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Nieuws

Van de redactie
Dit is alweer de laatste aflevering van dit jaar. Daarmee is in totaal een
drietal jaren volgemaakt. Er zijn in die tijd 30 afleveringen verschenen,
buiten de drie ‘specials’ die altijd ten behoeve van- en voorafgaand aan
het Nationaal Festival worden gemaakt. Dat is voor een belangrijk deel
mogelijk door de aangeleverde kopij. Het stroomde
niet óver, maar het stroomde gestaag en dat was
steeds voldoende om met regelmaat de nieuwbrief
samen te stellen. Een woord van dank is daarvoor op
zijn plaats, het geeft uw hoofdredacteur de moed en
de kracht om op de ingezette weg voort te gaan.
In dit nummer treft u, naast de gebruikelijke rubrieken een interessant
artikel aan over video-formaten van de hand van Tom van der Hoff.
Welke formaten zijn er en wat zijn de voor– en nadelen? Tom legt het
allemaal uit.
Ton de Bruijn schreef een artikel over Autofocus. Dat zal ook in het
Kenniscentrum worden opgenomen.
Verder een belevenis van één van de leden over auteursrecht en Herman
van den Dool geeft opening van zaken ten aanzien van de Landelijke AV dag die op 9 februari in Barneveld wordt gehouden.
Rest mij u buitengewoon plezierige feestdagen en een mooie
jaarwisseling toe te wensen. Tot volgend jaar.
Arthur L. Palache, Hoofdredacteur

Het duurt nog even, maar reserveer 06 april 2019 alvast in de agenda
voor een bezoek aan het Nationale AV-festival in Barneveld.
Het middagprogramma zal bestaan uit de presentatie en de juryuitslag
van de Nationale AV-wedstrijd 2019 van de NVBG.
Wilt u daaraan meedoen met een AV -serie? Inzenden is mogelijk vanaf
nu tot en met 4 februari 2019.
Nadere gegevens over waaraan de serie moet voldoen en hoe u kunt
inzenden vindt u in het Wedstrijdreglement en op het Inschrijfformulier
2019 Deze zijn op de website van de NVBG te vinden.
Korte samenvatting hiervan:
 Eén serie per deelnemer.
 NVBG-leden doen gratis mee, niet-leden betalen € 15,= voor
deelname.
 Serie maximaal 8 minuten lang.
 Resolutie van de serie zodanig, dat maximale kwaliteit wordt verkregen
op een beamer met 1920 bij 1080 px
 Seriebestand(en) en inschrijfformulier samen uiterlijk op 4 feb. 2019
via WeTransfer.com opsturen naar av@nvbg.nl.
Vragen?
Stuur een mailtje naar de wedstrijdcommissie op adres av@nvbg.nl
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Van de voorzitter
Beste leden van de Nederlandse Vereniging voor Beeld en Geluid,

Gelukkig beschikt de NVBG over een aantal leden die zich enthousiast
en vrijwillig inzetten voor de vereniging. Maar een ruimer aanbod van
dergelijke leden is zeker gewenst. Dus schroom niet en maak alvast een
goed voornemen voor 2019: het team van de NVBG versterken. Stuur
een email naar bestuur@nvbg.nl en we nemen contact met u op om te
zien waar u zich binnen de NVBG verdienstelijk kunt maken.

En dan is het alweer december en valt het verschijnen van de laatste
uitgaven van het NVBGnieuws samen met de verjaardag van de
Goedheiligman. We zullen ons niet mengen in de discussie omtrent zijn
hulpjes en geen Zwarte Pieten toe spelen aan wie dan ook.
2019 belooft voor de NVBG weer een jaar vol activiteiten te worden:
 Onze digitale nieuwsbrief “NVBGnieuws” zal 10 keer verschijnen,
 Het bestuur is voornemens het Kenniscentrum eens flink op te
poetsen,
 Geluidenservice zal ook in 2019 voorzien in de wensen van de leden,
 De regionale afdelingen gaan weer volop aan de slag,
 Vier regionale festivals staan op het programma (de eerste al op
26 januari: de Studiedag AV in Rijen),
 De landelijke NVBG dag is gepland op 9 februari,
 Nationaal AV Festival, met daarin opgenomen de Nationale AVwedstrijd, wordt gehouden op 6 april.
Maar er staat nog meer te gebeuren. Op 23 november hebben Henk Tulp
en ik overleg gevoerd met vertegenwoordigers van de Fotobond, de Nederlandse Organisatie voor Audiovisuele Amateurs (NOVA) en de Nederlandse Vereniging voor Stereofotografie (NVvS). In dit, op initiatief van de
Fotobond, georganiseerde overleg, is afgesproken onderling meer informatie te gaan delen. Iedere organisatie zal, naast de eigen activiteiten,
ook algemeen toegankelijke activiteiten van de andere organisaties
publiceren. Op manifestaties van de één van de organisaties zal bekeken
worden of ook de andere organisaties zich daar kunnen presenteren.

Deze pet past ieder lid

Mede namens de overige bestuursleden wens ik alle leden en sympathisanten van de NVBG een prettige jaarwisseling en een voorspoedig
2019 toe en spreek ik de wens uit dat wij u vaak zullen ontmoeten op
bijeenkomsten, die in NVBG verband zullen worden georganiseerd.

Ed Diersmann (voorzitter@nvbg.nl)
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Digirama 2018

Zaterdagmiddag 24 november stonden de (kerk)deuren open voor AV liefhebbers. In “’t Kerkske”, in het Belgische Kapellen, werd het AV-gala
Digirama gehouden. Het voormalige kerkje is jaren geleden omgebouwd
tot een prachtig (bioscoop)theater en biedt nu jaarlijks onderdak aan dit
gala.
De organisatie van dit gala (waar ooit Liliane en Maurice Dorikens de
grote drijfveren van waren), ligt in de handen van de Samenwerkende
Fotokringen Noord-Kempen (SFNK). Hieronder vallen zes fotoclubs uit de
regio. Het gala bestaat eigenlijk het twee onderdelen. Digirama en
Digiview. De eerste betreft de audiovisuele wedstrijd, de tweede is een
fotowedstrijd.
De prijsuitreiking
De middag begon met de prijsuitreiking van de winnaars in beide blokken.
De Schepen van Cultuur uit het lokale dorp nam dit voor haar rekening
(onder streng toezicht van de aanwezige burgermeester). Die uitreiking is
trouwens wel een dingetje hoor!

Bij Digiview kon in drie categorieën
ingezonden worden. Elk categorie kende
tien prijzen én drie eervolle vermeldingen.
Tel daar nog de tien prijzen plus vier
aanvaardingen van Digirama bij op, dan komt u boven de vijftig uit.
Op zich nog niet zo’n ramp, maar wel als deze mensen één voor één
vanaf de tribune naar het podium mogen afdalen om hun certificaat in
ontvangst te nemen. Wij “Ollanders” vinden dat zonde van de tijd en
vooral niet efficiënt. Maar ja, je schikt je nu eenmaal naar de gewoontes
van het land.
Enfin, toen die hobbel eindelijk genomen was, begon het grote genieten.
De presentatie
Eerst zagen we (voor de pauze) in een slide-show, het topwerk van de
ingezonden foto’s en aansluitend nog de vier “AV-aanvaardingen”.
De pauze bood gelegenheid om te netwerken onder het genot van een
(donkerbruin) drankje. AV-Belgen zijn een amicaal volkje. Leergierig ook,
altijd nieuwsgierig hoe ingezonden AV’s tot stand gekomen zijn.
Na de pauze kregen we de AV-top-tien (uit 44 inzendingen)
gepresenteerd. Mooi en gevarieerd werk uit notabene vijf verschillende
landen. Zowaar ook twee Nederlandse producties met op de 8 e plek
“Nikkei” van Henk Tulp en op de 9e plek “Verstilde wateren” van
ondergetekende.
Na afloop van de projecties was nog een uur ingeruimd om te
“nakeuvelen” zoals zo mooi in de uitnodiging vermeld stond. Kijk, dat is
de Belgen wel toevertrouwd. De aangeboden hapjes en drankjes zorgden
onmiskenbaar voor het samensmelten der landen. Hier begint Europese
eenwording!

Jammer dat zo weinig landgenoten afkomen op dit gala. Ik telde er
slechts vier op een bezoekersaantal van 135. Volgend jaar weer?
Marcel Batist.
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Buma-Stemra
perikelen
In het jongste Infoblad van de SGG (Stumpfl Gebruikers Groep) staat het
volgende ingezonden artikel van ons lid Karel Maaswinkel uit Harderwijk.

YouTube biedt zelf rechtenvrije muziek aan
Omdat muziek onder video's op Youtube vaak niet rechtenvrij is,
stelt de videodienst een eigen muziekbibliotheek ter beschikking
voor uploaders.
De YouTube Audio Library heeft op dit moment een flink aantal instrumentele

nummers die geheel rechtsvrij zijn. Dat aanbod hoopt het bedrijf in de toekomst nog verder te vergroten.
De muziek mag ook buiten YouTube worden gebruikt. Nummers zijn te
downloaden als 320 Kbps mp3'tjes. Gebruikers kunnen door het aanbod
surfen door middel van keuzes als stemming, genre, instrument of duur.

Uit nadere informatie van Karel blijkt dat het gaat om een stuk muziek dat
bij het uploaden naar YouTube werd geblokkeerd omdat er rechten op
rusten, aldus het bericht van YouTube.
Het bestuur van de NVBG kan dit artikel niet onderschrijven, ondanks het
feit dat het goede reclame voor de NVBG zou zijn. Buma/Stemra heeft
ons nadrukkelijk en schriftelijk op het hart gedrukt dat de auteursrechten,
die de NVBG voor haar leden betaalt, niet gelden voor AV-uitingen op het
internet.

Met de dienst wil Youtube zijn gebruikers een dienst doen. Vaak is het
bedrijf gedwongen om video's offline te halen wegens klachten van rechthebbenden van bepaalde muziek. Ook betaalt Youtube royalties aan
sommige maatschappijen. Deze dienst zou die kosten omlaag kunnen
brengen.
YouTube Audio Library is te vinden in het YouTube-videomanagementscherm, dat HIER te vinden is.
Daar is niet alleen muziek te vinden maar er is ook een pagina voor
geluidseffecten, die per categorie gerangschikt zijn.

We zijn uiteraard benieuwd naar wat zich in de situatie van Karel Maaswinkel heeft afgespeeld. Mogelijk was hij doelwit van phishing. Karel
heeft de oorspronkelijke email niet meer. Daarom verzoekt het bestuur
eenieder, die hier ook mee te maken krijgt, de email naar ons door te
sturen. Dat kan naar bestuur@nvbg.nl.

Redactie
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Symposium
9 februari 2019
Van idee tot AV: de verhaallijn.
Bij wijze van omlijsting van de jaarvergadering is door het bestuur, op de
laats gehouden NVBG-dag (in februari 2018), een symposium
georganiseerd. Het thema van dit symposium was “Digitaal; een zegen of
een last?” Op dit symposium is niet zozeer aandacht geschonken aan de
digitale middelen, maar meer aan hetgeen wat nodig is voor een
presentatie, die het kijken waardig is, en welke knelpunten men daarbij
ondervindt.

De onderwerpen die daarbij, in de deelsessies, aan de orde zijn gekomen
waren:
 De kracht van het beeld (overvloeien met derde beelden,
beeldmanipulatie alsmede de toepassing van video en effecten);
 Muziek en geluid als (sfeer-)dragers van een productie (live geluid,
muziekkeuze en synchronisatie);
 Het vertellen van het verhaal (opbouw van een productie, al dan niet
met behulp van een scenario vooraf). Het schrijven en inspreken van
voice-over teksten.
Het doet ons genoegen dat dit initiatief positief is ontvangen. We zijn blij
met de opmerkingen en aanbevelingen die daaruit voort zijn gekomen. Op
basis van deze reacties wil het bestuur inhoud geven aan de invulling van
de door haar nog te organiseren symposia *).
Tijdens het op de komende NVBG-dag te organiseren symposium, zal de
uitkomst van de deelsessie “Het vertellen van het verhaal” centraal staan.
Dat wil niet zeggen dat we de resultaten van de andere sessies, naast
ons neerleggen. Deze zullen alsnog aan bod gaan komen in de
toekomstig te organiseren symposia.
In de ochtendsessie, voorafgaande aan de jaarvergadering, zal het

onderwerp worden ingeleid. Daarbij zullen de vragen “Waarom maak ik
een AV?” en “Voor wie maak ik een AV?” centraal staan.
We kennen immers allemaal wel AV’s waarvan we vinden dat het
onderwerp wel erg interessant is, maar dat de uitvoering hierbij helaas
achterblijft. Wat de auteur ons wil vertellen of laten zien komt er dan niet
uit. Tijdens deze inleidende ochtendsessie zullen naast tekst en
gesproken woord dan ook de andere elementen, die ten dienste staan
van de verhaallijn zoals (AV-)fotografie en muziekkeuze, worden
aangestipt en aan de hand van voorbeelden worden verduidelijkt.
Na de vergadering en de lunchpauze volgt de middagsessie waar de
praktische uitvoering aan de orde zal komen. Hierbij zal het opbouwen
van een productie, al dan niet met behulp van een scenario vooraf,
alsmede het schrijven en inspreken van voice-over teksten centraal
staan. Dus ruim praktische aandacht voor de verhaallijn; zijnde de teksten
en gesproken woord met daar waar dit nuttig is zijdelings enige aandacht
voor muziek, live-geluiden en visuele uitwerking.
Het symposium zal worden afgesloten met een AV-presentatie, waarin
alle behandelde aspecten tot hun recht zullen komen.
Het bestuur denkt hiermee u een mooie NVBG-dag te kunnen bieden. Wij
hopen dan ook op een ruime belangstelling met uw actieve deelname en
wensen u ook nu weer een leerzaam symposium toe. Het uitgebreide
programma kunt u in het NVBG-nieuws voorafgaande aan het
symposium, te gemoed zien.
Namens het bestuur,
Herman van den Dool
Coördinator workshops
*

Aanvankelijk was het de bedoeling om invulling aan de uitkomsten te geven door

middel van “Workshops”. Deze term schets echter een verkeerd beeld van het gene
dat geboden kan worden. Dit gezien de technische onmogelijkheden op locatie en
de verscheidenheid in het gebruik van softwareprogramma’s. Om deze redenen
geeft het bestuur de voorkeur aan “Symposia”. Dit zijn immers een samenkomsten
waarop deskundigen een lezing houden, over een bepaald onderwerp, en waarop
de deelnemers hun ideeën daarover onderling uitwisselen.
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Autofocus zonder
Hocus Pocus
Toen ik nog niet zo lang geleden in het
bezit kwam van een digitale spiegelreflexcamera met de mogelijkheid om ook
video-opnamen te kunnen maken heb ik
mij noodgedwongen opnieuw moeten
verdiepen in de schier oneindige instelmogelijkheden van deze camera. Daaruit
heb ik de instellingen voor de autofocus gelicht om op deze plaats een
klein overzicht te schrijven. Het is bedoeld om u nog even op deze mogelijkheden te wijzen. U weet het natuurlijk allemaal wel, maar het kan geen
kwaad de kennis weer even op te frissen.
Wat is er mogelijk?
Behalve het handmatige (manual) scherpstellen dat voornamelijk bij het
fotograferen van stilstaande objecten wordt gebruikt is het automatisch
scherpstellen (autofocus) uitstekend geschikt voor opnamen waarbij snel
moet worden gereageerd. Daarvoor is een aantal autofocus-instellingen
beschikbaar die elk voor zich in een bepaalde situatie de voorkeur hebben. Ik beperk mij hierbij tot praktische informatie en ga niet dieper in op
de techniek waarmee de camera’s dit doen. Let wel dat hieronder de
instellingen bedoeld worden die via de camera kunnen worden geactiveerd. De twee keuzes op het objectief, manual of autofocus, geven
slechts aan of er handmatig dan wel automatische scherpstelling mogelijk
is.

De diverse fabrikanten gebruiken verschillende benamingen voor de
autofocusinstellingen:
One-shot AF, AI Servo AF en AI Focus AF worden door Canon aangeduid
terwijl Nikon het heeft over Single Servo AF, Continuous Servo AF en
Auto Servo AF. De werking is onderling min of meer gelijk.
De vraag is

in welke situatie we een specifieke instelling moeten gebruiken.
Hiernaast in het kort een opsomming:
De One-Shot of Single Servo i s met name gesc hik t o m op onder wer pen die niet bewegen scherp te stellen. Het kan gaan om een landschap,
architectuur, een portret enz. Deze instelling is echter per definitie niet
geschikt voor het fotograferen van een bewegend onderwerp, omdat
telkens bij het indrukken van de ontspanknop op een enkel punt wordt
scherp gesteld. Op het moment van de
opname kan het onderwerp al verplaatst
zijn en klopt de scherpstelling niet meer.
De Continuous autofocus (AI Ser vo of
Continous Servo) stelt continu scherp op
een bewegend voorwerp. Het actieve AFpunt van de camera wordt in deze setting
over de zoeker verplaatst met de beweging van het onderwerp. Deze
instelling is vooral handig bij snel bewegende onderwerpen zoals bij
sportfotografie of bij het fotograferen van kinderen. Om deze instelling te
activeren moet de camera op Continuous autofocus worden ingesteld en
vervolgens met de ontspanknop half ingedrukt het onderwerp volgen. Het
is goed te zien dat het actieve autofocuspunt overschakelt naar een ander
bij het volgen van het onderwerp.
De Automatische autofocus (AI Foc us o f Auto Ser vo ) i s gesc hik t
voor omstandigheden waarin de juiste instelling voor het automatisch
scherpstellen niet bepaald kan worden. Een tak van een boom met bloesem of besjes kan ook bij een klein beetje wind heen en weer zwaaien.
Hier is de Auto Servo van nut omdat de camera onmiddellijk overschakelt
naar de meest geschikte methode. Iets voor luie fotografen?
In de praktijk kan de camera heel goed in deze stand blijven staan. Dat
voorkomt dat je elke keer als het onderwerp verplaatst de sluiterknop
moet worden losgelaten en opnieuw ingedrukt. Dat is bij snel handelen
niet erg gemakkelijk.
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Tot slot.
Mijn indruk is dat de meesten de instelling One -shot AF / Single Servo AF
gebruiken terwijl dit in veel gevallen niet de beste keus is. Probeer de
verschillende instellingen eens uit en probeer hieruit ervaring op te doen.
Is autofocus hocus pocus? Vertrouw je de techniek niet helemaal dan rest
handmatig scherpstellen, maar bedenk dat de huidige cameratechniek
(soms) wonderen verricht!
Ton de Bruijn (redacteur kenniscentrum NVBG)

Evenementenkalender
Evenement

Plaats

Datum

AV-studiedag

Rijen

26 januari 2019

Landelijke NVBG-dag

Barneveld

09 februari 2019

Voorjaarsfestival

Nijmegen

09 maart 2019

Nationaal AV-festival

Barneveld

06 april 2019

Eerstvolgende Festivals:

Inschrijven voor deze studiedag kan tot 9 december.
Voor de reglementen en het inschrijfformulier: zie de website:

avgroep1592.nl
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Verschijningsdata Nieuwsbrief
Voor 2019 is een verschijningsschema vastgesteld:
Maand

Nr Release date

Deadline kopij

januari

1 woensdag 2 januari 2019

vrijdag 21 december 2018

februari

2 woensdag 6 februari 2019

vrijdag 25 januari 2019

maart

3 woensdag 6 maart 2019

vrijdag 22 februari 2019

april

4 woensdag 3 april 2019

vrijdag 22 maart 2019

mei

5 woensdag 8 mei 2019

vrijdag 26 april 2019

juni

6 woensdag 5 juni 2019

vrijdag 24 mei 2019

september

7 woensdag 4 september 2019

vrijdag 23 augustus 2019

oktober

8 woensdag 2 oktober 2019

vrijdag 20 september 2019

november

9 woensdag 6 november 2019

vrijdag 25 oktober 2019

juli
Op de drempel van de feestdagen en de jaarwisseling gaat de blik alvast
vooruit naar 9 maart 2019: het derde internationale AV-Voorjaarsfestival.

De inzending van series voor dit festival is nu al mogelijk en blijft
mogelijk tot 9 februari 2019. Voor alle informatie en het inschrijfformulier
kunt u terecht op: http://www.av-voorjaarsfestival.nl/NL/inzenden.htm
Hebt u het plan om te komen kijken, reserveer dan alvast de datum in uw
agenda. En kijk voor alle informatie op www.av-voorjaarsfestival.nl
Het team van het AV-Voorjaarsfestival wenst u alvast hele sfeervolle
feestdagen en een goede jaarwisseling. Wij zien u graag op 9 maart in
De Klif in Nijmegen-Oosterhout.

augustus

december 10 woensdag 4 december 2019

vrijdag 22 november 2019

Extra editie ten behoeve van het Nationaal AV --festival

woensdag 27 maart 2019

vrijdag 17 maart 2018

De redactie ziet uw kopij met belangstelling tegemoet
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Videoformaten
Videoformaten
Een verhelderende kijk op videoformaten.
Tom van der Hoff van ‘Filmclub Maassluis’ schreef dit artikel en gebruikte
daarvoor informatiebronnen van o.a. de ‘Futurestore’, ‘Kyle Cassidy’ en
‘Frederik Meuris’. Dit artikel beoogt niet compleet te zijn, maar om minder
technische amateurfilmers en –AV makers op weg te helpen!

Inleiding
Vroeger was het stukken eenvoudiger om films te maken. Je kocht een
Dubbel 8- of Super 8 camera, of als je het professioneler wilde doen, een
16 mm camera en opnemen maar. Ook al kostte je het een vermogen als
je een lange film wilde maken.
In de jaren ‘80 van de vorige eeuw werd filmen met de introductie van
VHS, S-VHS, VHS-C en Betamax en later VHS-C en Hi-8 al een stuk
goedkoper, maar ook en vooral een stuk ingewikkelder. Echter op één A4
-tje pasten alle verschillen over de elkaar beconcurrerende

videoformaten.
Toen het digitale tijdperk zijn intrede deed werd er steeds meer mogelijk,
maar werd de video-informatiestroom zo groot dat de (data) stromen fors
gecomprimeerd moesten worden om op een bandje of geheugenkaartje te
passen. De komst van (mini) DV, leek aanvankelijk een universele
aanwinst. ‘Wow’!
Maar niet lang daarna kon met de komst van HD (High Defenition), en
multi media bijna alle simpelheid het raam uit.
Opname-, video- en internetformaten.
Een verbijsterende reeks van nieuwe formaten volgde, te beginnen met
opnameformaten. De meest gebruikte HD camera-opnameformaten zijn
HDV en AVCHD. Maar daar bleef het niet bij.
Er volgden ook nog een aantal video(productie)formaten, bedoeld voor
hoogwaardige opslag, met extensie-afkortingen achter de filenaam, dus
met een puntje ervoor zoals:
.wmv, .asf, .rm, .mov, .mpeg, enzovoort.
Daarbij kregen veel van deze normen hun eigen sub-standaarden zoals
mpeg-1, mpeg-2, mpeg-4, H-264, enz.
Tenslotte zijn er ook nog internetformaten, die de datastroom zo klein
mogelijk willen maken en waarbij er dus best wat informatie overboord
gegooid gaat worden.
Van gewone stervelingen werd aangenomen dat iedereen, zonder
expliciete technische kennis hierover, door al die bomen het bos nog kon
ontwaren. Tja!

Containers en Codecs.
De meest verwarrende aanduidingen binnen digitale videoformaten is
misschien het concept van ‘(Multimedia)containers’ en ‘codecs’.
De overvloed van videoformaten betekent dat welk type videoproduct dat
je ook wilt gaan gebruiken, ook daadwerkelijk te maken valt, zoals
bijvoorbeeld een DVD of BluRay, YouTube, iPhone of tablet filmpje.
Dat klinkt eenvoudig, maar zo eenvoudig is het echter niet. Op zich zijn
dit namelijk al complexe systemen die audio, video en ondertiteling niet
10

op dezelfde wijze opslaan. Maar daar bleef het niet bij. Vandaag de dag
bestaan er vele mogelijkheden, van High-End-Super-HD-video met
zeskanaals Surround-geluid en twintig talen of onderschriften voor luxe
huistheaters, tot video streaming naar internet, i-Phone en afspelen op
een mediaspeler toe. Heel vaak wordt daarbij gebruik gemaakt van
verschillende toegesneden formaten, want bijvoorbeeld een groot mooi tv
-beeld betekent dus ook meer informatie dan een klein iPhone schermpje.

generatie geheugenkaartjes of USBsticks passen. Pas bij vertoning
wordt het dan weer
gedecomprimeerd of uitgepakt.
Ook de bitsnelheid
(gegevenssnelheid) wordt lager door
compressie. Hierdoor kan data
eenvoudiger over het internet
gestreamed (realtime verstuurd)
worden. Ook dat gaat niet allemaal

Containers:
Om het ons wat makkelijker te
maken, beloven fabrikanten
dat de door hen ontwikkelde
containers ervoor zorgen dat
uw video in elk afspeelapparaat correct gelezen kan
worden. Eenvoudig gezegd is
een container een combibestand dat bestaat uit
afzonderlijke audio-, videoen ondertitelingbestanden,
ofwel tracks die gecomprimeerd zijn. Gecomprimeerde containerbestanden maken het namelijk mogelijk om een complete film op een CD,
DVD of BD te zetten, of op te slaan in één enkel bestand. Zonder
compressie zou dat niet mogelijk zijn vanwege de enorme datastroom die
in dat geval nodig zou zijn.
Bekende en vaak gebruikte containerbestandsnamen zijn: AVI (extensie:
.avi), MOV (extensie: .mov), MP4 (extensie: .mp4, .m4a, .m4p of .m4v). of
de open source container Matroska (extensie: .mkv). Zie voor meer
informatie de bijlage op blz. .

Codecs:
De term Codec staat letterlijk voor COderen & DECoderen, hetgeen dus
gewoon het technische recept is om een video in- en uit te pakken. Het
zijn allerlei slimme trucjes en rekenmethoden om de giga-grote
datastromen van de beeldchip te comprimeren zodat ze op de huidige

op één en dezelfde wijze.
Elke videotoepassing heeft bij voorkeur zijn eigen beperkingen en daarom
de juiste codec en container nodig. Een onjuist gekozen of ingevulde
codec kan op bijvoorbeeld een mediaplayer een stotterend, hakkelend of
slecht gedefinieerd beeld opleveren. Meestal is dat omdat de player de
hoeveelheid data per seconde (bitrate) niet op tijd kan verwerken.
Het wordt steeds duidelijker dat het niet blijft bij deze brij van complexe
technische verschillen. Om gebruikers nog verder op te vrolijken mogen
we ervan uitgaan dat er voortdurend nieuwere en slimmere codecs
bedacht zullen worden.
Ook de ontwikkeling van steeds grotere en snellere geheugens gaat door,
en de commercieel aangestuurde kwaliteitsverhogingen zoals 3-D en 4K
etc. blijven ook doorgaan.
Ook zullen in de toekomst de huidige permanente dragers zoals DVD en
BD minder populair worden en vluchtige dragers zoals USB sticks,
mobiele harddiscs en internet steeds vaker worden gebruikt. Het lijkt er
dus op dat we niet op korte termijn verlost zullen worden van de vele
bomen in het bos. Maar visionairs voorspellen voor de toekomst gelukkig
steeds meer bedieningseenvoud
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Bijlage bij het hoofdstuk over Containers en Codecs
Containers
Container AVI (.avi)
AVI (Audio Video Interleave) werd in 1992 door Microsoft geïntroduceerd
en kan verschillende audio- en videostromen bevatten, alhoewel hij er
meestal slechts eentje van elk bevat. De container is niet zo geschikt
voor gebruik met moderne codecs als DivX of H.264, maar door allerlei
technische hacks kan het wel. Daardoor is hij nog steeds heel populair.
Container MOV (.mov)
Deze container maakt deel uit van het QuickTime multimediaframework
dat ontwikkeld is door Apple. Hij kan naast audio en video ook ondertitels
of speciale eff ecten bevatten. Bovendien kan hij verwijzingen bevatten
naar gegevens in een ander bestand. Door zijn opbouw is deze container
erg geschikt voor in-place montagewerk.
Container MP4 (.mp4, .m4a, .m4p, .m4v)
MPEG-4 Part 14: dit is een container die deel uitmaakt van de MPEG-4standaard. Hij is gebaseerd op (en dus grotendeels hetzelfde als) de
MOV-container van Apple. Naast de offi ciële extensie .mp4 worden ook
wel de extensies .m4a, .m4p en .m4v gebruikt. Deze extensies zijn vooral
door iTunes populair gemaakt en staan voor bestanden met
respectievelijk enkel audio, bestanden met door FairPlay-DRM beveiligde
audio (Copy rights) en bestanden met enkel video.
Container: Matroska (.mkv)
Matroska is een ‘open bron’ containerformaat voor multimedia. Het werd
speciaal ontwikkeld met het oog op flexibiliteit en uitbreidingsmogelijkheden. Daarom is het op het internet erg populair voor het
verdelen van bestanden met meerdere audio- en subtiteltracks.
Ondersteuning op gewone (hardware-)spelers is eerder uitzonderlijk voor
dit formaat, maar begint hier en daar toch op te duiken. Weigert je
mediaspeler een video of song af te spelen, dan ligt dat bijna altijd aan
een ontbrekende codec. In de volgende bijlage vind je de meest courante
videocodecs.

Codec MPEG-2 Part 2
Vooral gebruikt bij dvd’s. Dit is de videocodec die onder andere gebruikt
wordt voor de DVD. Hij begint ondertussen wel wat gedateerd te raken,
maar wordt nog steeds veel gebruikt en is wijd verspreid.
Hij wordt ook ondersteund door de standaarden voor digitale tv in de VS
en Europa (ATSC en DVB), en ook blu-ray kan van deze codec
gebruikmaken.
Binnen de MPEG-2-standaard zijn er verschillende profielen die
betrekking hebben op de manier waarop de compressie gebeurt en levels
die aanduiden welke resolutie en framerates er gebruikt worden. Zo
maakt DVD gebruik van Main Profi le/Main Level, en HDTV van Main
Profile/High Level.

Codecs
Codec MPEG-4 Part 2 (DivX, XviD)
Deze codec wordt vooral gebruikt bij digitale filmbestanden.
Hij is sinds enige jaren één van de populairste codecs op het internet.
DivX en XviD (de opensource-implementatie van DivX) zijn toepassingen
van van deze standaard.
Jammer genoeg bestaat er heel veel verwarring rond deze codec, want
net zoals bij MPEG-2 is er ook bij MPEG-4 een aantal verschillende
profielen en levels. Een iPod, om maar een voorbeeld te noemen,
ondersteunt naast H.264 alleen MPEG-4 SP (Simple Profile), en kan dus
geen DivX-bestanden afspelen.
Daarnaast gebruiken DivX-bestanden soms bepaalde technische
eigenschappen die op heel wat spelers niet ondersteund worden.
Wanneer een toestel MPEG-4-ondersteuning adverteert, zegt dat dus
eigenlijk niet zoveel. Er is immers geen verplichting om voor hardware
spelers alle profielen en eigenschappen te ondersteunen. In zo ’n geval is
de kans groot dat het toestel enkel met het Simple Profile om kan gaan,
waar je dan eigenlijk weinig aan hebt.
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Codec MPEG-4 Part 10 (H.264, AVC)
Deze codec wordt voornamelijk gebruikt bij Blu-ray.
Vooral gekend als H.264 of AVC (Advanced Video Coding). Dit wordt
momenteel gezien als dé state-of-the-art-codec en is ontworpen om een
goede videokwaliteit te behouden bij een sterkere compressie dan bij de
vorige standaarden.
Deze codec is ook ontworpen met het oog op fl exibiliteit en kan gebruikt
worden voor hoge en lage resoluties, en bij hoge en lage bitrates. Net
zoals zijn voorgangers is hij voorzien van een heleboel profi elen en
levels. Maar net zoals bij MPEG-4 Part 2 is de kans op verwarring ook
weer erg groot als het om de ondersteuning door de hardware spelers
gaat.
Codec WMV
Deze codec wordt vooral gebruikt bij Streaming video.
De door Microsoft ontwikkelde videocodec WMV is ook erg populair bij
gebruik op het internet. Dit komt vooral omdat hij uitermate geschikt is
voor streamingdoeleinden.
Er bestaat ook een HD-variant die eigenlijk een extensie is van WMV9, en
HDTV-resoluties (720p en 1.080p) ondersteunt. Enkele films werden al op
DVD gezet (in het formaat) WMV HD. ‘Terminator 2’ was de eerste fi lm
die zo werd uitgebracht. Deze fi0lmbestanden kunnen afgespeeld worden
op een pc.
Codec VC-1
Deze wordt vooral gebruikt bij Blu-ray
VC-1 is de naam die gebruikt wordt voor een SMPTE-standaard (Society
of Motion Picture and Television Engineers) en is gebaseerd op de WMV9
-videocodec van Microsoft.
Deze standaard wordt gezien als een alternatief voor MPEG-4 Part 10.
VC-1 is eigenlijk een superset (een ‘overkoepelende’ verzameling die een
‘deelverzameling’ omvat) van WMV9. Ook deze codec wordt verplicht
ondersteund door Blu-ray spelers en ook gebruikt in de Xbox 360.

Tom van der Hoff, Filmclub Maassluis
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AV-Dag van het Noorden 2018
Ondanks de mooie
zonsopkomst, op zaterdag
3 november 2018, was het
voor de leden van de AVGroep Drenthe toch min of
meer een donkere dag. Al in
het begin van dit jaar werden
de programmacommissie van
de AV-Dag van het Noorden
en enkele clubleden geconfronteerd met ziekte. Maar op hun
nadrukkelijke wens en in goed overleg is uiteindelijk besloten om dit
festival door te laten gaan. Er waren al contacten met Fotoclub FWG uit
Den Helder en die hebben, na ampel overleg, besloten ons met raad en
daad te steunen en te helpen, om deze dag succesvol te laten verlopen.
Onze hartelijke dank voor deze bijzondere “burenhulp”. Verder wensen
wij onze leden die met hun gezondheid kampen alle sterkte toe.
De organisatie had de ruim 30 series vooraf bekeken en daarmee een
programma, voor deze dag samengesteld. De dag, die zoals gebruikelijk
in het RaboTheater de Meenthe te Steenwijk werd gehouden, werd
geopend door Ben de Hond van FWG Den Helder. Daarna werd gestart
met het eerste blok met series.
We kregen een afwisseling van beelden over de natuur, architectuur en
vele andere onderwerpen voorgeschoteld. Hiernaast vindt u de titels en
de namen van de makers van het eerste blok.

Intro

Rolf de Ruiter

Dreaming about wild hyacints

Dirk Vet

Sixty seconds

Jan Snijder

If I had Words

Arend Veltkamp

De ruimte op aarde

Bas Versteeg

Gestruin in mijn tuin

Jeanne Assendelft

Absurdistan

Guido Flobert

Cinema Cannes

Piet Huijgens

Avio-Droom

Beert en Berta Siebring

Watercolors

Hetty Mellink

Morgenstond

Marcel Batist

Adagio

Kees Meijerink

In het begin kwam het pechduiveltje even om de hoek kijken maar met de
hulp van Aart Teeuwen (FWG Den Helder) werd daarvoor een oplossing
gevonden. Chapeau voor de hulp. Ondanks deze kleine storing kon op
tijd begonnen worden met de lunchpauze. Na de lunchpauze kwam het
volgende blok (B) aan de beurt. Bij het begin van dit blok, kregen de
series, die door de storing uitgevallen waren, een herkansing. De
volgende series in dit blok werden vertoond.
Castlefest

Aart Teeuwen

Kumido

Jan Tuinman

Wintertijd of zomertijd

Dick Fonteijn

Het druipt en druipt

Matt Bosma

Jammer, al dat blik

Jan Janssen

Don’t worry

Hans Vermaas

Perire

Arie Osstdijck

De wondere wereld van Calatrava

Ger Sauer

Pindaya Paya

Gerrit van Harrevelkd

Doel zonder doel;

Jean Vannerum
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De opkomst van bezoekers had groter kunnen zijn, maar na de
lunchpauze hebben nog een aantal bezoekers hun weg naar de zaal
gevonden. Onder de bezoekers waren toch een aantal mensen die onze
hobby prachtig vinden, maar er niet actief mee bezig zijn. Jammer want
aan de andere kant wordt de groep AV-makers kleiner door de gevolgen
van de vergrijzing. Misschien een idee, breng bij het volgende festival je
buurman mee. Na de eerste middagpauze werd het programma
voortgezet met de series van het volgende blok (C).
Colonia-Uruquay

Theo Eichhorn

An old woman’s dream

Ben de Hond

Gezocht ijskrabber

Max Joore

Bezoek aan het dorpje Noyers in Frankrijk

Piet Luitwieler

Experiment!

Rob Braat

Hortus Overzee

Ron Mulder

Butterfly

Piet W esterveld

USA road trip-1

André Hartensveld

Vergeten ambacht

Ruud Assendelft

Nikkei

Henk P. Tulp

Wat gaat zo’n dag snel voorbij, alweer de tweede middagpauze. En dan
kan begonnen worden met het laatste blok (D) zoals hieronder
aangegeven. Iedereen in de zaal had een stembriefje gekregen. De
stemmen werden opgehaald na de serie “Ontmoetingen in de natuur”.
Tijdens het afspelen van de laatste serie “Tulpen 2018 in flevopolder en
drenthe” werden de stemmen geteld.

Door de rotswoestijn van Kasab

Ivan Elegast

Als bomen spreken konden……!

Will Kuiper

Antarctica IJs

W.P. van den Broek

Aan de stegge

Guido Clarysse

Tulpen 2018 in de Flevopolder en Drenthe

Rolf de Ruiter
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Er waren weer veel inzendingen om te bekijken, series die de één mooi
vindt, terwijl de andere kiest voor een andere serie omdat zijn smaak
anders is. Dat levert bij een stemming vaak verrassende resultaten op.
Ook dit jaar was het weer een spannende bezigheid. Maar eerst werd
bekend gemaakt wie door de programmacommissie tot beste nieuwkomer
van onze AV-Dag van het Noorden 2018 was verkozen. Van de vijf
nieuwkomers ging deze prijs naar Jean Vannerum met zijn serie “ DOEL
zonder doel ”. Een serie over de teloorgang van een dorp vlakbij de
Antwerpse havens. Jean werd beloond met een certificaat voor de beste
nieuwkomer. De stemming voor de publieksprijs resulteerde in de
volgende uitslag:
1e prijs

Ontmoetingen in de natuur

Jos Ketelaar

2e prijs

Wintertijd of zomertijd

Dick Fonteijn

3e prijs

Nikkei

Henk P. Tulp

De boeiende serie van Jos Ketelaar over de natuur van het Naardermeer
tijdens de ontwaking van de dag werd beloond met een certificaat. Alle
deelnemers werden beloond met een geweldig applaus en hen werd een
certificaat van deelname uitgereikt.
Het einde van deze AV-dag naderde en tot slot sprak Ben de Hond een
dankwoord uit aan iedereen die deze dag tot een succes had gemaakt,
naast de deelnemers en de financiële bijdrage van het NVBG. De mooie
omslag van het programmaboekje werd verzorgd door Jan Roeleveld.
Maar ook al die mensen (programmacommissie, fotograaf, zaaloperator,
stembureau etc. etc.) die in de achtergrond hun steentje hebben
bijgedragen.

Arie Oostdijk
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DFG – 's-Gravenzande
VERSLAG VAN DE AV-AVOND OP 8 NOVEMBER 2018
Maandelijks komt de AV-groep binnen de vereniging bijeen om nog onvolmaakte series te testen en volmaakte series te tonen.
Enige keren per jaar is in het jaarprogramma van de club plaats ingeruimd voor een avond die geheel is gewijd aan de vertoning van AVseries. Deze keer stonden 10 series klaar voor vertoning.
No. 1
Maker : André Hartensveld.
Titel
: OURIQUE
De serie geeft de kijkers een duidelijk beeld van dit Portugese plaatsje.
Zachte overvloeiers zoals we van de maker zijn gewenst. Rustgevende
beelden die waarheidsgetrouw de omgeving laten zien. Telefoonkabels
horen daarbij en zijn niet verwijderd. Elk beeld is raak. Aantrekkelijk is
dat ook delen van panden schuin in beeld zijn gebracht. Ze verlevendigen
het beeld.
No. 2
Maker: Johan Rimmelzwaan
Titel : VALENCIA
Het is nauwelijks voor te stellen dat werken van de fameuze
Valenciaanse bouwmeester Santiago Calatrava niet fraai zouden kunnen
worden verbeeld. De maker heeft de mooie vormen van bouwwerken van
de meester Calatrava gevormd tot een aantrekkelijke serie. Toch viel
enige kritiek te beluisteren van de aanwezigen. De serie zou aan kracht
winnen als het aantal beelden zou worden uitgedund. Veel beelden zijn
gelijk aan andere. Pik alleen de beste eruit was het advies van een van
de leden. Een goede vondst was niet alleen dagbeelden in de serie te
brengen maar ook avondbeelden. De muziek was goed in lijn met de
beelden.

No. 3
Maker: Gaston Corbeau
Titel : SCHADUW
Het is verbazingwekkend hoe de maker steeds weer komt met verrassende series. Deze keer met schaduwen van voorwerpen, mensen, bomen
enz. Het gros van de beelden is uitgevoerd in zwart en wit waardoor de
schaduwen nog pregnanter worden weergeven waarmee de titel wordt
geaccentueerd. In de slotbeelden verschijnt plotseling de kleur groen.
Verrassend. Ook hier opmerkingen over de serieduur van 6 minuten. Of
zoals onze oosterburen dat zeggen In der Beschränkung zeigt sich der
Meister. Een serie waarvoor veel waardering bestond.
No. 4
Maker: Theo Luiten
Titel : NEWTON FESTIVAL
We kennen het bestaan van de anekdote van deze wetenschapper Newton die onder een appelboom zat toen plotseling een appel uit de boom
viel. Zo werd hij op de idee gebracht dat resulteerde in van de wet van
zwaartekracht. Erg goed was dat de bewegende beginbeelden die wet zo
treffend symboliseerden. Een continu vallend gewicht dat daalde op een
spiraalveer. Achter andere bewegende beelden van kunstwerken verschijnen steeds weer vaag het beginbeeld. Het bijzondere aan de muziek was
dat het geen muziek was maar een ritmisch geluid. Zwart-wit beelden
werden afgewisseld met gekleurde beelden. Eigenlijk is het een film van
kunst in beweging maar dan wel een hele fraaie.

No. 5
Maker: André Hartensveld
Titel : De Wijde Wormer
Een van de aanwezigen uitte de verzuchting ”Wat is ons land toch ook
mooi”. Als je dat weet te bereiker als maker dan heb je het goed gedaan.
De derde beelden worden niet altijd functioneel geacht. De muziek is
sterk. Een andere keuze zou mogelijk zijn geweest. Het fotowerk is van
een kwaliteit die we van André zijn gewend.
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No. 6
Maker: Johan Rimmelzwaan
Titel : De Sodafabriek
Ergens in Rotterdam staat een fabriek – of wat daarvan over is – waar
vanaf 1800 soda werd gemaakt. Een prachtige urbexlokatie. De serie
begint met detailbeelden van het gebouw en gaat over in beelden in het
interieur. In de loop van de serie verschijnt de tekst ”Sodakristallen tasten
het hout aan”. Een wat meer uitgebreidere informatie over het productieproces e.d. zou niet hebben misstaan. De inzetbeelden leiden behoorlijk
af. Het is een mooie techniek mits met mate aangepast. Een prima werkstuk dat de kijkers geboeid hield.

No. 9
Maker: André Hartensveld
Titel : USA Road Trip
Als je veel fotografische bagage hebt dan moet wel een interessante serie
ontstaan. Elk beeld klopte, de belichting was fraai en van de overvloeimogelijkheden werd goed gebruikgemaakt. Jammer was dat het in het Engels gesproken woord niet goed was te verstaan hetgeen niet heeft gelegen aan de leeftijd van de toehoorders! De natuur van zowel het Brice
National Park en als van het Zion National Park is indrukwekkend. Een
van toehoorders sprak zijn voorkeur uit voor het laatste park. De scribent
van de avond sluit zich daarbij uit eigen ervaring aan. Fraaie serie.

No. 7
Maker: Gaston Corbeau
Titel : Robet Tartin
Deze Franse kunstenaar heeft in de buitenlucht, op een eigen grondgebied, met een keur aan beelden een waar kunstpark geschapen. Als dan
een andere kunstenaar uit onze club aan het fotograferen slaat en van de
beelden een ongeëvenaarde serie maakt, wordt de zes minuten durende
serie als kort beleefd. Naast de fraaie beelden valt zijn fantastische beheersing van de creatieve mogelijkheden van M-objects op. Prachtig!

No. 10
Maker: Theo Luiten
Titel : De Haagse Markt.
Soms geeft de AV-groep zichzelf opdrachten. Een ervan luidde “Den
Haag”. De Haagse markt in de Schilderswijk was het doel van de maker.
Een kleurrijke bevolking en even kleurrijke kramen leverden aantrekkelijke beelden op. De steeds in beeld terugkerend sinaasappel is koddig
maar niet functioneel en zelfs op den duur wat irritant. De straattaferelen
waren boeiend. De tonen van het bekende liedje O, o Den Haag vervolmaakte de serie.

No. 8
Maker: Theo Luiten
Titel : Bourtange
In opdracht van Willem van Oranje werd in 1580 een fort aangelegd.
Tussen 1967 en 1992 werd het fort opnieuw ontworpen. Van tijd tot tijd
worden er folkloristische manifestaties gehouden. Als je de boeiende
beelden van de maker hebt bekeken, heb je een goede impressie gekregen van hoe het er vroeger moet hebben uitgezien. Opvallend goed was
de combinatie van gespeelde historische taferelen en de hedendaagse
werkelijkheid toen een moderne brandweerwagen ten tonele verscheen
om een bermbrand te blussen. Passende marsmuziek maakte dat een
grappige serie ontstond.

Een hele zit maar het was heel zeer de moeite waard. Met lof voor de
leden van de AV-groep en dank aan Jan Schokker voor de soepele leiding van de avond.
Jan Bonsing
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Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat snapt er niets van
Gisteravond reed ik over de A4. En, zoals dat zo vaak gebeurt, waren er
wegwerkzaamheden. Op zich is dat niet erg, uiteindelijk hebben ook
autosnelwegen hun onderhoud nodig. En dat het ’s nachts gebeurt is ook
prima, dan heeft het drukkere dagverkeer en minder last van.
Ter plaatse wordt dan de snelheid door middel van
overduidelijke borden teruggebracht tot zeventig
kilometer per uur. Daardoor verliest het woord
‘autosnelweg’ enorm aan betekenis. En dat is natuurlijk
een bron van ergernis. Zo voort tuffend denk ik dan na
wel eens over de zin en vooral ook over de onzin van
een dergelijke snelheidsbeperking. Oorspronkelijk was
dat om de veiligheid te laten toenemen. Vooral op plaatsen waar de
vluchtstrook door die werkzaamheden ontbreekt en je dus geen
uitwijkmogelijkheid hebt in geval van pech, is een dergelijke maatregel
van groot belang. Het is namelijk een snelheid waarbij je nog redelijk kunt
reageren als er met een auto vóór je iets gebeurt.
Maar ook in geval er aan de middenberm wordt gewerkt en de
vluchtstroom wél beschikbaar is, wordt de snelheid tot die treiterige
zeventig of zelfs wel vijftig kilometer per uur beperkt. En dan krijg je files,
dat spreekt vanzelf.
Natuur als voorbeeld
Al voortsukkelend en intussen nadenkend over de fileproblemen kwam ik
tot een uiterst simpele oplossing. Vreemd dat niemand er eerder aan
gedacht heeft. Maar het is wellicht nog niet te laat.
Zoals in veel gevallen helpt het om de natuur als voorbeeld te nemen.
Veel problemen blijken namelijk in de natuur ook voor te komen en daar
zijn in de regel door de evolutie prima oplossingen voor bedacht.

Als je de verkeersstroom
vergelijkt met de waterstroom in
een rivier ben je al een eind in de
goede richting. Is er, door welke
oorzaak dan ook in die rivier een
versmalling, dan zal het water in
de het overgebleven deel van de
rivier sneller gaan stromen. Daar
hoef je niets voor de toen, dat
heeft de natuur zo geregeld.
Vergelijkenderwijs moet je dus bij wegwerkzaamheden de snelheid van
het verkeer niet vertragen, maar juist versnellen, precies als bij de rivier.
Dat ontstaan er geen opstoppingen, geen ergernis en na de versmalling,
als de weg weer vrij is, vind het verkeer zijn normale snelheid weer terug.
Kleine aanpassing
Rijkswaterstaat, de wegbeheerder die ook verantwoordelijk is voor de
herstelwerkzaamheden, behoeft slechts een kleine wijziging in de
strategie aan te brengen. De maximumsnelheid moet veranderen in een
minimumsnelheid. Met een eenvoudige berekening kun je zelfs bepalen
hoe hoog die minimumsnelheid moet zijn om doorstroming te garanderen.
Doe je snelheidsmaniakken ook nog eens een plezier. Maar niet te lang,
direct na de werkzaamheden onmiddellijk weer terug naar de normale
snelheid, anders zou het té onveilig worden.
Dat zou dus ook moeten op andere plaatsen waar verkeersopstoppingen
ontstaan, bijvoorbeeld als er verkeer moet invoegen. Nu moeten we
‘ritsen’. Maar dat kan heel goed bij een hogere snelheid. Er komt ‘meer
water in de rivier’ en dus moet de stroomsnelheid toenemen. En hoeft niet
gevaarlijk te zijn; als ik de rits van mijn windjack heel snel dicht doe gaat
het ritsen net zo goed als wanneer ik dat langzaam doe.
Na een tijdje, als alle verkeer is ingevoegd, kan de snelheid weer
langzaam terug naar normaal. Rijkswaterstaat moet dus meer naar de
natuur kijken, daar valt nog heel veel van te leren.
Arthur Palache
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