd nu eenmaal geen scherpe
foto’s beschikbaar. Ook is er op sommige plaatsen wat te sterk
ingezoomd, maar het zijn over het algemeen zaken die niet al te moeilijk
te herstellen zijn. Zoals altijd is het commentaar ingesproken door Peter
Winters, die dat op een voortreffelijke wijze doet.
Ger Sauer vertoond zijn La
Fàbrica voor de tweede keer,
deze keer met de verbeteringen
die we de vorige keer besproken
hebben. De serie kenmerkt zich
door de schitterende fotografie en
mooie muziek, maar komt bij mij
persoonlijk wat traag over.

Marcel Batist toont “Pseudo
Wildlife”. Hij begint met uit te
leggen dat fotograferen in een
dierentuin ‘not done’ is. Natuurfotografen hebben hier een
gruwelijke hekel aan en het wordt
bij internationale wedstrijden
absoluut niet geaccepteerd.
In enkele zinnen wordt dat aan het
begin van zijn serie goed duidelijk gemaakt. Het levert een stevige
discussie op, met een verdeelde mening als uitkomst.
De serie zelf is geheel in zwart-wit weergegeven. Vaak zijn het twee
dieren naast elkaar. Sommigen van ons voelen zich door de serie niet
aangesproken, het verhaal wordt gemist. Ikzelf heb er niet zo ’n last van.
Het zijn mooie foto’s, waarop op geen enkele wijze te zien is dat ze in
een dierentuin gemaakt zijn.
Andre Hartensveld vervolgt zijn ‘feuilleton-serie van een reis door
Amerika met deel zeven en acht. Ook hier weer aan het begin een kaart
met een geanimeerde route, zodat je weet waar een en ander zich
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afspeelt. Fraaie landschappen, mooie overgangen kenmerken deze
series, die vergezeld gaan van bijbehorende muziek. Ik mis een beetje de
mens in de serie, al was het maar om de maatstaf te bepalen.
Ger Sauer vervolgt met ‘De
wondere wereld van Calatrava’.
Deze beroemde Spaanse
architect heeft veel in Valencia
gebouwd. Ger is daar geweest en
heeft er, geheel op zijn eigen
wijze, een serie van gemaakt.
Bijzonder is dat hij alle foto’s
heeft omgezet in zwart-wit en er daarna een blauwige kleur aan heeft
gegeven. Op deze manier heeft hij afgerekend met vuil en roest, want
onderhoud is er in Valencia niet of nauwelijks bij. Sterker nog, de stad is
failliet gegaan aan de kosten van bouwen met Calatrava.
We discussiëren over het al dan niet weglaten van een viertal
nachtopnamen een het eind. De gemiddelde mening is dat deze er niet bij
horen en afbreuk doen aan de verder heel esthetische serie.

Bijeenkomst AV-groep Drenthe op 30 januari 2018,
tevens jaarvergadering.
Jaarvergadering:
De jaarvergadering, die weinig verrassende punten bevat, wordt voor de
pauze afgewerkt.
Het aantal leden is constant en het financieel verslag geeft geen
aanleiding tot contributieverhoging.
De organisatie van het AV-festival van het Noorden is nog niet rond, maar
er wordt aan gewerkt.
Ook over de jaarlijkse fotosafari moeten nog nadere afspraken worden
gemaakt.
Giethoorn:
Na de pauze zien we twee series van Arie.
De serie over Giethoorn bevat een aantal beelden, die ook zijn gebruikt
voor de inswinger van de laatste AV-dag. De foto’s zijn gemaakt tijdens
een excursie met de HCC.

Over zes weken treffen we elkaar weer.
Arthur Palache

Het geeft een mooie indruk van
deze zeer toeristische plaats, wat
geaccentueerd wordt door de
ingevoegde stemmen van
Aziatische toeristen.
Aan het eind volgen beelden van
de eendenkooi.
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Het Engelse werk:
In de tweede serie, over het park “Het Engelse werk” te Zwolle, zijn
behalve een aantal mooie foto’s ook filmbeelden opgenomen, die door
een collega fotograaf zijn gemaakt tijdens, alweer, een excursie van de
HCC.

Speaker Support:
Dan is het de beurt aan Henk, die zijn eerste Speaker Support serie wil
laten zien.
Hij gebruikt hiervoor zijn laptop om de serie te vertonen en zijn ipad als
bedieningspaneel. Dit is een mogelijkheid, die beschikbaar is gekomen
met WP 6, de nieuwste versie van Wings Platinum. Het heeft hem wel
heel wat hoofdbrekens gekost om e.e.a. voor elkaar te krijgen.

Deze bewegende beelden worden in een klein kader in een hoek van het
beeld getoond, waardoor de aandacht van de onderliggende foto wordt
afgeleid, wat jammer is.
Het is fijn dat Arie,
ondanks de beperking van
zijn gezichtsvermogen,
nog in staat is om nieuwe
series af te leveren

Hij maakt gebruik van een bestaande serie over “Kent en Sussex”.

In deze serie zijn
twee korte
presentaties
opgenomen:
“Sissinghurst”
toont behalve een
overzicht van
deze beroemde
tuin ook enkele
mooie close-ups.
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“Leeds Castle” geeft een beeld
van dit kasteel en het omliggende
park.

Overig regionieuws
Fotoclub Den Helder

Hoewel we de beelden al eerder
hebben gezien, geeft de nieuwe
manier van presenteren een extra
dimensie aan het geheel.
Het verloopt niet allemaal
vlekkeloos, maar we krijgen een
goede indruk van de
mogelijkheden.

De Fotoclub FWG Den Helder is een vereniging van ruim 50 enthousiaste
amateurfotografen (m/v), die de fotografie in de ruimste zin van het woord
wil bevorderen. Leren met elkaar en van elkaar in een ontspannen en
gezellige sfeer. Wekelijks komen de leden in het eigen clubgebouw
bijeen. Op de clubavonden wordt een gevarieerd programma geboden,
dat de vele aspecten van de fotografie belicht.
Een van de activiteiten van de club is het vervaardigen van audiovisual ’s.
De AV groep van Fotoclub Den Helder heeft op vrijdag 13 april weer haar
jaarlijkse presentatie.
De acht leden van deze groep presenteren samen ruim 25 nieuwe series.
De avond begint om 20.00 uur precies, de inloop is vanaf 19.30 uur.
De locatie is het clubhuis van de fotoclub aan de Merelstraat 1A in
Den Helder. De toegang is gratis.
Iedereen is welkom.

Namens de leden
van de AV groep
Ben de Hond
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Nieuwe computer
Alles slijt en moet van tijd tot tijd
vervangen worden. En als het
niet slijt, dan vergrijst het. Zo
ook mijn computer. De oude was
al een flinke tijd ‘antiek’ en dus
hopeloos verouderd. Met enkele
kunstgrepen, zoals wat extra
geheugen is nog enige tijd
geprobeerd om het ding
draaiend te houden. Intussen
zijn er flink wat updates van
softwareprogramma’s gekomen
en dan wordt het er allemaal niet
gemakkelijker op. Na de updates is de software wel weer bij de tijd, maar
in de regel betekent dat ook ‘verzwaring’ van de programma’s met als
gevolg een evenredige vertraging in de verwerkingstijd. En omdat ik de
software graag up-to-date houd, werd het tijd om naar een nieuwe
rekendoos uit te kijken.
Gelukkig zijn de prijzen van computers in de loop der jaren flink gedaald,
maar toch is het uitkijken met deze dingen. Ik zeg altijd dat je dit soort
elektronische spullen tussen de middag moet kopen. ‘s-Morgens zijn ze
nog te duur, ’s-middags alweer verouderd. En dat geldt niet alleen voor
computers, maar ook voor camera’s zoals we allen uit ervaring weten. De
tijd dat we een camera ‘voor het leven’ kochten hebben we al lang achter
ons. Maar ik dwaal af, terug naar de computer.
Nieuwe computer
Na een intensieve speurtocht vind ik bij een gerenommeerd
postorderbedrijf op elektronisch gebied een aantrekkelijke aanbieding, die
bovendien aan al mijn wensen voldoet; een snelle 64-bit processor, een

SSD-harde schijf en
een ruim werkgeheugen. Zoals bij dit
soort bedrijven
gebruikelijk is, komt er
de andere dag al een
doos binnen met de
verlangde hardware.
Het is wel een verdacht kleine doos... En licht ook, je kon deze zo met
een hand optillen. Mijn oude computer is een stevig desktopmodel in een
kloeke kast. Als ik die aanzet klinkt er een geluid alsof er een straaljager
opstijgt. Dat zijn de ventilatoren (er zitten er drie in) die op toeren komen
en die in de loop der jaren ook steeds meer herrie zijn gaan maken.
De nieuwe is aanmerkelijk kleiner, te vergelijken met een ouderwetse
houten sigarendoos (alleen voor mensen die nog weten wat dat is, ik
realiseer me ineens dat het jaren geleden is dat ik iemand een sigaar heb
zien roken). Maar ik dwaal weer af.
Het bureau wordt opnieuw ingedeeld, ‘de nieuwe’ krijgt een plekje tussen
de voeten van mijn twee monitoren en dat scheelt een heleboel ruimte.
De grote staande kast is weg en wat me vooral opvalt is dat er na het
aanzetten van dat nieuwe ding een doodse stilte blijft. Er bekruipt me een
angstig gevoel. Hij zal toch niet stuk zijn? Maar na een extreem korte tijd
zie ik het vertrouwde Windowslogo verschijnen. Het ding werkt dus en
doet dat zo stil dat mevrouw mijn vrouw denkt dat ik in slaap gevallen
ben.
Ik zal u een lang verhaal over installeren van de nodige software
besparen. Wel kan ik nog melden dat ik er ruim een dag mee bezig
geweest ben. Best veel voor een computer die geacht wordt alles flitsend
vlug te doen. Hoe dan ook, het ding werkt weer en ik kan in een zalig
stille omgeving weer werken zoals in gewend ben.
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Totdat...
Ik werd uitgenodigd om mede-jurylid te zijn van een AV-wedstrijd. Omdat
iets dergelijks een hele eer is en ook omdat ik altijd heel nieuwsgierig ben
naar AV-werk van anderen, heb ik er enthousiast aan meegewerkt. Maar
dat viel nog niet mee. Ik mocht ruim dertig AV’s beoordelen en die waren
met een keur aan programma’s gemaakt. Ik noem er een paar: PTE was
ruim vertegenwoordigd, net als MP4-bestanden. Verder de
gerenommeerde programma’s als Wings, M.Objects en DGfectsAV. En ik
moet zeggen, dat liep niet soepel. Althans niet altijd. In de meeste
gevallen werkte alles zoals het behoorde. De EXE-bestanden deden het
meestal wel goed. Ook de MP4-bestanden konden moeiteloos worden
weergegeven. Maar soms was er een EXE-bestand dat na enkele
seconden haperde en een zwart scherm gaf, terwijl het geluid wel gewoon
hoorbaar was. Nader onderzoek leerde me dat al deze haperende AV ’s
gemaakt waren met één bepaald softewareprogramma.
De website van dat programma leerde me dat dit een bekend probleem is
en veroorzaakt wordt door ‘een niet zo slimme’, zeg maar gebrekkige
grafische kaart. Grote twijfel maakte zich van mij meester. Mijn nieuwe
computer een gebrekkige grafische kaart? Terwijl alle andere grafische
programma’s zoals Photoshop flitsend snel werken? Een zwaardere
grafische kaart is dan een mooie oplossing, maar daar is in het kleine
formaat van het kastje geen ruimte voor.
Ik heb dus van pure ellende mijn oude 32-bits desktop toch maar weer op
mijn bureau gezet. Dat betekent ook een derde monitor erbij omdat iedere
keer wisselen van kabeltjes niet ideaal is. Vernieuwing blijkt dus niet altijd
een vooruitgang te zijn.
Arthur Palache
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