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Nieuws

Van de redactie

Van de voorzitter
Rond kwart voor vijf vertrokken op 9 februari de laatste deelnemers aan
de derde landelijke NVBG-dag richting huis. Met een tevreden gevoel en
vol lof over het symposium ‘Van idee tot AV’ dat op deze dag gehouden
werd. Complimenten voor Henk Tulp, Chris Stenger en Marco Ising die dit
Symposium verzorgd hebben. Ook bestuurslid Herman van den Dool, die
de organisatie regelde kan ook voldaan terugkijken. Elders in dit
NVBGnieuws staat een uitgebreider verslag.

Ik denk zomaar dat een deel van de lezers dit
blad op een veel later tijdstip leest. Oorzaak:
carnaval. Van 3 t/m 5 maart is een deel van
het land volkomen onbereikbaar vanwege dit
populaire volksfeest. De week erna ook, maar
dat is dan meer om bij te komen.
Hiernaast ziet u een fotootje van onze nieuwe Penningmeester, Hannie
Lodder. De redactie wenst haar veel succes bij het bijhouden van
clubkas, die jarenlang in handen geweest is van Henk Dijkstra. Henk
verdient daarvoor een welgemeend bedankje.
Zo is daar de Challenge 321, met als sluitingsdatum eind maart. Houd dat
in de gaten, want het resulteert altijd in een prachtige presentatie van
vele zeer interessante AV's uit vele landen.
Uiteraard wordt er aandacht besteed aan het symposium, in dit nummer
is een terugblik van de hand van Henk Tulp opgenomen.
AV-Dialog houdt haar jaarlijkse meerdaagse festival in Wetzlar in Lahn.
Lees erover op blz. 9 en bekijk ook vooral de website.
Nico Warnaar vraagt aandacht voor de geluidenservice. Meer dan de
moeite waard er eens gebruik van te maken.

Met de evenementenkalender en de gebruikelijke column sluiten we af.
Deze keer geen Nieuws uit de regio’s, wellicht volgende maand.
Arthur Palache
Hoofdredacteur

Hannie Lodder

Tijdens de Algemene Ledenvergadering, die
ook op die dag gehouden werd, hebben we
afscheid genomen van Henk Dijkstra als
penningmeester. Hij is opgevolgd door
Hannie Lodder-Kuizenga. Henk Tulp, tot
aan de vergadering waarnemend secretaris,
is benoemd tot secretaris van de NVBG.
Helaas was er geen kandidaat voor de
vacante functie van algemeen bestuurslid
met als aandachtsgebied de Nationale AVwedstrijd. Deze functie is tot eind januari
met veel zorg en toewijding vervuld door
Gerrit van Harreveld. Gegadigden voor de
opvolging van Gerrit kunnen zich bij mij
aanmelden.

Tijdens de ledenvergadering hebben de aanwezige leden besloten de
verspreiding van de lidmaatschapskaarten anders te gaan doen. Hoe?
Dat staat aansluitend op dit artikel in deze nieuwsbrief.
De blik is nu gericht op het Nationaal AV-Festival 2019 dat op 6 april in de
Veluwehal te Barneveld plaatsvindt.
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Van de bestuurstafel
Uw lidmaatschapskaart voor 2019 en volgende jaren
Elders in dit NVBG-nieuws meer informatie. Nieuw op het Nationaal AVFestival is de aanwezigheid van stands van de NOVA (Nederlandse
Organisatie van Audiovisuele Amateurs) en de NVvS (Nederlandse
vereniging voor Stereofotografie).

Nieuw is ook dat men tegen betaling deel kan nemen aan een afsluitend
NVBG buffet in het restaurant van de Veluwehal.
Over enkele weken verschijnt een speciale editie van NVBG-nieuws over
het Nationaal AV-Festival 2019.
6 april vormt min of meer de afsluiting van het seizoen 2018-2019.
Afdelingen houden nog wel hun bijeenkomsten, maar daarna gaat de
zomerstop in. Tijd voor de leden om actief te worden en de basis te gaan
leggen voor producties in het nieuwe seizoen.

Voor uw bestuur is er na 6 april nog volop
werk met de voorbereiding voor het
seizoen 2018-2019. En dat doen we met
plezier. Heeft u nog ideeën daarvoor of wilt
u daaraan meewerken, dan horen we dat
graag van u.

Ed Diersmann (voorzitter@nvbg.nl)

De Algemene Ledenvergadering van 9 februari 2019 heeft het bestuur
opgedragen te onderzoeken hoe de relatief hoge kosten van het
vervaardigen en verzenden van de lidmaatschapskaarten beperkt kunnen
worden.
Het bestuur heeft besloten om de lidmaatschapskaarten in het vervolg
jaarlijks digitaal toe te sturen.
Dit gebeurt in de vorm van een PDF-bestand, dat met Acrobat Reader is
te lezen. Door dit bestand af te drukken en de lidmaatschapskaart uit te
printen komt u in het bezit van de kaart.
U kunt het PDF-bestand ook opslaan op uw mobiele telefoon.
Vanaf 6 maart is het mogelijk om, vanaf het alleen voor leden
toegankelijke deel van onze website uw lidmaatschapskaart voor 2019 te
downloaden.
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Door de kaart te printen, uit te knippen en
dubbel te vouwen bent u in het bezit van
de kaart voor 2019. Heeft u nog het
keycord en de pashouder, die is uitgereikt
bij het 60 jarig bestaan van de NVBG in
2017, dan past de nieuwe
lidmaatschapskaart daar perfect in.
Tijdens het Voorjaarsfestival op 9 maart in
Oosterhout (bij Nijmegen) en op het
Nationaal AV-Festival op 6 april in
Barneveld zal het bestuur het restant aan
keycords en pashouders meenemen,
zodat men er toch in het bezit van kan
komen. Maar: Op is Op.

Het Wel en Wee binnen de vereniging.
Helaas ontvingen wij in de afgelopen periode berichten van overlijden van
twee leden van de Nederlandse Vereniging voor Beeld en Geluid.

Op 18 februari is Jan Bosma uit
Nijkerkerveen overleden .
Jan was lange tijd lid van onze
vereniging.
Het bestuur condoleert zijn vrouw
Janny en zijn familie met dit
verlies en wenst hen veel sterkte.

Zaterdag 6 april 2019, aanvang 10:30 uur
Veluwehal, Nieuwe Markt 6, 3771 CB Barneveld
Er zijn twee programmaonderdelen:
1)
Beeld en Geluid uit België
2)
2) De Nationale AV-wedstrijd 2019
In Beeld en Geluid uit België presenteren drie enthousiaste AV-clubs uit
België een aantal van hun producties. Dit ochtendprogramma wordt
gecoördineerd door Henk P. Tulp.
’s Middags wordt voor de 54 e keer de Nationale AV-wedstrijd gehou den.
Vanaf 13:00 uur worden ongeveer 25 producties vertoond, die een
deskundige jury uit de 44 inzendingen heeft geselecteerd. Na de
vertoning van de series vindt de prijsuitreiking plaats. Ook het publiek
heeft hierbij een stem met het toekennen van de publieksprijs en het
kiezen van de serie met de meeste humor.

Afgelopen weekend is vrij
plotseling Jos Mensen uit Etten
Leur overleden.

Jos was sinds januari 2015 lid.
In dat jaar won hij bij de
Nationale AV-wedstrijd de
Publieksprijs.
Wij wensen zijn naasten de
kracht en sterkte om het
heengaan van Jos te verwerken.

Tijdens het Nationaal AV-Festival geven de NOVA (Nederlandse
Organisatie van Audiovisuele Amateurs) en de NVvS (Nederlandse
vereniging voor Stereofotografie) bekendheid aan hun activiteiten. De
gehele dag staan stands van deze organisaties in de Veluwehal.

4

Na afloop van het Festival organiseert het bestuur een groots NVBGbuffet in het restaurant van de Veluwehal. De prijs voor dit Gelders Buffet
bedraagt € 27,50 inclusief 2 drankjes (zie onder). Via een Nieuwsflits
laten we u weten hoe u zich hiervoor kunt aanmelden.
Wij roepen de leden van de NVBG op om op 6 april naar de Veluwehal in
Barneveld te komen. Het wordt een leerzame dag. Neem een introducé
mee om die kennis te laten maken met onze hobby en het werk van de
NVBG. NVBG-leden hebben gratis toegang. De toegangsprijs voor nietleden bedraagt € 10,--.

Meer informatie volgt in de speciale editie van het NVBG -nieuws.
Deze verschijnt op 27 maart.
Noteer dus in uw agenda: 6 april 2019 Nationaal AV -Festival.
Bestuur NVBG

Organisatie Nationale AV-wedstrijd

Gelders Buffet
Voorgerechten:
Diverse rijkelijk opgemaakte salades
(bijv. rundvlees, zalm), groene salade,
stokbrood en kruidenboter.
Hoofdgerechten:
Pittig gekruid kipgerecht, nasi goreng, gehaktballetjes in piri -piri
saus, warme beenham met honing-mosterdsaus, stokjes kipsaté
met pindasaus, frites en verse groente.
Nagerechten:
Diverse soorten schepijs die u zelf mag scheppen, warm
geserveerde rode vruchtensaus, heerlijke chocolademousse en
slagroom.

Verslag Landelijke NVBG-dag

9 februari was het zover: De NVBG-dag met de algemene
ledenvergadering en het symposium. Naar aanleiding van vragen vanuit
onze leden heeft Herman van den Dool weer een mooi en interessant
programma kunnen samenstellen, dit jaar met als thema ‘Van idee tot AV’.
Vaak is er geen gebrek aan ideeën maar hoe kun je deze vertalen naar
een mooie Audio Visuele productie? Op die vragen is er geprobeerd een
antwoord te vinden.
Plenaire inleiding door Henk P. Tulp
Henk Tulp vertelde in een plenaire sessie over de vragen die je jezelf zou
moeten stellen als je een AV maakt. Bijvoorbeeld:
 Voor wie maak je de AV?
 Wat is je doelgroep?
 Probeer ook vast te stellen wat je wilt overbrengen.
Alle elementen moeten je AV ondersteunen. Stills, video, live-geluid,
muziek en niet te vergeten tekst en/of voice-over. Al die onderdelen
moeten als het ware nauw met elkaar samenwerken. Dat is zowaar niet
eenvoudig. Hij onderbouwde zijn verhaal met een van zijn producties
‘Nikkei’ en enkele voorbeelden uit
andere producties.
Henk houdt van AV fotografie en
benadrukte dat je veel moet
fotograferen. Niet alleen
overzichten maar ook details,
structuren, spelen met scherpte en
onscherpte. Fotografeer soms ook
iets helemaal onscherp. Niet bruikbaar wellicht als foto aan de wand,
maar wel als tussenbeeld in een AV.
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Twee praktijksessie
Na deze plenaire aanpak is de flinke groep van belangstellende in
tweeën gedeeld. De ene groep ging naar de ruimte waar Chris Stenger
uitleg gaf over het belang van een voice-over en de andere groep was bij
Marco Ising te gast.

Het applaus was dan ook zeer terecht.
Maar dat was nog niet alles. Na een korte pauze werd er van groep
gewisseld en kwamen de mensen die bij Chris waren geweest naar Marco
toe en andersom.
Chris Stenger

Marco Ising
Marco vertelde over het belang van
de juiste muziek en de samenhang
met de beelden en de voice-over.
Zijn AV in Nepal geschoten over
het project van ovens, is en blijft
een indrukwekkend verhaal over de
vervuilende lucht en het gevaar
voor de gezondheid. Marco
vertelde enthousiast over dit project
en hoe hij dit in een AV heeft
gegoten.
Het bleek maar weer dat alle elementen het verhaal en de boodschap die
je wilt overbrengen, moeten ondersteunen:
 De juiste muziek op de juiste sterkte
 De symbolische elementen in de beelden
 Het belang van een voice-over
 De samenhang tussen al die elementen,
Dit alles werd door Marco uitvoering uitgelegd en toegelicht.
Op welke manier je tot de kern
komt van wat je wilt vertellen is
essentieel. Er moet een opbouw in
zitten. De toeschouwer moet als
het ware langzaam in het verhaal
gezogen worden. In zijn AV over
Nepal kwam dat uitstekend tot
uiting.

Chris Stenger had een mooie
presentatie gemaakt waarin aan de
hand van tekst en audiofragmenten
werd uitgelegd hoe je tot een
goede voice-over kunt komen.
Zowaar niet eenvoudig. Chris gaf
een flink aantal tips. Zorg dat de
feiten kloppen. Strooi niet met
overbodige informatie zoals veel
jaartallen, hoogtes van bergen bijvoorbeeld. Nee. Maak het beeldend.
Zeg bijvoorbeeld in plaats van deze berg is 7654 meter hoog, “Dit
indrukwekkend landschap maakt de mens nog nietiger”.

Voorkom dat je zegt wat er te
zien is. Het schrijven van een
tekst is dus zeer belangrijk. Niet
te lang, zeker niet. Maar ook, dat
is wel afhankelijk van het
onderwerp, welke emotie wil je
overbrengen. Maak het
spreektaal. Diegenen die
dachten dat er daarna snel even kan worden opgenomen werden
teleurgesteld. Chris vertelde levendig over hoe je moet oefenen, oefenen
en nog eens oefenen. Daardoor wordt het eigen, voorkom je lastig
lopende zinnen en woorden. Zelfs de lichaamshouding is van belang.
Chris heeft de voorkeur om staande in te spreken. Je houdt dan als het
ware een voordracht. Het voert te ver om in dit artikel alle tips en trics te
benoemen. Wellicht komt het in het kenniscentrum van de NVBG terecht.
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Het interessante verhaal van Chris liep een tikje uit, waar overigens
niemand enige last van had behalve een beetje de organisatie, omdat die
toch het programma wilde aanhouden.
De hele dag werd afgesloten door de voorzitter van de NVBG Ed
Diersmann en vervolgens met wat we als AV liefhebbers het liefst zien;
een mooie AV show. Deze keer
een AV van Jan Roeleveld.
“The Wall behind the trees” We
waren getuigen van een geweldig
schouwspel, hoorden opzwellende
muziek en zeer toepasselijke
ingesproken voice-over. Alle
elementen dat in dit symposium
naar voren
is gekomen kwam hier samen. Een mooie afsluiting van “Idee tot AV”

Weergave Symposium Chris Stenger:
VOICE OVER / de tekst 09-02-2019 Barneveld
 Tekst moet toevoegen / ondersteunen

 Vertel niet wat het beeld al laat zien
 Vermijdt getallen / moeilijke feiten
 Humor / persoonlijke beleving (na humormomentje neemt afzwakkende









Dank dus aan Herman van den Dool. Ook volgend jaar hoopt hij naar
aanleiding van de tips en vragen van onze leden weer een mooi
symposium te kunnen organiseren.
Tijdens de op deze dag gehouden Algemene Ledenvergadering heeft
Henk Dijkstra afscheid genomen als penningmeester. Hannie LodderKuizenga heeft de functie overgenomen. Het werd bekrachtigd met het
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belangstelling weer toe)
Tekst in blokken verdelen
Spreek de tekst hardop uit om te oefenen
Vermijdt het ‘slotzinsyndroom ’ (aan het einde niet samenvatten)
dus open einde houden, mensen zijn slim genoeg om dit zelf in
gedachten te doen
Lengte tekst mag max. 65% uitmaken van de totale tijd van de AV
Begin niet meteen met de tekst, maar gun de mensen even (min.
30 seconden ) om in het verhaal te komen
Tempo inspreken: ongeveer 120 woorden per minuut
Rustig en duidelijk inspreken met goede articulatie
Vermijdt accent, tenzij het een functie heeft
Spreek de woorden correct uit (vooral met buitenlandse namen)
Overdrijf, maar niet te veel
Oefenen……oefenen…….oefenen
Investeren in een goede USB-microfoon
Microfoon op ongeveer 30 cm voor de mond
Let op akoestiek en storende bijgeluiden in de inspreekruimte
Gebruik een popfilter (ter voorkoming van harde T’s en P’s)
Probeer de tekst te acteren (plat voorlezen is dus een doodzonde)
Houding tijdens inspreken (staand inspreken is veel ontspannender
dan zittend)
Vertolk de tekst (gebruik je handen, alsof je het voordraagt voor een
zaal)
Gebruik je hele lichaam
Lees de tekst in één keer
Niet inzakken aan einde van een zin, zelfde toonhoogte aanhouden
Opgetekend door Ger Sauer, waarvoor hartelijke dank
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Hieronder een lijst met deelnemers aan deze uitdaging.
De lijst is bijgewerkt tot 27 februari

Challenge 321

Inzenden is nog mogelijk tot uiterlijk 31 maart
ID

AUTHOR

COUNTRY

TITLE

1

Georges De Valkeneer

BEL

Graffiti

2

Jean Vannerum

BEL

Chapelle Transparente

3

Jane McIlroy

GBR

The Dawning of the Day

4

Manfred Hirt

DEU

Naturnah

5

Gerard van Meel

NLD

rustig lezen in Oxford

6

Gino Zannini

ITA

One more ride

7

Ian Bateman

GBR

Cars

8

Jürgen Tappe

DEU

The Famous Basilicas Of
Barcelona

Hoe het werkt
De auteurs sturen hun AV-sequenties door middel van webtransfers naar
de organisatoren in Duitsland.
De organisatoren zullen de AV's distribueren naar verschillende hosts in
verschillende landen om te beoordelen.
Elke host retourneert een scorelijst en de organisatoren maken een
totaalresultaat.
De beste auteurs krijgen geldprijzen die zijn gebaseerd op de
instapkosten.

9

Wilfried Steins

DEU

Aground

10

Jan Tuinman

NLD

Een harde noot kraken

11

Enrico Romanzi

ITA

October Symphony

12

Liam Haines

IRL

Harlem Nocturne

13

Jürgen Gierich

DEU

Schlossbeleuchtung

14

Gerrit van Harreveld

NLD

Painted Forest

15

Marcel Batist

NLD

No-go area

16

Alan Tyrer

GBR

Lullaby

De organisatoren
Het organisatieteam bestaat uit Achim Maier, Matthias Pfister en Klaus
Fritzsche (geheel Duitsland).
Laat het ons weten als u vragen of opmerkingen heeft.
Schrijf een e-mail naar: info321@challenge321.org

17

Marco Ising

NLD

It never stops

18

Dieter Affeldt

DEU

Nightmare im Waschsalon

19

Annita Haezebrouck

BEL

Remember me

20

Renate Heimler

DEU

Well saddled

21

Adèle Ashton

NZL

Maria's Memories

22

Elaine Ashton

NZL

Thermal Activity At Rotorua

Wat is De Challenge 321?
De Challenge 321 is een internationale wedstrijd voor korte Diaporama's
met een maximale looptijd van 3 minuten en 21 seconden. Het is deze
korte looptijd die een uitdaging is voor de auteurs.
Het idee van de competitie is om een internationale uitwisseling van
audiovisueel werk te hebben.
Door hun werk in te dienen, nemen auteurs deel aan verschillende
uitspraken in verschillende landen.

De uitdaging in 2019
De inzendingsperiode loopt van 15 januari tot 31 maart 2019.
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Leinwandfestival 2019

NVBG GELUIDENSERVICE:
DAAG ONS MAAR UIT…
DE NVBG GELUIDENSERVICE BEVAT EEN ENORM DIGITAAL DEPOT VAN ALLE
MOGELIJKE GELUIDEN. DENK AAN CONCRETE GELUIDEN, MAAR OOK AAN
ABSTRACTE 'SCIENCE FICTION’ GELUIDEN EN AAN MUZIKALE SAMPLES.

Ooit is het voormalige 'NVG Geluidenarchief' opgezet dankzij een
stapeltje geleende grammofoonplaten. De inhoud daarvan is toen naar
band gekopieerd. Zo'n twintig jaar geleden is deze discotheek verder
uitgebouwd en het materiaal wordt tot op de dag van vandaag aangevuld
met nieuwe geluiden.

AV DIALOG - LEINWANDFESTIVAL IN WETZLAR IN LAHN.
NIEUWE HORIZONNEN.
Dat is het motto van het festival dit jaar in Wetzlar. Ons AV-medium kan
de meest uiteenlopende onderwerpen weergeven. Laten we het
gebruiken. We roepen alle leden opnieuw op om actief deel te nemen aan
een interessante show op het festival. Een AV-festival kan alleen zo goed
zijn als zijn uitvoeringen.
Laten we gaan! Er is nog tijd tot eind maart! Registreer voor meer ...
Als u zich registreert als aanvulling op uw registratie, krijgt u de
gelegenheid tijdens het festival - via de mobiele telefoon online! - deel te
nemen aan de openbare jury.
Als geregistreerde bezoeker kunt u ook zien wie zich nog meer heeft
geregistreerd voor het festival. U kunt ook een profiel van uzelf maken.
En - wat ons als de makers van het festival vooral interesseert - er
kunnen opmerkingen worden gemaakt over allerlei onderwerpen met
betrekking tot het festival.
Aanmelden is mogelijk via de website:
https://www.leinwandfestival-wetzlar.de/

Deze geluidencatalogus is veel omvangrijker dan we je via lijsten op de
site kunnen tonen. De aanvraag procedure via onze site geeft je daarom
ook de mogelijkheid een gewenst geluid in je eigen woorden nader te
omschrijven. Dat is ideaal, als je iets niet zo snel kunt vinden in de index,
of als je wat moeite hebt met de Engelstalige titels. Probeer dan s.v.p. wel
zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven wat je zoekt.
Een geluidje moet natuurlijk exact passen in de sfeer en inhoud van jouw
nieuwe AV productie. Zo kunnen we bijvoorbeeld putten uit honderden
soorten voetstappen of voertuigen. We hebben ook geluiden van een stad,
van sporten, cartoons, dieren, oorlog, fabrieken enzovoort.
Oh, ja: alle geluiden worden aangeleverd in goede stereo kwaliteit. Dat wil
zeggen: zonder bijgeluiden, ruis, kleuring of vervorming.
Via het formulier op onze website (in het ledengedeelte) kun je snel en
eenvoudig jouw benodigde geluid(en) bestellen. Probeer de NVBG
Geluidenservice maar eens uit. Meestal kun je de de geluiden van je
aanvraag al binnen enkele dagen downloaden via een web-transfer dienst.
Opmerking: de NVBG Geluidenservice is gratis en is enkel bestemd voor
leden.
Nico Warnaar, beheerder
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Evenementenkalender
Evenement

Plaats

Datum

Voorjaarsfestival

Nijmegen (zie toelichting onder)

09 maart 2019

Expositie AV-ZONlicht

Tegelen (zie toelichting rechts)

18 maart 2019

Nationaal AV-festival

Barneveld (zie ook blz. 4)

06 april 2019

Expositie AVZONlicht
Op onze tweejaarlijkse expositie presenteren de leden van AV-ZONlicht
wederom een aantal gevarieerde nieuwe audiovisuele producties in de
categorie ‘Vrije onderwerpen’.

Klik HIER voor nadere informatie
Beste AV-liefhebber,
Het is bijna zover…. Het 4e Internationaal AV-Voorjaarsfestival 2019 op
zaterdag 9 maart in de Klif in Nijmegen Oosterhout. Een mooie
gelegenheid om na alle carnavalsdrukte een dag heerlijk te ontspannen
en te genieten van 36 boeiende en afwisselende audiovisuele
presentaties. Voor slechts € 5,00 krijgt u een makkelijke theaterstoel.
Graag nog enkele aandachtspunten:
We bieden de mogelijkheid om voor € 5,00 een lunch te bestellen.
Bestelling en betaling van de lunch dient bij aankomst vóór aanvang van
het festival te geschieden.
We begroeten u graag op 9 maart vanaf 09.30 uur. Het programma begint
om 10.30 uur en duurt tot 16.30 uur.
Jos Hagens

De producties voor de clubopdracht zijn minstens zo gevarieerd. Dit keer
was de opdracht 'Niet te moeilijk' en bij de uitwerking daarvan heeft men
menige moeilijkheid overwonnen! Maar, kom vooral zelf zien dat we bij
AV-ZONlicht niet te moeilijk doen.
Hopelijk komen er veel fotografen en liefhebbers van audio-visuals kijken,
luisteren en genieten en komen ze vervolgens tot de conclusie dat je op
deze wijze veel meer met je foto’s kunt doen!
Bent u geïnteresseerd in het zelf maken van audiovisuele producties dan
zullen we vragen daarover graag beantwoorden.
WAAR: Cultureel Centrum De Haandert in Tegelen
WANNEER: Maandagavond 18 maart 2019
HOE LAAT: 20:00 uur
TOEGANG: Gratis
10

Energietransitie
Over de uitstoot van CO 2 is nogal het een en ander te doen de laatste
tijd. Men is bang dat de uitstoot van dit gas een broeikaseffect
veroorzaakt, waardoor de gemiddelde temperatuur van de aarde hoger
wordt. CO 2 is een gas dat vrijkomt bij verbranding, voornamelijk van
fossiele brandstoffen zoals, kolen en olie. Maar ook bij het verbranden
van afgeleiden van deze brandstoffen, zoals benzine en diesel en bij de
verbranding van stadsgas is CO 2 een bijproduct van de verbranding. Ook
wij mensen stoten met onze ademhaling CO 2 uit, maar gelukkig niet zo
veel.

Planten en gewassen ‘gebruiken’ dit gas en verbruiken de koolstof als
energiebron, waarbij zuivere zuurstof wordt afgescheiden, dit lezend kan
wellicht de suggestie ontstaan dat het gehele systeem in evenwicht is.
Helaas is dat niet zo. Onze energiebehoefte is zo groot dat er te veel CO 2
wordt geproduceerd.
De overheid heeft via het Klimaatakkoord (dat is geen écht akkoord, maar
slechts een voorstel) besloten dat er iets aan die overtollige uitstoot
gedaan moet worden. We moeten met z’n allen ‘van het gas af’, ondanks
dat de huishoudens slechts
voor 20% verantwoordelijk
zijn voor de CO 2-productie.
Het bedrijfsleven en de
transportsector, de
grootste producenten van
CO 2 blijven voorlopig
buiten schot.

Het is niet de eerste keer in de geschiedenis dat er een energietransitie
plaats vindt. In het verleden zijn we van turf overgegaan op steenkool.
Het volk morde toen ook met de kreet: “Als de turf op is, is het gedaan
met de mensheid”. Die kreet is behoorlijk achterhaald. Een tweede
energietransitie vond plaats toen steenkool plaats moest maken voor
stadsgas. Het belangrijkste argument toen, naast het algemeen gemak,
was dat het vooral veel schoner was. Dat argument schijnt men nu geheel
vergeten te zijn.
Ik vraag me af hoe de overheid kan denken dat we (op den duur) 49%
kunnen besparen op CO 2 als we alleen de huishoudens (20% van de CO 2
producenten) van het gas afhalen. Rekenkundig lijkt het mij niet te
kloppen. Maar ik heb de oplossing!
Eigenlijk is het buitengewoon eenvoudig. Als we ophouden met gezeur
over CO 2 dan zal ongetwijfeld de temperatuur van de aarde iets
toenemen. Dat is niks nieuws en een ver verleden al eerder gebeurd. Met
die toename is het opstoken van onze woningen minder noodzakelijk.
Daardoor wordt er minder gas verstookt. Voilà. Het is dus een
zelfregulerend systeem, we moeten alleen even wachten tot het zover is.
Vroeger zijn er meer ‘enge zaken’ geweest die destijds veel commotie
gaven. Ik noem even ‘zure regen’ en ‘het gat in de ozonlaag’. Dingen die
in het verleden met name door de overheid als zeer bedreigend werden
voorgesteld. Inmiddels horen we er helemaal niets meer over. Ik voorspel
dat het met de opwarming van de aarde ook zo zal gaan. Kalm afwachten
is de boodschap.
Geruststellend is daarbij dat bij het maken van AV ’s geen extra CO 2
vrijkomt. We kunnen dus zonder enig gewetensbezwaar ten aanzien van
het milieu van welke aard dan ook deze hobby blijven bedrijven.
Arthur Palache
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