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Met verslag van ‘de Nationale’ en
de volledige wedstrijduitslag

Van de redactie

Van de voorzitter

‘De tijd gaat snel, heel snel. We zijn weer over naar zomertijd en aan het
eind van deze maand vieren we het Paasfeest. Bovendien, als u dit leest
is ‘de Nationale’ ook alweer achter de rug. Gewoontegetrouw vindt u een
verslag van dat evenement elders in dit blad. Omdat het bestuur er de
voorkeur aan gaf om dit verslag zo snel mogelijk na het festival te
publiceren, is de verschijning van dit blad iets later dan u gewend bent.
U vindt in dit blad, naast de gebruikelijke artikelen, zoals een voorwoord
van de voorzitter en nieuws uit de regio’s, een verslag van het Voorjaars
festival, informatie over het voortbestaan van het festival van het
Noorden, iets pikants vanuit DigiFotoPro en een artikeltje over het
ledental van onze vereniging. Ben de Hond en Aart Teeuwen schrijven
iets over het Festival van het Noorden.

Verder een aankondiging van toch nog een festival-achtige dag die in
Den Helder gaat plaatsvinden. De dag is georganiseerd door De
AV- groep van Fotoclub Den Helder en is gratis toegankelijk.
Tenslotte eindigen we, zoals gewoonlijk met wat persoonlijke
belevenissen in de column.
Kopij voor het mei-nummer kan aangeleverd worden tot uiterlijk 26 april.
Doe dat per e-mail, naar nvbgnieuws@nvbg.nl, zorg ik voor alweer een
nette nieuwbrief.

Arthur Palache
Hoofdredacteur

Moe, maar voldaan, rijd ik op 6 april terug naar Moordrecht. Het Nationaal
AV-Festival 2019 is een schitterende dag geworden. Ondanks het
redelijke mooie weer waren 120 bezoekers naar Barneveld gekomen.
Daarmee zijn we weer beland op het aantal bezoekers van 2017 toen het
60-jarig bestaan van de NVBG en haar voorgangers gevierd werd.
Wederom zijn we er in geslaagd om met een relatief kleine groep, van het
Nationaal AV-Festival een succes te maken. Inhoudelijk ga ik niet op de
dag in. Arthur Palache heeft daar een uitgebreid verslag van gemaakt.
Dat treft u elders in dit NVBG-nieuws aan. Henk Tulp, heeft naast allerlei
andere taken die dag, de camera kunnen bedienen en het verslag kunnen
voorzien van het nodige beeldmateriaal. Arthur en Henk hebben dat weer
voortreffelijk gedaan, bedankt.
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Op het gevaar af iemand te vergeten doe ik toch een poging om degenen
die meegewerkt hebben te bedanken. Dat zijn:
 Oud secretaris Jan Bras, bijgestaan door Loek van der Sman. Zij
ontvingen de leden en gasten bij de infotafel. Programmaboekjes en
toegangskaarten werden snel aan de belangstellenden overhandigd.
 Leden van de Belgische AV-verenigingen DIKA, SCALDIS en ACINA.
In totaal werden er op het festival 14 producties van onze Zuiderburen
gepresenteerd door Henk Tulp.
 Cuno Wegman (projectie)
en Frans Warmerdam
(geluid) verzorgden op
voortreffelijke wijze de
techniek.
 Het organisatieteam. Dit
jaar hebben daarin
meegewerkt:
Gerrit van Harreveld,
Herman van den Dool, Cuno Wegman, Hannie Lodder en Henk Tulp.
 De jury bestaande uit Leo Koppens, Piet Huijgens en Jan Roeleveld.

Maar zonder inzenders voor de Nationale AV-wedstrijd kan een dag als
deze kan niet gehouden worden. Alle 44 inzenders hartelijk dank en
hopelijk zijn jullie er volgend jaar weer bij.
Zonder publiek kunnen we wel thuis blijven. Zoals gezegd: 120 bezoekers
en prachtig aantal. Voor het eerst in de afgelopen jaren hebben we in de
middagpauze stoelen bij moeten zetten. Tijdens het ochtendprogramma
was de zaal reeds gevuld met ongeveer 100 personen. Zegt het voort en
wie weet halen we weer de 150 van weleer.
Jan Roeleveld uitte in zijn toespraak waardering over het ‘weer op het
spoor zetten’ van de vereniging. Hij richtte zich daarbij voornamelijk tot
mij. Ik dien hem daartoe enigszins te corrigeren. Het ‘weer op de rails
krijgen’ was grotendeels het werk van mijn voorganger Robert Bleekrode
en zijn bestuur. Mede met mijn bestuursleden heb ik de vaart er in
gekregen. Nu dienen we door te gaan. Belangrijke aandachtspunten
daarbij zijn:
 het stimuleren van belangstelling door het bij een breder publiek
bekend maken van ons AV-medium en van de NVBG, om zo te komen
tot een groei van het aantal leden,
 het bieden van educatieve ondersteuning aan de leden,
 positionering van geluid binnen de NVBG.
Maar een voorzitter en ook het bestuur kan dat niet alleen. Hierbij is de
inbreng en medewerking van de leden onmisbaar. Op dit moment zijn we
op zoek naar een lid die in het bestuur wil mee werken aan de organisatie
van de landelijke AV-wedstrijd. Tevens zijn we op zoek naar iemand die
goed kan omgaan met sociale media en het bestuur daarbij kan helpen en
adviseren. Schroom niet, meldt u zich bij mij aan en versterk het
enthousiaste team van de NVBG, dat de vaart er in wil houden.
Ed Diersmann
voorzitter@nvbg.nl
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Het Wel en Wee
binnen de vereniging.
In 2019 hebben zich zes nieuwe leden aangemeld:
 Wim Heuvelman uit Boskoop
 Adrie van Oudenaarde uit Hellevoetsluis
 Marianne van den Bosch-Rietveld uit Kruisland
 Jaap de Jong uit Heereveen
 Wim Gerrets uit Den Helder
 Ruud Mulder uit Den Haag
De laatste twee nieuwe leden hebben zich zijn tijdens het Nationaal AV Festival op 6 april aangemeld. Een goed begin van het tweede kwartaal
dus. Van harte welkom en wij hopen dat u plezierige en leerzame tijd bij
onze vereniging zult hebben.

In de afgelopen drie maanden hebben wij reeds het droeve nieuws van
het overlijden van vier leden medegedeeld.
Helaas is op 31 maart ook Cees de Rooij uit Roosendaal overleden.
Cees was jarenlang lid van de NVBG en een fervent en enthousiast
maker van audiovisuele producties.
Wij wensen zijn vrouw Jenny en zijn
naaste familie veel sterkte en de kracht
om dit verlies te dragen.

Het bestuur van de Nederlandse
Vereniging voor Beeld en Geluid
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Verslag

Voorjaarsfestival 2019 2019

Einde van het
Festival van het Noorden ???

Het Internationaal AV-Voorjaarsfestival is een coproductie van de NVBG
Regio Arnhem, AVN Nijmegen en de AV-Kreis Essen. Dit jaar is het
alweer de vierde keer dat dit festival gehouden is. Een kort verslag van
deze dag is hier weergegeven.

De AV-groep Drenthe houdt op te bestaan. Door het bedanken van leden
door leeftijd en lichamelijke ongemakken, blijven er te weinig leden over
om een gezonde vereniging in stand te kunnen houden.
De paar overgebleven leden gaan door als huiskamer groepje.

Op 9 maart vinden meer dan 100 bezoekers de ingang van het
wijkcentrum De Klif in Nijmegen-Oosterhout, waarvan de eersten al om
8.00 aanwezig waren. Een recordaantal. Maar ook het aantal ontvangen
inzendingen was een record: 58 series uit Nederland, Duitsland, België
en Zwitserland.

Vorig jaar heeft de organisatie van het festival de hulp ingeroepen van de
AV-groep Den Helder. Enkele leden van deze groep hebben daaraan
meegewerkt. Ook voor het festival van 2019 op zaterdag 23 november
staan deze mensen paraat. Sterker nog, zij nemen bijna de hele
organisatie over. Drenthe staat nog wel garant voor de financiële
afwikkeling, het printen van de programmaboekjes en de certificaten van
deelname. Ook kunnen de inschrijfformulieren nog van hun website
gedownload worden, na het festival zal naam en inhoud van de site
aangepast worden. Het adres voor het inzenden van series en
inschrijfformulieren verandert wel, dit staat op het inschrijfformulier
vermeld.

Het organisatieteam had met 36 geselecteerde AV-series een afwisselend
programma samengesteld, dat in vier projectieblokken werd vertoond. De
pauzes tussen de projecties werden ook veelvuldig voor uitwisseling en
discussie over het vertoonde benut.
De reacties van aanwezigen op de vormgeving en uitvoering van het
festival waren buitengewoon positief, dus dat is een goede opsteker voor
het organisatieteam op weg naar het lustrumfestival op 14 maart 2020.
Mede dankzij de ondersteuning van AV Stumpfl Nederland, de NVBG en
DigiActief lukte het ook dit jaar weer de toegangsprijs onveranderd te
laten. Waarvoor onze hartelijke dank.
Namens het Team AV-Voorjaarsfestival
Jos Hagens – coördinator.

In principe hebben twee leden van Den Helder besloten het stokje voor
2020 en later helemaal over te nemen, zij vonden het zonde dat zo ’n
langlopend festival zou verdwijnen. Maar daar hebben zij dan wel hulp bij
nodig, hoe en wat precies moet nog nader bekeken worden, zeker op
financieel gebied, maar het eerste besluit is al wel genomen: de locatie
blijft Theater De Meenthe in Steenwijk. Dit is ook al met het theater
afgesproken. Wij hopen voor 2019 op vele inzendingen, zodat wij uit Den
Helder weten waar wij aan begonnen zijn.
Nadere berichten volgen.
Namens AV-groep Den Helder: Ben de Hond en Aart Teeuwen
Namens AV-groep Drenthe: Rolf de Ruiter
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Toch nòg een festival?
De AV groep van Fotoclub Den Helder heeft op vrijdag 26 april weer haar
jaarlijkse presentatie. De acht leden van de 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 en de toegang is gratis. Iedereen is
welkom.
De fotootjes van enkele series tonen aan dat het een gevarieerde avond
wordt.
Namens de leden van de AV groep
Ben de Hond

Programma
26 2019
april aanvang
2019 20.00 uur
Programma Avgroep dinsdag
16 en vrijdagvoor
26 april

Opening
Serie

muziek

auteur

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Mark Knopfler, Mike Oldfield
George Fenton
John Williams
Nature Voices
With Tenderness
Harry Sacksioni
Hang Massive
onbekend
Steve Jablonsky
Secret Garden
Musica Andina
Vangelis
Blue Planet
Thomas Newton
Irie Nothing Yet

Aart Teeuwen
Dirk Vet
Ria Vet
Ben de Hond
Peter Leguit
Tjip van der Veen
Aart Teeuwen
Dirk Vet
Peter Leguit
Rie Vet
Ben de Hond
Peter Leguit
Hetty Mellink
Dirk Vet
Ben de Hond

Elfstedentocht
Dunes around Godrevy
Granadilla
Kleurig zwart
Ochtennevel in het Zwanenwater
Spechten
Huh?
Alberquerque
Rio Tinto
Park Unteres Odertal
Natuur momenten
Base Express
De Schoorlse duinen
Bunker
Dale Chihuly

Pauze
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Carcassonne
IJzig
De wedstrijd
Guadalest
Normerweg 1
Bloemen in de vrije natuur
Duet
Calla
Kleuropia
Klooster Chorin
Sierra Nevada
De loop van het water
Castlefest
Hersenspinsels
Fuente Dé

Christian Salàs
Planet Ocean
Pjotr Tchaikovski
Armik
Mustapha Kamel
John Field
Gioachino Rossini
Blue Planet
Nature Voices
Voices of Celtic Angels
Spiritlands
Varun Kumar
Celtic music, Omnia
Musica Andina
Gitano, Ramin Djawadi

Dirk Vet
Ria Vet
Ben de Hond
Peter Leguit
Aart Teeuwen
Tjip van der Veen
Dirk Vet
Hetty Mellink
Ben de Hond
Ria Vet
Peter Leguit
Willem Gerrits
Aart Teeuwen
Ben de Hond
Dirk Vet
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Een pikante verrassing
Er bestaat een website, speciaal voor digitale fotografen: DigifotoPro. Ik
bedoel daarmee niet dat de fotografen zelf digitaal zijn, maar dat deze
gebruik maken van digitale apparatuur. Het is een interessante website,
met veel informatie, nieuwtjes, wedstrijden en reviews van nieuwe
apparatuur. De website is HIER te vinden.
Vanuit deze website kunt u zich abonneren op een nieuwsbrief, die ik zelf
altijd met veel interesse doorkijk.
In de nieuwsbrief van maart van
dit jaar kwam ik het volgende item
tegen, getiteld “Erotische
videobeelden met een penis
camera”.

U begrijpt dat mijn wenkbrauwen
tot mijn kruin omhoog schoten.
Een penis camera? Ik had geen
flauw idee wat ik me daarbij moest voorstellen. Het allereerste waar ik
aan dacht was dat dit een 1-april-grap moest zijn. En dus wachtte ik
rustig af of er reacties op kwamen die in die richting wezen. Die kwamen
niet. Ook nadat de datum van 1 april was verstreken is me niet gebleken
dat het een grap is. Wilt u er meer over weten? Klik even HIER om het
betreffende artikel te lezen.
We leven in een vreemde wereld...

Verslag van ‘de Nationale’
in Barneveld
Het lijkt wel of de duivel er mee speelt, want steeds als ‘de Nationale’
gehouden wordt is het schitterend weer. Ook deze zaterdag was dat zo
en het was een plezier om over ’s heren landswegen naar Barneveld te
rijden.
De opening
Het was dit keer een druk bezet festival. Er moesten zelfs stoelen
bijgeplaatst worden. Het bezoekersaantal kwam in de buurt van 120
personen. Dat is duidelijk meer dan het voorgaande jaar. En dan, zo rond
de klok van elf uur, is er de ‘trailer’, een inleidend filmpje gemaakt door
Henk Tulp. Een buitengewoon
indrukwekkende inleiding, met goed
bijpassende muziek. De maker fluisterde
me tijdens het afspelen ervan in het oor
dat er meer den 80 sporen zijn gebruikt
om dit op deze manier mogelijk te maken! Een imposante inleiding dus,
die goed weergeeft wat er met moderne software mogelijk is.

Voorzitter van de Nederlandse
Vereniging voor Beeld en Geluid, Ed
Diersmann opent vervolgens het festival
en wenst iedereen een interessante dag
toe. Vorig jaar, zo brengt hij in
herinnering, waren het onze Duitse
vrienden die in het ochtendprogramma
verzorgden. Nu zijn onze zuiderburen
aan de beurt om een staaltje van hun creativiteit te tonen.
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Ochtendprogramma
Henk Tulp is de spreekstalmeester. Hij bezoekt veel Belgische festivals
en kent, mede vanuit zijn professie, veel Belgische AV-makers. Steeds
wordt een serie door hem ingeleid. We kunnen op deze manier zelf
ervaren hoe creatief de Belgen zijn en welke verscheidenheid aan
onderwerpen passeren, zonder naar België af te reizen.
Na elke serie verschijnt de kaart van Nederland, die langzaam overdekt
wordt door een Belgische vlag. De tijd die daarvoor nodig is, geeft de
gelegenheid de serie na te bespreken met de naaste buurman of
bekende.
Van de in totaal 25 series die ingestuurd werden, worden er 13 vertoond.
Een 14e serie wordt later op de dag vertoond tijdens het tellen van de
publieksstemmen. Een overzicht van maker en titel is hieronder
opgenomen.
Nr

Wat mij bij het bekijken van de Belgische series is opgevallen, is de
enorme gevarieerdheid van onderwerpen die we te zien krijgen. De eerste
serie, People van Paul Vandevelde, is gemaakt aan de hand van een
song die we horen; People van Barbara Streisand. Van de volgende
twaalf series zijn er tien ingesproken. Dat is veel. Wij Nederlanders doen
dat veel minder. Het heeft in mijn beleving wel een toegevoegde waarde,
al moet ik zeggen dat ik soms wat moeite heb met het Belgische
taalgebruik. Soms komt het wat ‘wollig’ over. De laatste serie die we voor
de lunchpauze zien, het leven in de Camargue van Bie Lievens, is een
fraaie serie, maar de inhoud is anders dan ik verwachtte. Het gaat over
het leven van vogels in deze Franse landstreek, waar bij mij het
vermoeden gerezen was dat het over het menselijk leven zou gaan. Het
was wel een heel indrukwekkende serie.
De Belgen worden na afloop beloond met een stevig applaus en dat
hebben ze meer dan verdiend.

Titel

Naam auteur

AV-club

1

People

Paul Vandevelde

Dika

De Nationale

2

Dwaallichten

Guido Clarysse

Scaldis

3

Belle Epoque

Ludo Boeij

Acina

4

Horta

Guido Flobert

Scladis

5

Petrol Zuid

Dika

6

No more war

7

Mantis Religiosa

8

Barcelona

9

Het Verbond

Jan Claessens
Robbie
Breugelmans
Guido Clarysse
Jacky
Stormezand
Guido Clarysse

Hassan II moskee

Willy Gielis en

Acina

Lisette Kennis

Acina

Guido Flobert

Scaldis

Bie Lievens

Acina

Na de lunchpauze wordt de trailer nog
een keer herhaald en die is deze keer nog
net zo spectaculair als de eerste keer.
Mooie primaire kleuren, een spetterend
muziekje eronder: lof voor de maker. Dan
opent de voorzitter van de NVBG de middagzitting, de échte wedstrijd om
de nationale titel. Hij doet dat met het verwelkomen van twee gastorganisaties: De NOVA, de
Nederlandse Organisatie Van
Audiovisuele Amateurs en de
NVvS, de Nederlandse
Vereniging voor
Stereofotografie. Beide
organisaties hebben een stand
in de zaal. De voorzitter moedigt
een bezoek aan die stands ten
zeerste aan.
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10
11
12
13

Straatsburg, de
begeerde stad
Passage
Het leven in de
Camargue

Dika
Scaldis

Dika
Scaldis

Ledenaantal
“Het is”, zo zegt de voorzitter, “een goede gewoonte even bij het
ledenaantal stil te staan. In 2018 hebben we twee leden kunnen
bijschrijven. In het eerste kwartaal van 2019 hebben we vier nieuwe leden
kunnen verwelkomen en vandaag zijn er ook weer twee leden
bijgekomen. Er staat tegenover dat er in deze periode in totaal vijf leden
zijn overleden”. We houden een korte stilte om hen te gedenken.
Dan wijst de voorzitter op het feit dat er een mogelijkheid is om aan het
eind van de middag deel te nemen aan een gezamenlijk buffet. Er is nog
een klein aantal plaatsen over, aanmelden kan dus alsnog.
Afscheid
Vervolgens besteedt Ed Diersmann aandacht aan de vrijwilligers van de
vereniging, die hij de “smeerolie van de NVBG" noemt. Ze worden
allemaal naar voren geroepen om publiekelijk geëerd te worden voor hun
inzet. Als stoffelijk blijk van dank krijgen ze allemaal een waardebon.
Speciale aandacht is er voor Gerrit van Harreveld, die vier jaar is
werkzaam geweest in de wedstrijdcommissie. Over Gerrit zei de voorzitter
dat zijn nagelaten werk ons nog jarenlang kan dienen als draaiboek. Van
Henk Dijkstra, die zes jaar lang het penningmeesterschap heeft vervuld,
zei hij dat het uitbetalen van reisgelden in de regel zo snel ging dat het
reisgeld al op de rekening van ontvanger was bijgeschreven, voor deze
na een vergadering alweer thuis was! Beiden werden ten zeerste bedankt
voor hun inspanningen en met een waardebon beloond.
Sponsors
Ook aan beide sponsors werd aandacht besteedt. Zonder de bijdragen
van DigiActief (Henk Tulp) en AV Stumpfl Nederland (Jan Roeleveld) is
het een stuk lastiger om dit festival te organiseren. Beide heren worden
vanuit het publiek beloond met een warm en welgemeend applaus.
Dan geeft de voorzitter nog wat aanwijzingen over het gebruik van het
stembriefje en krijgt Jan Roeleveld als voorzitter van de jury het woord.

Hij steekt de voorzitter een
pluim op de hoed omdat, zo
zegt hij. “Ed Diersmann de
NVBG op een goed spoor
heeft gezet. De AV-hobby is
springlevend”. Hij constateert
vervolgens dat er meer series
zijn met een voice-over dan
voorheen en dat noemt hij
positief. De kwaliteit van de
fotografie is in de meeste gevallen zeer goed, maar soms is deze voor
verbetering vatbaar.
De humorprijs wordt deze keer niet uitgereikt, omdat in de selectie van de
genomineerden de humor helaas ontbrak. De jurering was “een lastige
zaak, vanwege de enorme diversiteit. Appels, peren en vele soorten
ander fruit moesten met elkaar vergeleken worden, en ja, dat is heel
moeilijk”.

De korte jury-bespreking van de series vindt plaats na de vertoning, zodat
iedereen onbevooroordeeld kan kijken naar wat de auteurs gepresteerd
hebben.
In mijn rol van journalist mag ik zelf uitmaken welke series ik kort
bespreek, Dat zijn de series die door mij als hoogste zijn gewaardeerd en
die, de een meer dan de ander, een diepe indruk hebben achtergelaten.
Ik beschrijf deze in de volgorde van vertonen
Serie 10, My Immortal van Gert de Graaf
Gert heeft al eerder een serie over paarden op het eiland Rozenburg
vertoond. Waar het toen ging om de geboorte, was de serie deze keer
een soort vervolg erop. In de kudden groeien dieren op, vechten om
leiderschap en uiteindelijk overlijdt een paard (de verliezer?). De beelden
zijn schitterend, de overvloeiers subliem. Het geheel kwam bij mij zeer
emotioneel over, zeker als bij het overlijden hoorbaar de hartslag stropt.
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Een voice-over is bij deze serie totaal niet nodig, de rode draad was
overduidelijk.
Serie 13, Een dag in Mandalay van Gerit van Harreveld
Een bijzonder documentaire. Bijzonder door de goede voice -over en de
goed bijpassende geluidseffecten. Prettig om de zien en te beleven. Een
lange serie (8 minuten) maar dat was niet de indruk die aan het eind is
blijven hangen. Wat mij betreft had de serie nóg langer mogen zijn, deze
verveelde geen seconde.

beter en indringender kunnen worden als deze in 3D zouden worden
weergegeven. Hij wijst ook op de Open Dag van zijn organisatie, die op
28 september in zalencentrum ’t Visnet, De Ruyterstraat 7 in Huizen
gehouden wordt.
Prijsuitreiking
Tenslotte volgt de bekendmaking van de prijswinnaars.

Serie 17, Zo stil in mij van Marco Ising
Twee oud-medewerkers van een instelling voor verstandelijk
gehandicapte kinderen mijmeren over de afbraak van het hoofdgebouw en
over de veranderingen in de zorg voor mensen met een verstandelijke
beperking. We zien Urbex-beelden, voornamelijk in zwart-wit. Bijzonder is
dat de voice-over een gesprek is tussen twee personen. Het geheel is
zeer raak getroffen, hetgeen door jurylid Leo Koppens wordt verwoord
met de zin: “Je wordt er stil van”.

Beste debutant is gewor den Marianne
van den Bosch met Mai s ou i, c és t
Strangé. Een mooie registratie van de
transformatie van een man genaamd
Valentine Strangé, naar een dragqueen
(van daar de titel). Jury-commentaar was
dat de serie wellicht iets korter kon, dat
er ‘gewaagde’ composities gebruikt zijn
en dat er herhalingen in voorkwamen. De muziek was treffend; I am what
I am van John Barrowman.

Serie 20, Nikkei van Henk Tulp
Hoewel ik de serie inmiddels een aantal malen heb gezien, is en blijft het
een aangrijpend en ontstellend verhaal. Het brengt op treffende wijze in
beeld wat de Japanners in Canada is overkomen. Bijzonder is dat de
serie is ingesproken, maar dat er ook teksten in het beeld verschijnen. De
serie boeit van de eerste tot de laatste seconde.

Beste geluidsmontage. Deze i s
gemaakt door Hans Vermaas in zijn serie
Den Draad. De jury vond dit een mooi,
zelfs schitterend verhaal, een goed en
creatief uitgewerkt idee. Goed geslaagd
dus.

Stemming voor de publieksprijs
De voorzitter legt nog even uit hoe om te gaan met de stembriefjes.
Aanwezigen kunnen aangeven welke drie series zij het beste vonden en
dat invullen op het stembriefje. Na collecte ervan gaat de telploeg,
bestaande uit Henk Dijkstra, Nico Warnaar en Arthur Palache aan de
slag. Intussen wordt nog een Belgische serie vertoond; De Chambal
Rivier, van Bie Lievens.
Hierna krijgt Job van de Groep namens de Nederlandse Vereniging voor
Stereofotografie het woord. Hij onderstreept (uiteraard) dat beelden nóg

Meest creatieve serie van Albert
Rietjens. Een gr appi ge ser ie, met wat
nerveuze muziek, voorstellende
schuivende panelen. Volgens de jury een
‘echte Albert-serie’. Bijzonder is dat er
geen foto aan te pas gekomen is.
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De derde prijs i s v oor Henk Tulp met
Nikkei. Hij behaalde hiermee 100
punten.

De tweede prijs wer d behaald do or
Gert de Graaf met My Imor tal, 101
punten.

Omdat het publiek drie series mocht benoemen, is het vanzelfsprekend
dat hier de totale publieksuitslag wordt gegeven:
 Nikkei van Henk Tulp behaalde 109 punten
 My Immortal van Gert de Graaf behaalde 86 punten
 Zo stil in mij van Marco Ising wer d beloon d met 63 punten.
Het is nog de moeite waard te vertellen dat alle series punten hebben
gescoord, er is dus geen enkele serie die geen punten heeft gekregen.
De Jury wordt door de voorzitter hartelijk bedankt voor alle inspanningen.
Alle juryleden mogen daarvoor een cadeaubon in ontvangst nemen.
Daarmee is voor de meesten een einde gekomen aan deze dag.

De eerste prijs ten s lot te wer d
toegekend aan Marco Ising, 102 punten.

Aan de puntenaantallen is af te lezen
dat de jury heeft het er moeilijk mee
heeft gehad. De punten liggen heel dicht
bij elkaar en dat betekent dat de series elkaar in kwaliteit niet veel
ontlopen.

De publieksprijs tenslotte is d oor de
aanwezigen toegekend aan Henk Tulp
voor zijn productie Nikkei.

Buffet
Degenen die zich aangemeld hadden voor het buffet staat nog een
verrassing te wachten. Want dat was niet alleen buitengewoon gezellig,
maar ook een feest voor smaakpapillen. De kwaliteit was excellent en dat
maakt dat het voor herhaling vatbaar is.
Arthur Palache
Hoofdredacteur

Inmiddels is ook een aantal reacties op de festivaldag ontvangen. Daarbij
zijn veel mondelinge reacties, maar ook enkele die per e-mail ontvanbgen
werden:
Eerst en vooral onze beste dank voor de warme ontvangst! W e hebben zeer genoten van de
getoonde reeksen; jullie dag is super-geslaagd! Ik weet hoeveel werk in zo een evenement kruipt, het
was goed, het was héél goed! Met vriendelijke groeten,,
Robbie Breugelmans, Bestuur Dika, Bestuur SFNK

Proficiat met de puike organisatie en je meer dan verdiende resultaat (gericht aan Henk Tulp).
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Nog een kleine fotoimpressie van de
festivaldag.
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Verslag van een demonstratie-avond van
AV-groep Westland bij de WAFV
WAFV staat voor Westlandse Amateur Fotografen Vereniging, een
fotoclub die al ruim zestig jaar bestaat. Zes leden van deze club zijn lid
van AV-groep Westland, vandaar dat er nauwe banden zijn. Eens per jaar
krijgen we als AV-groep de gelegenheid om een audiovisual-avond bij de
fotoclub in te vullen. Op die manier laten we de leden van de club
kennismaken met het fenomeen audiovisual.

Marcel Batist, voorzitter van de WAFV, opent kort na achten de avond
met de mededeling dat we een erg vol programma hebben. Het is maar
de vraag of er tijd is voor discussie. Gelukkig blijkt dat achteraf mee te
vallen, er is altijd wat tijd om opmerkingen te maken. Verder meldt hij dat
tot zijn verrassing twee leden die geen deel uitmaken van de AV-groep,
toch een productie hebben aangeleverd. Zowel Cock van der Voort als
Wim Lagerweij hebben de moeite genomen om met respectievelijk
PowerPoint en Moviemaker een presentatie te maken.
Marcel heeft het volledige programma in een
PowerPointpresentatie gevangen, hetgeen
een buitengewoon soepele presentatie
mogelijk maakt, zonder hinderlijk gehannes
met een muisaanwijzer over Windows
Explorer. Als eerste herhalen we nog eens
de Vreemde Vogels van Arthur Palache, die
we tijdens de jaarvergadering op 31 januari
ook al konden bekijken. Aan de reacties te horen werd deze herhaling
hogelijk gewaardeerd.

Cock van der Voort heeft een serie
gemaakt over Aalscholvers. Een leuke
serie die het leven van Aalscholvers
goed in beeld brengt. Het wordt
muzikaal ondersteunt door een liedje
over deze vogels. Het geheel past
helemaal bij Cock.
Wim Lagerweij heeft een vakantiebeleving gemaakt, die uit meerdere
onderdelen bestond. We zagen beelden uit Normandië, zandsculpturen
uit Den Haag, het varend corso in het Westland en koolmezen (met
vliegangst?) Het was Wim’s eerste poging iets dergelijks te maken en
deze is goed ontvangen. Er is wel een korte discussie over de kwaliteit
van de videobeelden, maar dat is een technische kwestie.
Dan vervolgt Marcel met voorstellen van
AV-groep Westland. Hij geeft ook een
korte uitleg over wat een audiovisual
inhoudt en noemt de veelzijdigheid die
nodig is om een audiovisual te maken.
De auteur is natuurlijk in de eerste plaats
fotograaf, maar dan begint het pas. Hij is
ook regisseur, tekstschrijver, maakt de
keuze voor de muziek, etc. Hij vervult dus vele rollen en dat maakt het
niet gemakkelijk.
Ger Sauer vervolgt met een serie,
getiteld De Boerderij. Bijzonder is
dat de achtergrondmuziek bestaat
uit een song, iets dat niet zo
gebruikelijk is. In de regel wordt
instrumentale muziek gebruikt,
maar Ger wijkt daar bewust van af
met Our House van Crosby, Stills,
Nash & Young. Hij wordt met deze muziekkeuze gecomplimenteerd. Het
is een subtiele en vooral fraaie serie geworden, die gekenmerkt is
doordat de beelden op een bijzondere manier zijn gevignetteerd.
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De dan volgende serie is van
Marcel Batist, getiteld Ver weg,
dichtbij. Hij laat zien dat als een
safari naar een ver (en duur) land
niet tot de mogelijkheden behoort,
het ook mogelijk is om in een
dierentuin een safari te houden.
De indringende dierenportretten die hij presenteert laten dat duidelijk
zien. Aan de beelden is niet te zien dat ze in een diertuin zijn
opgenomen. Geen spoor van hekken of tralies!
Kees Olierook is naar Dordrecht getogen op het
moment dat daar een internationale stoomdag
gehouden werd. Vele eigenaren van
stoommachines waren daar aanwezig en Kees
heeft er een leuke reportage van gemaakt, met
hier en daar bewegende beelden. Beelden die
voortreffelijk van kwaliteit waren, met mooie
verzadigde kleuren. Het geheel werd ondersteund
door precies de juiste muziek, uit de jaren 20 van
de vorige eeuw.

Dan is de beurt aan Henk van Uffelen
met de serie Saas Fee. Saas-Fee is een
badplaats in de Zwitserse Alpen vlakbij
de Italiaanse grens. Alle foto’s zijn op
één (regenachtige) dag gemaakt en
geven een heel aardige impressie van
dit Zwitserse dorpje.
Na de pauze vervolgt Ger Sauer de avond met de serie Hotel New York
(in Budapest). In deze serie zijn alle beelden bewerkt, ditmaal met een
filter uit de NIK-collectie; Dark Contrast. Hoewel we voornamelijk
plafonds hebben gezien is het toch een indrukwekkende serie geworden,

begeleid door goed bijpassende
muziek.

Marcel Batist vervolgt de avond
met zijn serie Bloemensfeer. De
serie, die louter bloemen in beeld
brengt, kenmerkt zich door zeer
fraaie fotografie en uiterst
geraffineerde overgangen. Op de
vraag hoe hij de fraaie gekleurde
achtergronden verkrijgt zegt hij dat de juiste keuze van het diafragma hier
het antwoord is. Een geringe scherptediepte maakt dat de achtergronden
rustig blijven en de beelden een welhaast dromerige aanblik hebben.

Anneke van Ruyven verraste ons met de Serie Ole Paus. Deze serie is in
Noorwegen gemaakt en laat prachtige beelden zien bij een song waarvan
de tekst in het Nederland is ‘ondertiteld’. Ole Paus is een Noorse
troubadour in de Zweeds-Noorse ballade-traditie, een auteur, een dichter
en een acteur. Hij wordt algemeen beschouwd als een van de populairste
singer-songwriters van Noorwegen. Anneke heeft kans gezien om een van
zijn songs treffend in beeld te brengen.
De volgende serie is van Arthur Palache. In Zeeland ligt het dorpje
Sirjansland. Arthur verkent de omgeving en laat daar beelden van zien op
muziek van Antonio Vivaldi (uit zijn
serie de vier jaargetijden is ‘De
Lente’ gebruikt)
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Ger Sauer heeft in Cordoba,
Spanje de Mezquita kathedraal
gefotografeerd. De Mezquita is
een uniek architectonisch
monument op de plaats waar ooit
de Visigotische kerk Vincentius
van Zaragoza stond, die op de
fundamenten van een Romeinse tempel was gebouwd. Na de verovering
van Córdoba in 711 door de Moren werd vanaf de achtste eeuw
een moskee gebouwd. Nadat de Moren in de achtste eeuw de gebieden
rond Córdoba veroverden, werd de helft van de Visigotische SintVincentiuskerk - onder dreiging van onteigening - verkocht aan de
aanwezige moslims. Toen die helft te klein bleek voor de groeiende
islamitische bevolking, kochten de moslims ook de andere helft van de
kerk, zodat de katholieke gemeenschap genoodzaakt werd de kerk op te
geven (Wikipedia). De kathedraal kenmerkt zich door twee verschillende
bouwstijlen. Ger heeft er een imposante serie over gemaakt.
De serie Over duintop en branding
van Marcel Batist verrast ons door
buitengewone beweging in de
beelden, met hier en daar een
bliksemflits (met dondergeluiden).
Ook hier zien we fantastische
fotografie van in wezen heel
eenvoudige beelden. De beweging
in sommige foto’s is verkregen met een computerprogramma, getiteld
Photomirage. Hiermee is het mogelijk om stilstaande beelden te
‘animeren’ waardoor beweging gesuggereerd
wordt. Deze bewegingen komen zeer realistisch
over.
Kees Olierook trakteert ons op een serie die
gemaakt is op het Binnenhof in Den Haag. Met
name de Ridderzaal is gebruikt als decor voor een

lichtshow. Het is Kees goed gelukt om de zeer kleurrijke beelden
spatsynchroon samen te voegen met spetterende muziek.
Henk van Uffelen neemt ons mee naar
IJsland. Dat wil zeggen, hij heeft een
cruise gemaakt, waarbij de boot ’sNachts van haven naar haven vaart,
zodat de opvarenden overdag kunnen
passagieren. We zien mooie beelden op
muziek van Samaris. Samaris is een
elektronische muziekgroep uit IJsland
die in januari 2011 werd opgericht en bestaat uit Áslaug Rún
Magnúsdóttir, Þórður Kári Steinþórsson en Jófríður Ákadóttir (Wikipedia).
Persoonlijk vond ik de serie iets te lang.
Ger Sauer is in het plaatsje Mogarraz in West Spanje geweest. De in
1962 in Mogarraz geboren schilder
Florencio Maíllo Cascón kreeg in
het jaar 2008 van de autoriteiten in
Salamanca de bijzondere opdracht
tot het naschilderen van 388
pasfoto´s van de inwoners die in
1967 in dat dorp woonden. In de
jaren zestig verplichtte Franco de Spaanse bevolking om een
identiteitsbewijs bij zich te dragen en voor het eerst moest iedere burger,
groot of klein, een pasfoto laten maken die op het vereiste document
geplakt wordt. Het zijn precies die foto´s die Florencio 45 jaar later gaat
naschilderen. De schilderijen worden bevestigd op de gevels van de
woningen en geven er een bijzonder aanblik op.
Tenslotte besluiten we de avond met een serie van Marcel: Ode aan de
ontwerpers. Het is een reeks van zeer moderne architectuur-opnamen op
bijpassende muziek. Marcel heeft kans gezien om geheel op zijn eigen
wijze de architectuurfoto’s te maken, vaak vanuit bijzondere
gezichtspunten. Een plezier om naar te kijken.
Arthur Palache
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AV-ZONlicht: niet te moeilijk.

Iedereen deed daar aan mee. Het thema was dan ook “Niet te moeilijk”.
Dat leverde flinke verrassingen op. Prachtig om te zien hoe verschillend
die opdracht uitgewerkt was: een echt succes. Daarnaast kon iedereen
vrij werk laten zien.

AV-ZONlicht hield op 19 maart haar tweejaarlijkse expositie in Tegelen.
We waren natuurlijk vroeg ter plekke. Je moet tenslotte het scherm van
Jan Roeleveld, de beamer, het geluid én de stoelen klaarzetten.
We kozen voor 65 stoelen. Dat was een flinke misrekening. We waren
met 95(!!!) personen, waaronder Ed Diersmann.

De toeschouwers waren razend enthousiast. Reclame voor het medium
en gewoon genieten. Met dank aan de sponsoren NVBG en Jan
Roeleveld.
Aan ons weer de taak om een thema te kiezen voor 2021. Maar dat zal
niet te moeilijk zijn!
Wim Jenniskens

Het programma bestond in totaal uit 29 series, waarvan tien “niet te
moeilijk”. De vrije series verschilden van “Een schitterend noodlot” tot
een “Te gekke vakantie”. Maar ook van “De taal van mijn hart” tot “De
Groote Peel” van Nolda, ons laatste nieuwe lid. Kortom: te veel om op te
nomen maar wel prettig verschillend.
Vlak na de expositie van 2 jaar geleden spraken we een nieuw thema af.
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Boodschappen
Bij ons thuis worden de wekelijkse kruideniersaankopen op
vrijdagochtend gedaan. Lekker vroeg, dan is het in de super nog niet zo
druk en er is dan nog voldoende ruimte op het parkeerterrein. Mijn vrouw
en ik hebben in de loop der jaren een heel handige taakverdeling
ontwikkeld. Dat komt omdat, als ik me met de inkopen bemoei, er
driemaal zo veel als nodig is in het wagentje belandt. Ik gooi er van alles
in wat me handig of lekker lijkt. Vaak blijkt dan dat het weken na de
aankoop weggegooid wordt omdat de houdbaarheidsdatum ruim is
overschreden zonder dat het product uit de verpakking is geweest. Ik
mag me er dus niet meer mee bemoeien en beperk me tot het vervoer.
Op zich een overzichtelijke taak; er kan niet veel mee mis gaan.
Omdat ik in die
supermarkt niet
achter mijn vrouw wil
aansjokken, gebruik
ik mijn tijd anders. Ik
spoed mij naar het
tijdschriftenschap en
kijk of er nog
interessante bladen
staan. Iets met
wetenschap heeft
altijd mijn
belangstelling.
Gelukkig is er een behoorlijk assortiment. Ik lees er de EOS, de Scientific
American en de Kijk. Eigenlijk kom ik nog een tijdschrift te kort, want die
bladen verschijnen elke maand en ik lees er één per week. Na drie weken
ben ik aan wat anders toe, maar mijn interesse is beperkt. Het is dus
pure noodzaak om me de laatste week in de Playboy te verdiepen. Ik doe
dat uiteraard met een wetenschappelijke motivatie, dat zult u begrijpen.

De manager van de supermarkt is een modern mens. Om klanten te
werven of om eenmaal geworven klanten te behouden, is er een
koffieautomaat waar je, geheel gratis, vers gezette koffie uit mag tappen.
Elke week een andere
soort, maar altijd van
het huismerk; dat wel
natuurlijk. Ook hier is
het, door het vroege
tijdstip niet druk en er
is dan ook nog geen
geknoei van gemaakt.
Je moet eens kijken
hoe de boel er om elf
uur bij staat. Je hoeft
dan echt geen koffie
meer.
Ook voor de ouderen onder ons is een voorziening getroffen. Vlak bij de
broodafdeling staat een zitje, een tafeltje en zes stoeltjes. Ouderen
kunnen dan even bijkomen van het winkelen. Dat gebeurt immers
slenterend en niets is zo vermoeiend als langzaam lopen.
Ik heb onlangs een idee in de ideeënbus gedaan (ja, ja, we hebben een
HEEL moderne supermarkt, mét een ideeënbus). Ik heb gesuggereerd dat
het toch wel veel klantvriendelijker zou zijn als het koffieapparaat naast
het zitje zou worden gesitueerd. Als dan bovendien het tijdschriftenrek
weer naast het koffieapparaat geplaatst zou worden, dan zou
boodschappen doen pas een echt feest
worden. Dan zou ik er desnoods de hele
zaterdag over willen doen.
Arthur Palache
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