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Van de redactie
Na een betrekkelijk rustige periode is de rust weergekeerd. Het reguliere
leven is inmiddels hervat. Er is weer tijd om de zomerbeelden te gaan
bewerken en in spannende, leuke of ontroerende AV’s om te zetten. Om
ze daarna aan het publiek te vertonen. Wellicht eerst in huiselijke kring,
daarna op de fotoclub en tenslotte, na de nodige verwerking van kritieken
en commentaren, wellicht insturen voor een wedstrijd of een festival.
Want uiteindelijk is dat toch het doel: de productie zo breed mogelijk
vertonen en zo veel mogelijk mensen ervan te laten genieten. Wat dat
betreft zijn de regio– en de nationale festivals uitgelezen mogelijkheden
op uw AV’s onder de aandacht van een breed publiek te brengen. In de
evenementenkalender staan zowel de regionale als de nationale festivals
met datum en plaats beschreven.
Het is in mijn beleving een spannende belevenis om de eigen resultaten
eens op een heel groot doek weergegeven te zien en de reacties in de
zaal te beluisteren. Ook kunt u uw eigen productie met die van anderen
te vergelijken. U kunt er veel van leren.

Wel en wee binnen
de vereniging

Helaas ontvingen wij het bericht dat op 4 september is
overleden

Willem Tempel
Hij was vele jaren lid van onze vereniging en actief binnen de
NVBG-regio Arnhem.
Wij wensen zijn partner en naaste familie veel kracht en
sterkte om het heengaan van Willem te verwerken.
Het bestuur van de
Nederlandse vereniging voor Beeld en Geluid

Voor dit nummer was er niet zo veel kopij. Er is een aantal mededelingen
van het bestuur. Met name de vraag om vrijwilligers die een
bestuursfunctie of assistentie willen vervullen is belangrijk.
Er is een artikel over het vervaardigen van een kwalitatief goed video
(MP4) bestand. Tenslotte is er wat regionieuws en de gebruikelijke
column.
Veel leesplezier.
Arthur Palache
Hoofdredacteur

Heeft u iets te melden voor deze rubriek? Stuur het dan naar
nvbgnieuws@nvbg.nl.
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Van de bestuurstafel
Zaterdag 29 februari 2020 Nationaal AV Festival
Dat is de datum voor ons Nationaal AV Festival (met de Nationale AVwedstrijd 2020), maar ook van de Algemene Ledenvergadering 2020.
Dit jaar is ons NVBG Nationaal AV Festival niet het laatste festival!
Is het bestuur daar gelukkig mee? Nee! Maar toen duidelijk werd dat de
Veluwehal in Barneveld op 4 april niet gehuurd kon worden is het bestuur
naarstig op zoek gegaan naar een andere datum. Dat viel niet mee, want
er diende rekening gehouden te worden met een groot aantal factoren
zoals:






zowel de Landelijke NVBG dag als het Nationaal AV Festival goed te
organiseren. Daarom heeft het bestuur besloten om de Landelijke NVBG
dag in 2020 niet door te laten gaan. De daarin geplande Algemene Leden
vergadering zal voorafgaande aan het Nationaal AV Festival
gehouden worden in één van de bovenzalen van de Veluwehal.
We betreuren het dat het in 2020 niet mogelijk is het Nationaal AV
Festival het sluitstuk van het seizoen 2019-2020 te laten zijn. We zullen
er alles aan doen om dit in komende jaren wel mogelijk te maken.
Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Beeld en Geluid.

Is de toneelzaal van de Veluwehal beschikbaar?
Zijn er in de naast gelegen sporthal geen activiteiten die
geluidsoverlast geven
Zijn er geen andere AV bijeenkomsten elders georganiseerd
Is het geen Pasen of carnavalstijd?
Houden we voldoende tijd over om te laten inzenden voor de
Nationale AV wedstrijd, de jurering daarvan en de organisatie van het
festival en Nationale AV Wedstrijd 2020.

Uiteindelijk bleef 29 februari 2020 over. Het bestuur heeft schoorvoetend
besloten het Nationaal AV Festival op die dag te houden. Wel een
bijzondere dag natuurlijk 29 februari. De eerstvolgende keer dat
29 februari weer op een zaterdag valt is in 2048.
Tijdens het Nationaal AV Festival wordt ook de Landelijke AV-wedstrijd
2020 gehouden. Binnen het bestuur is de functie van coördinator
landelijke AV-wedstrijd nog steeds vacant. Bestuurslid Herman van den
Dool neemt deze taak deels op zich. Herman heeft in het bestuur ook de
coördinatie van workshops en de Landelijke NVBG dag, die in 2020 op
9 februari gepland stond. In dit korte tijdsbestek is het onmogelijk om
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Evenementenkalender
Evenement
AV-festival van het Westen
VAN 35 jarig jubileum, zie blz. 6
Landelijke AV-dag Fotobond
Festival van het Noorden
AV-studiedag
Voorjaarsfestival
NVBG Algemene Vergadering, tevens
Nationaal AV-festival. Zie blz. 7

Plaats
Moerkapelle
Amstelveen
Maartensdijk
Steenwijk
Rijen
Nijmegen

Datum
05-10-2019
26-10-2019
16-11-2019
23-11-2019
18-01-2020
14-03-2020

Barneveld

29-02-2020

Entree: € 5,00 inclusief één consumptiebon
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Het AV Festival van het Noorden

De projectie begint om 11.00 uur en de zaal is open vanaf 10.30 uur.
We streven naar de dag uiterlijk om 17.00 uur af te sluiten zodat ieder
nog op een redelijke tijd thuis kan zijn. De pauzetijden zijn afhankelijk van
de lengte der series, maar die vindt u in het programmaboekje vermeld.

Sinds 1997 organiseert de Drentse AVGroep jaarlijks het FotoFilm (AV)
Festival van het Noorden. De doelstelling voor deze dag is makers en
belangstellenden van fotofilm producties bijeen te brengen en deze
fascinerende hobby te promoten.
Iedereen kan werk inzenden, mits dit aan bepaalde regels voldoet.
De laatste jaren hebben we FotoFilm Producties van makers uit
Nederland, België en Duitsland kunnen vertonen. De inzender is vrij zijn
of haar onderwerp te kiezen. Het verleden heeft aangetoond dat de
onderwerpen uitermate divers en altijd weer verrassend zijn.

Tot zaterdag 23 november 2019 in theater “De Meenthe”.
Drentse AVGroep.

De inzendingen worden in een afwisselend en boeiend opgebouwd
programma vertoond. Soms zijn er meer inzendingen dan er vertoond
kunnen worden. Een programmacommissie, bestaande uit vijf wisselende
club leden, maakt een keus en bepaalt het programma van de dag.
We proberen binnen de mogelijkheden van de AVGroep een goede
locatie, zaal en projectie faciliteit te vinden. De laatste jaren maken we
gebruik van de uitstekende faciliteiten van het vestzaktheater De
Meenthe in Steenwijk. Hier is projectie van hoge kwaliteit op een scherm
van ca. vijf meter breed mogelijk. Door de amfitheatersgewijze opstelling
van de stoelen heeft iedereen goed zicht op het doek. Ook beschikt de
zaal over een professionele geluidsinstallatie. De afgelopen jaren hebben
bewezen dat er veel belangstelling voor onze hobby is, de 125 plaatsen
in de zaal zijn tot de laatste stoel bezet.
Ons doel is u jaarlijks een fantastische dag te bieden, wij nodigen u van
harte uit om op dit gezellige festival aanwezig te zijn.
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Vacatures bij de NVBG
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 2020: het team van de NVBG versterken.
Deze pet past iedereen!

Wij zoeken:

Een bestuurslid.
Vacant is de functie van coördinator Nationale AV-wedstrijden, maar in
overleg met de overige bestuursleden kan men ook een andere functie
vervullen.
Adviseur van het bestuur in zake Public Relations (geen bestuursfunctie).
De werkzaamheden bestaan uit het in eerste instantie opstellen van plan
van aanpak hoe de NVBG beter in het voetlicht naar de “buitenwereld”
gebracht kan worden. Daarna incidenteel adviseren bij het uitvoeren van
dat plan van aanpak. Het bestuur heeft hier geen ervaring mee. We
hopen dat er onder de leden iemand is die daar wel ervaring mee heeft
en ons ondersteuning kan bieden.
Een voorzitter (per febr uar i 2021)
In februari 2021 is onze voorzitter statutair niet meer herkiesbaar.
Betekent iemand anders deze mooie taak dient over te nemen. Neem het
in overweging. Ook is het mogelijk om een jaartje mee te lopen om te
bekijken wat de functie inhoudt.
Aanmelden of inlichtingen bij de voorzitter van de NVBG
Ed Diersmann, Tel. 0182 374057 Email: voorzitter@nvbg.nl
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Het Nationaal AV Festival 2020

Datum:
Plaats;

29 februari 2020
De Veluwehal
Nieuwe Markt 6
3771 CB Barneveld
Aanvang: 10:45 uur

Los van het Nationaal AV Festival, maar wel daaraan voorafgaande, wordt op
29 februari 2020 de Algemene Ledenvergadering gehouden.
Aanvang: 9:30 uur t/m 10:30 uur in een bovenzaal van de Veluwehal in
Barneveld. Begin februari 2020 ontvangt u daarvoor de uitnodiging en de
benodigde stukken.
Globaal programma Nationaal AV Festival 2020
10:45 – 12:15

Brits blok

Nadat in 2017 onze Oosterburen en in 2018 onze
Zuiderburen hun series hebben vertoond is het in 2020 de
beurt aan degenen die ten westen van ons wonen: de
Britten (al dan niet in EU-verband).
12:15 – 13:00 pauze
13:00 -17:30

Nationale AV wedstrijd 2020

Mededelingen over de Nationale AV wedstrijd komen in het
volgende NVBG nieuws. Nieuw deze keer is dat men via de
website kan inschrijven. De inschrijving opent 10 oktober
2019 en sluit 11 januari 2020.

Na afloop van het Nationaal AV Festival wordt er weer een buffet georganiseerd
in het restaurant van de Veluwehal.
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MP4 of exe?
Als een audiovisual gereed is moet deze geëxporteerd worden. Er is dan
in de meeste gevallen de keuze uit het aanmaken van een exe-bestand of
een video-bestand.
Een exe-bestand kan, net als een videobestand, afgespeeld worden,
zonder dat het computerprogramma dat gebruikt is om de serie te
vervaardigen, noodzakelijk is. Dit soort bestanden kan dus zonder gebruik
van extra hulpmiddelen gebruikt worden, maar wel op het platform
waarmee dit bestand is aangemaakt. Dat kan Windows zijn, maar ook
Linux of Apple. Uitwisselbaarheid laat derhalve te wensen over.
Een MP4 daarentegen, is op allerlei platformen af te spelen en kan dus
met een geschikte videoplayer moeiteloos op een Applecomputer, een
Linux– of een Android apparaat (tablet of telefoon) worden weergegeven.
Een MP4-bestand is dus een veel flexibeler mogelijkheid om op een
ander platform weer te geven.
Wat bepaalt dan de keuze voor exe of MP4?
Een exe-bestand is een computerbestand dat eindigt met de extensie
".exe". Het is een 'executable file', oftewel een uitvoerbaar bestand. Op
een computer met Windows als besturingssysteem open je een exebestand simpelweg door erop te dubbelklikken. Op computers die geen
Windows besturingssysteem hebben is een dergelijke file niet (zonder
meer) weer te geven.

Het is dus begrijpelijk dat waar veel bestanden van verschillende bronnen
moeten worden weergegeven, het zeer gewenst is dat dit soepel en
probleemloos moet verlopen.
Een dergelijke situatie doet zich voor bij wedstrijden en festivals, waar
bestanden van flinke aantallen verschillende inzenders moeten worden
vertoond. Inzenders die bovendien niet allemaal dezelfde programmatuur

hebben…
Juist vanwege deze probleemloze weergave zijn er steeds meer
organisaties die in dit soort gevallen liever geen executabeles ontvangen,
maar de voorkeur geven aan MP4-bestanden.
Exporteren van een serie naar een videobestand is niet erg moeilijk, het
meeste werk wordt door het gebruikte AV-programma gedaan. Maar er is
een aantal dingen dat de kwaliteit van het uiteindelijke product sterk
beïnvloedt.
Nemen we als voorbeeld het programma M.Objects.
Bij exporteren als video wordt het
volgende scherm weergegeven:

Hier kunt u nu waarden opgeven voor
beeldsnelheid, resolutie en
beeldverhouding. De juiste Framerate
(framesnelheidwaarde) is afhankelijk
van de toepassing waarvoor u de
video maakt of van het
uitvoerapparaat waarop u de video
uitvoert. De afkorting fps staat voor
frames per seconde, dat wil zeggen:
het aantal afbeeldingen per seconde.
De waarden 30 en 60 fps zijn
bijzonder geschikt voor weergave op
computersystemen. Op een krachtige
pc bijvoorbeeld, resulteren MP4video's met 60 fps in een volledig
vloeiende weergave. Realistisch
gezien is de waarde van 30 fps voor
de meeste minder krachtige pc8

systemen de juiste beslissing voor een goed compromis tussen vloeiende
overgangen en bewegingssequenties en de vereiste rekenkracht.
Het onderste gedeelte van het venster Video exporteren biedt andere
opties, afhankelijk van het formaat dat u hebt geselecteerd. In de
exportinstellingen voor het H.264-formaat vindt u eerst de optie Preset
(Voorinstellingen).
Hier kunt u kiezen uit een lijst met verschillende specificaties voor
verschillende de doeleinden. Hier vindt u bijvoorbeeld mobiele apparaten
zoals telefoons, de iPhone of zelfs internetapplicaties. Als u een
dergelijke voorinstelling selecteert, worden de verdere details
dienovereenkomstig gegeven, zodat u alleen met OK hoeft te bevestigen.
Maar u kunt ook - uitgaande van een voorinstelling - de andere waarden
afzonderlijk aanpassen. Op het moment dat u dat doet komt er in het
venster Preset te staan: user defined (door de gebruiker bepaald)
Als de bitsnelheid instelbaar is
in de exportinstellingen - dit
geldt voor H.264 en WMV moet u eerst beslissen of de
geëxporteerde video een
constante of variabele bitsnelheid moet hebben. Constant Bit Rate (CBR)
is ideaal voor zelfstandige mediaspelers, online- en netwerktoepassingen
en voor weergave op systemen waarvan u niet precies weet hoe u deze
moet configureren. Ook voor weergave op minder krachtige
computersystemen moet CBR worden gebruikt. Afhankelijk van de
gewenste uitvoerkwaliteit, stelt u een geschikte waarde in met de
schuifregelaar of voert u een numerieke waarde in voor de bitsnelheid.
Natuurlijk, hoe hoger u de kwaliteit kiest, hoe groter de bestandsomvang
van de geëxporteerde video. De bestandsgrootte en vooral de belasting
van de CPU tijdens het afspelen groeit mee met de gekozen kwaliteit. In
de meeste gevallen wordt de standaardwaarde aanbevolen, waarnaar u
op elk gewenst moment kunt terugkeren door op de overeenkomstige
knop Standaard te klikken.

De variabele bitsnelheid wordt
aanbevolen voor de uitvoer van de
video op krachtige systemen en bij
lokale toepassingen, rechtstreeks
vanaf de harde schijf, niet via een
netwerk. De variabele bitrate geeft u
een consistentere videouitvoerkwaliteit dan een constante
bitrate. De resulterende bestandsgrootte kan zelfs kleiner zijn dan een kwalitatief vergelijkbare CBR-video,
terwijl de CPU van de computer wat zwaarder wordt belast. U kunt ook
het kwaliteitsniveau variëren. De toename in kwaliteit met extreme
kwaliteitsspecificatie (> 90%) is nauwelijks waarneembaar, maar de
systeembelasting voor de reproductie neemt dan wel onevenredig toe.
Nogmaals, de standaardwaarde wordt aanbevolen voor de meeste
toepassingen.
Proefnemingen hebben bevestigd dat voor een full HD-bestand (1920 x
1080 pixels) bij een framerate van 30 frames per seconde, een bitrate
vanaf 10 Mbps (10000 kbps) zeer vloeiend verlopende producties
ontstaan, zonder haperingen of andere ongemakken.
Bij keuzes zoals deze in het voorbeeld M.Objectsframe zijn weergegeven
(resolutie 1920 x 1080, 30 fps en ai Mbps) is de kwaliteit optimaal. Er
staat tegenover dat het aanmaken van een MP4 een langdurig proces
wordt en dat het bestand dat uiteindelijk ontstaat forse geheugenruimte in
beslag neemt. Dat was vroeger, toen opslaggeheugen erg duur was, een
nadeel. Tegenwoordig is geheugen echter zeer goedkoop, dus een
megabitje meer mag de pret niet drukken.

Ik ben ervan overtuigd dat alle andere AV-programma’s degelijke
mogelijkheden ook hebben en hoop dat dit artikel bijdraagt aan de
productie van vloeiend en soepel af te spelen MP4 -bestanden.
Arthur Palache
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Verslag van de bijeenkomst van AV-West,
maandag 9 september 2019
Tijdens de eerste avond na de zomerstop is het gezelschap voltallig
aanwezig. Na de opening volgen enige huishoudelijke mededelingen en
wordt, in verband met meerijden, onderzocht wie het Festival van het
Noorden gaan bezoeken.
Marcel Batist kondigt aan dat er deze avond zes nieuwe series te
bespreken zijn. We volgen daarbij de gebruikelijke routine: we kijken
eerst de serie een kaar af, zonder onderbrekingen. Daarna herhalen we
dat, maar nu mag er kritiek en commentaar worden geleverd en mogen er
vragen worden gesteld. Dis is in de afgelopen jaren een uiterst efficiënte
manier gebleken om een serie op z’n waarde te beoordelen.
André Hartensveld, Reitdiephaven.
Aan de noordwest-rand van de
stad Groningen, gelegen aan het
Reitdiep, ligt de stadsjachthaven
‘Reitdiephaven’. Uniek gelegen aan
de “staande mastroute” is dit een
ruime jachthaven met kleurrijke
“Scandinavische” bebouwing.
André heeft er een korte, krachtige
AV van gemaakt, spat synchroon met aangenaam geluid.
We merken wel op dat van sommige beelden de scherpte wat discutabel
is. André geeft aan dat de serie nog voor verbetering vatbaar is. We
zullen er beslist nog meer van horen.

Jan van der Schans, Moskee van Cordoba
Bij deze serie van Jan valt op dat
het geen documentaire is. Er is
geen voice-over en dat is wennen,
want dat zijn we niet van hem
gewend.
Een van de medeleden merkt op
dat het een ‘brave serie’ is
geworden. De beelden vertonen her
en daar wat ruis. Dat is ontstaan doordat de opname-omstandigheden in
de moskee bijzonder slecht waren, het lichtniveau is erg laag. De
algemene conclusie is dat deze onvolkomenheid wordt gecompenseerd
door fraaie beelden en prachtige overgangen. Jan krijgt het advies om
eens te proberen de JPEG-beelden die uit de camera komen te
gebruiken. De camera corrigeert deze beelden dan en dan is er minder
risico op mislukte correcties..
Johan Rimmelzwaan, van A tot Z, van Almere tot Zwolle
Bij het bekijken van deze serie komen we tot de conclusie dat we eigenlijk
twee aan elkaar gekoppelde series zien. We komen dan ook tot het
advies om een splitsing aan te brengen en er twee aparte series van te
maken, met ieder hun eigen muziek.
Johan staat er zelf evenwel volledig achter en gaat dat niet doen.
We zien ook veel (misschien iets te veel) zoomeffecten. Over de
fotografie geen zorgen, dat is dik voorelkaar.
Ger Sauer, This bitter earth
Deze serie is geïnspireerd door een
song van Dinah Washington; een
wat trieste song. De beelden
passen goed bij de tekst, hoewel
deze niet zo goed verstaanbaar is.
Een indrukwekkende serie op een
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evenzo indrukwekkend lied. Het is Ger goed gelukt om bij de tekst
aansluitende sfeerbeelden te presenteren.
Jan van der Schans, Walking around on a Friday morning in
Princetown
Hoewel Prince Town een stadje in Engeland is, wordt hier met Prince
Town de stad Delft bedoeld. Jan heeft een nieuwe camera gekocht en is
hiermee in zijn woonplaats aan de gang gegaan. Er is een heel leuke
serie uit ontstaan, met goed gekozen muziek.
Er is wel wat kritiek op de beeldbewerkingen die Jan heeft gepleegd. Om
te zien wat er fout gaat zal hij tijdens de volgende bijeenkomst eens laten
zien hoe hij bij het na bewerken tewerk gaat. Er zullen vast goede tips uit
voortkomen.
André Hartensveld, Omzien in weemoed
André presenteert een soort
jeugdherinnering in een prima serie
met op de achtergrond een
gesproken tekst uit een interview.
We ontdekken hier en daar wat
wollige beelden. Bovendien is er
wat commentaar op ‘moderne’
zaken die naar de mening van de
toeschouwers niet in deze serie thuishoren, zoals een horloge en een
kinderwagen.

Tenslotte geeft Marcel Batist ons inzicht in aspecten die van belang zijn
bij het vervaardigen van een video-bestand (MP4) vanuit M.Objects. Met
name de framerate en de bitrate zijn van groot belang voor de
uiteindelijke kwaliteit en vooral de souplesse bij het afspelen van een
dergelijk bestand.
In een apart artikel in dit blad (zie blz. 8) wordt daar nader op ingegaan.

Arthur Palache
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Wat nu weer?
Er is weer iets nieuws onder de zon. Eerst was het de zure regen waar
we mee geteisterd werden, daarna kwam het gat in de ozonlaag en toen
de CO2-uitstoot. Nu is er wéér iets wat ons lelijk dwars zit: de
stikstofuitstoot.
Waar ik bij deze eerste drie zaken nog wel enig gevoel had, hoewel we
over zure regen en het gat in de ozonlaag niets meer horen, kan ik me bij
de stikstofuitstoot helemaal niets voorstellen. Stikstof is alom aanwezig,
onze ademlucht bestaat voor bijna 80% uit stikstof.

Kijken we naar de chemische formules voor benzine en diesel, dan zien
we respectievelijk C 8H 18 en C 12H 23. Het zijn verbindingen van koolstof met
waterstof en worden daarom koolwaterstoffen genoemd. Er zit totaal geen
stikstof in (stikstof wordt weergegeven met de letter N).
Bij verbranding van deze koolwaterstoffen kan er dus geen stikstof
ontstaan.
In ons eigen lichaam komt ook stikstof voor. We ademen lucht in. Daaruit
halen we (een heel klein beetje) zuurstof. Dat wordt in ons lichaam
opgenomen en als CO2 weer uitgeademd, samen met de niet gebruikte
zuurstof en de stikstof.
CO2 is heel goed voor plantjes. Die ‘ademen’ de CO2 in en geven er
weer zuurstof voor af. Dat doen ook de algen in de zee. Dat zorgt ervoor
dat onze aardbol nooit zonder zuurstof komt. De stikstof, daar gebeurt
niets mee. Het is dan ook niet de stikstof die voor problemen zorgt, maar
de verbindingen van stikstof zoals de stikstofoxiden (NOx) en ammoniak
(NH3).

Een bezoek aan de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu (RIVM) leert ons heel veel over dit soort ellende.

In superduidelijke grafieken wordt aangegeven dat
1. De emissie van zowel stikstofoxiden als ammoniak een sterk dalende
lijn vertonen
2. Dat het verkeer slechts een geringe invloed heeft op de emissie van
ammoniak
3. Dat met toenemende elektrificatie van het verkeer deze emissies nog
verder zullen afnemen.
De bevindingen van
de commissie
Remkes in het
rapport getiteld ‘Niet
alles kan’ lijken mij
dan ook volkomen
onjuist.
De stikstofemissies
zijn in de laatste
jaren al enorm
gedaald en vertonen
in de grafieken nog
steeds een dalende
lijn. Paniek lijkt me
dus overbodig.
Het zal wel weer zo
zijn als met de
andere zaken, na
enge tijd verdwijnt
de onrust vanzelf.
Rustig afwachten en
gewoon doorademen, dan horen we over een poosje over deze stikstofellende net
zoveel als over de zure regen: helemaal niets meer.

Arthur Palache
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