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Prettige feestdagen en een voorspoedig 2020

Van de redactie
Een flink dik nummer deze keer, als uitsmijter van 2019.
We beginnen dit nummer met, naast de gebruikelijke voorwoorden, een
verslag van Henk Tulp. Hij is begin november naar het NOVA-festival
gegaan om de NVBG daar te vertegenwoordigen. Hij maakt ons
deelgenoot van zijn bevindingen.
Dan is er een verslag van het Festival van het Noorden met daarin ook de
aankondiging van enige wijzigingen voor de toekomst.
In dit nummer is veel ruimte ingebouwd voor een lang artikel over een
aantal fotobewerkingsprogramma’s. Steeds is bij ieder programma een
aantal kenmerken genoemd, alsmede de prijs.
In de evenementenkalender vragen we aandacht voor de drie nog te
houden festivals, te weten de studiedag in Rijen in januari, de Nationale
in Barneveld in februari en het voorjaarsfestival in Nijmegen in maart.

Fotoclub DFG te ‘s-Gravenzande houdt een paar keer per jaar een
speciale AV-sessie. In dit nummer een verslag van de laatst gehouden
avond.
Verder is er een uitgebreid verslag van de landelijke AV-dag van de
Fotobond. Dit in het kader van elkaar respecteren en samenwerken.
We sluiten zoals gewoonlijk af met een column.
De redactie wenst alle leden prettige feestdagen en een mooie
jaarovergang naar 2020
Arthur Palache,
hoofdredacteur

Van de voorzitter
Beste leden van de Nederlandse Vereniging
voor Beeld en Geluid,
De bladeren zijn bijna weer van de bomen
gevallen. De prachtige herfstkleuren zijn door
velen van ons vastgelegd en de nodige AVproducties over dit jaargetijde zullen het licht
zien. De natuur maakt zich op voor de winter.
En zal het dit jaar weer eens een echte winter
worden? Velen hopen dit, maar voor anderen
hoeft het niet. En dan wordt het 2020!
Dat jaar belooft voor de NVBG ook nu weer een jaar vol activiteiten te
worden:
 Onze digitale nieuwsbrief “NVBGnieuws” zal 10 keer verschijnen,
 Het Kenniscentrum zal uitgebreid worden,
 De Geluidenservice zal ook in 2020 voorzien in de wensen van de
leden,
 De regionale afdelingen gaan weer volop aan de slag en het bestuur
gaat trachten, in die delen van ons land waar nog geen regionale
afdeling zijn, nieuwe afdelingen op te zetten,
 Vier regionale festivals staan op het programma (de eerste al op 26
januari: de Studiedag AV in Rijen),
 Het Nationaal AV Festival, met daarin opgenomen de Nationale AV wedstrijd, op 29 februari.
In 2019 zijn de eerste stappen gezet om te komen tot een
cursus/workshop over het maken van audiovisuele producties, bedoeld
voor mensen die kennis willen maken met onze hobby.
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Komend jaar zal ook de samenwerking met de Fotobond, de Nederlandse
Organisatie voor Audiovisuele Amateurs (NOVA) en de Nederlandse
Vereniging voor Stereofotografie (NVvS) verder gestalte krijgen.
Het bestuur ziet 2020 met vertrouwen tegemoet. Er zal redelijk wat werk
verzet dienen te worden. Gelukkig kunnen we een beroep doen op aantal
leden die zich enthousiast en vrijwillig inzetten voor de vereniging. Maar
een ruimer aanbod van dergelijke leden is ook in 2020 zeker gewenst.
Dus maak een goed voornemen en kom het team van de NVBG
versterken. Stuur een email naar bestuur@nvbg.nl en we nemen contact
met u op om te hoe u de NVBG van dienst kunt zijn.

Het bestuur wenst alle leden en belangstellenden van de
Nederlandse vereniging voor Beeld en Geluid

Prettige feestdagen en
een voorspoedig 2020
Wij verwachten dat ook komend jaar weer veel inspirerende
audiovisuele producties te bewonderen zijn.
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 2020 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

Het bestuur verwacht veel leden te kunnen begroeten op
 Het Nationaal AV Festival op 29 februari, die dag wordt tevens de
Nationale AV-Wedstrijd gehouden en
 de regionale festivals die komend jaar worden gehouden

Ed Diersmann
Henk P. Tulp
Hannie Lodder-Kuizenga
Herman van den Dool
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Het Nationaal AV Festival
Zaterdag 29 februari 2020
De Veluwehal, Nieuwe Markt 6
3771 CB Barneveld
Aanvang 10:45 uur
Los van het Nationaal AV Festival, maar wel daaraan voorgaand, wordt
op 29 februari de Algemene Ledenvergadering gehouden.
Van 09:30 - 10:30 in een der bovenzalen van de Veluwehal in Barneveld.
Begin februari ontbange leden can de NVBG daarvoor de uitnodiging en
de benodigde vergaderdocumenten.

Globaal programma Nationaal AV Festival 2020
10:45 - 12:15 Internationale presentatie
Henk Tulp presenteert een aantal audio Visuele Producties
van Britse AV-makers
12:15 - 13:00 Pauze
13:00—17:30 Nationale AV wedstrijd 2020

Inschrijven voor de Nationale AV wedstrijd 2020
Deelname is gratis voor leden van de NVBG.
Het inschrijfgeld voor niet-leden bedraagt € 15,=

Aanmelden van AV-producties is mogelijk van
15 november 2019 t/m 6 januari 2020
Download HIER het AV-Wedstrijdreglement.
Na aanmelding stuurt u uw AV-product, via WeTransfer of Filemale naar
av@nvbg.nl, het e-mailadres van de Nationale AV-wedstrijd. Filemail is
ook geschikt voor het verzenden van bestanden, groter dan 2 GB.
Bij EXE-presentaties die video bevatten, het EXE-bestand en de
bestanden met de data voor video in één gecomprimeerde map (zip bestand) aanleveren.
Voor het aanmelden en opsturen van een AV-productie ontvangt u een
automatisch gemaakt e-mailbericht ter bevestiging van ontvangst.
Inschrijving is een feit als:
 Het digitale inschrijfformulier is ingevuld
 De AV-productie in goede orde door de wedstrijdorganisatie is
ontvangen
 Voor niet-leden geldt dat ook het inschrijfgeld voldaan dient te zijn.

13:00-13:15

Opening Nationale AV Wedstrijd 2020

13:15-14:45

Nationale AV wedstrijd deel 1

14:45-15:15

Pauze

15:15-16:45

Nationale AV wedstrijd deel 2

16:45-17:30

Stemming Publieksprijs
Toegift Britse AV-makers
Prijsuitreiking

De ingeschreven AV-producties (ca 22 stuks, afhankelijk van de
beschikbare tijd) worden vertoond in het middagprogramma van het
Nationaal AV Festival op 29 februari 2020.

17:30

Afsluiting Nationaal AV Festival

De jury voor de Nationale AV wedstrijd 2020 bestaat uit:
 Leo Koppens (voorzitter)
 Rinus Verheggen
 Wim Jenniskens
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Wel en wee binnen
de vereniging
Wij hebben als nieuw lidmogen verwelkomen:
 Sijt de Bie ui t Bi l t ho v en

Wij heten Sijt van harte welkom en hopen dat hij een leerzame en
plezierige tijd bij onze vereniging zal hebben.

Het bestuur van de Nederlandse vereniging voor Beeld en Geluid.

Heeft u iets te melden voor deze rubriek? Stuur het dan naar
nvbgnieuws@nvbg.nl
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Verslag bezoek
NOVA festival
Wat de NVBG is voor de Av-makers, is de NOVA voor mensen die filmen
als hobby hebben. Ze worden lid van een plaatselijke videoclub om hun
hobby samen met anderen te delen en te leren hoe hun films verbeterd
kunnen worden. Die filmclubs zijn lid van regionale verenigingen en die
vormen samen weer een nationale organisatie:
de Nederlandse Organisatie Van Audiovisuele Amateurs (NOVA)
Dat lijkt dus heel erg op de organisatiestructuur van de NVBG. Bovendien
heeft de NOVA, net als wij, ook een festival. Henk Tulp is daar, samen
met Ed Diersmann in het kader van uitwisseling en samenwerking naar
toe geweest en hier is zijn verslag:

Op zaterdagochtend is ondergetekende in alle vroegte naar Lochem
getogen. Op weg naar het NOVA Filmfestival. In het kader van de
samenwerking was de NVBG van harte uitgenodigd.
In het prachtige theater was er in de hal ruimte voldoende om onze
banner en het informatiemateriaal tentoon te stellen.
De Wethouder van Cultuur van de gemeente Lochem
opende het festival. Hij had een leuk en ongedwongen
verhaal en nodigde iedereen vooral uit om ook buiten het
theater een kijkje te nemen. Daar was niet veel tijd voor,
want er stonden 35 films op het programma, waarvan er
14 non-fictiefilms waren.
Na iedere film nam één van de juryleden het woord en vertelde wat hij er
van vond. De NOVA deed dit heel aardig door de juryleden live op het
grote scherm te tonen. Onze voorzitter Ed Diersmann, zijn vrouw en ik
gingen er eens goed voor zitten. In vier behoorlijk grote blokken van

gemiddeld anderhalf uur werd een scala van films vertoond. Er waren
maar liefst zes producties van rond de 30 minuten. De hele dag duurde
dan ook tot rond 19:00. Het voert te ver om elke video door te nemen
maar over het algemeen was er maar een enkele productie die te lang
overkwam. En zeer afwisselend van inhoud. Documentair, toeristisch, - ik
denk aan een film over Lanzarote “Manrique’s paradijs” maar ook lastige
thema’s als dementie in “Een vleugje lavendel” en misbruik in “Gezonken
modder” kwam aan de orde. Ook humor, in de producties van Ton
Zeegers met “Schuld” en “Ambachtelijk” van Tony Jacobs.
Voegt bewegend beeld iets toe?
Zeker wel, vonden we. Hoewel er ook best onderwerpen waren die met
“onze” manier van werken beter tot zijn recht zouden zijn gekomen.
Ik sprak nog een tijdje met Niek Mannes, -één van de juryleden-, die op
uiterst aangename manier het commentaar leverde op de producties.
Als juryleden onder elkaar wisselden we ervaringen uit over de spagaat
waar je soms in verzeilt raakt. Enerzijds wil je iemand die een matige
productie geleverd heeft niet ontmoedigen en tegelijk wil je graag
adviezen geven hoe dit te verbeteren. Overigens werd hij aangenaam
verrast door de hoge kwaliteit van de ingezonden films.
Een aardig idee vonden we de regel dat elke regio zijn beste film kon
aanleveren die dan ook sowieso vertoond werd.
Het Nova filmfestival werd 2 en 3 november in de schouwburg van
Lochem gehouden. In 2020 gaat het een beetje anders. Dan zijn er in één
weekend drie festivals. Een éénminuutfestival op vrijdagavond, een
Jonge filmersfestival op zat er dag en h et NOVA filmfestival o p
zaterdag en zondag.
Het eerste weekend van november 2020
kunt u alvast in de agenda zetten. Niet in
Lochem maar in Hotel-theater FIGI in Zeist.
Wat ons betreft van harte aanbevolen.
Henk P Tulp
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Verslag Festival van
Het Noorden

Ben de Hond opent het festival exact om 11:00 uur met een minuut stilte,
waarin iedereen de gelegenheid heeft om de onlangs overleden
Henk Hageman, initiator van dit festival, te herdenken.

De tweede serie is gemaakt door Rolf de Ruiter en heeft de titel
De hangende tuinen van Luttelgeest. In deze serie word je
meegezogen in een sprookjesachtige bloemenwereld waar duizenden
kleurrijke bloeiers een oneindige wolk boven het hoofd vormen. Deze
unieke bloemenattractie is geïnspireerd op de wereldberoemde Japanse
kersenbloesemperiode en is door Rolf op treffende wijze in beeld
gebracht.
De series vormen een eerbetoon aan alle leden van AV-groep Drenthe.
Er zijn voor dit festival 35 series ingezonden. Deze worden in vier
projectieblokken getoond. Tussen de series is er steeds een korte pauze,
om gevoelens over het getoonde op te schrijven of uit te wisselen. Cijfers
op het enorme filmdoek geven het verstrijken van de tijd duidelijk aan.

Hij vervolgt met de mededeling dat er veranderingen op komst zijn. De
AV-groep Drenthe zal ophouden te bestaan. Maar dit festival zal op deze
locatie voortgang vinden door de inzet van AV-groep Den Helder.
Den Helder heeft in het verleden al de helpende hand bij de organisatie
toegestoken. Nu reiken zij een certificaat van verdienste uit wegens de
hand- en spandiensten die leden van AV-groep Drenthe nu nog aan de
organisatie van dit festival hebben verleend. Het wordt onder luid applaus
overhandigd.

Blok 1

Leden van Fotoclub Den Helder zal dus voortaan jaarlijks dit festival
organiseren. De locatie blijft Rabo Theater De Meenthe in Steenwijk. Dit
theater leent zich uitstekend voor dit festival. Er is een zeer groot
filmdoek aanwezig en de tribunes lopen zo stijl op dat iedereen vrij
uitzicht op het beeld heeft, zonder hinderlijke hoofden van voorzittende
personen.

Na de lunchpauze blok 2

Ter herdenking van het afscheid van AV-groep Drenthe worden er twee
series vertoond.
De eerste is van Max Joore, getiteld De levensloop van Oma Bijleveld.
Hierin wordt aan de hand van foto’s een compleet levensverhaal
beschreven. De serie wordt begeleid door goed passende en vooral
stemmige pianomuziek.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Heksenheuvel
Buitensporig
St. Paul
Indonesia
Invarary Jail
Het autootje
Hassan II moskee Casablanca
USA Roadtrip part 2
Ra ra… wie is dit
Zuid Afrika, een impressie
Fuente Dé
Forms of architecture
Stadswandeling in Charleroi
Op bezoek bij…
Als het water zich heeft teruggetrokken
Emoties in ijzer
De Eifel vakantieboek
Herfst Angerenstein
Loop van het water
Verstilde natuur

Jos Hagens
Ruud Assendelft
Piet Luitwieler
Karel Maaswinkel
Arthur Palache
Jan Tuinman
Piet Poorter
André Hartensveld
Aart Teeuwen
Arnold v.d. Kamp
Dirk Vet
Ruud Mulder
Wim Markhorst
Ron Mulder
Bas Versteeg
Marcel Batist
Jeanne Assendelft
Wil van den Broek
Willem Gerrets
Jos Ketelaar
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Blok 3
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

De bruggen van Ishafan
De winter voorbij
Street art of Malaisa
Den draad
De grote optocht
Wintervermaak
Requiem in kerk en kapel
Van werkelikheid naar droom en terug
Herfst
Stift Altenburg

Uitslag van de publieksstemming. Er zijn 59 stemmen uitgebracht
Gerrit van Harreveld
Piet Huijgens
Veerle Scheerlink
Hans Vermaas
Harrt Michiels
Dini van Gent
Rob Braat
Nest Brabant
Hetty Mellink
Guido Clarysse

Na de theepauze blok4
31
32
33
34
35

Winterlicht
Mezquita
Toer en Taxis
Zonsopgang
Good words

Guido Flobert
Ger Sauer
Jean Vannerum
Ben de Hond
Jan Roeleveld

Aan het eind mag het publiek een stem uitbrengen op zijn/haar favoriete
serie. Tijdens de stemmentelling wordt een drietal series vertoond:
 “Dale Chihuly” van Ben de Hond over het werk van een
glaskunstenaar. Schitterende beelden van artistiek gemaakt
glaswerk.
 “De Elfstedentocht”, maar dan anders” van Aart Teeuwen. Hij
fotografeerde in de elf steden van deze vermaarde schaatstocht de
fonteinen die in elk van die steden een lust voor het oog zijn.
 “Het Zwanenwater” van Willem Gerrits. Een fraaie weergave van
landschapsnatuur.
Max Joore van AV-groep Drenthe neemt dan het woord en geeft een
compliment aan AV-groep Den Helder voor de uitvoering van dit festival.
Hij benadrukt nog dat hij blij is met de overname, waardoor het
voortbestaan van het festival gewaarborgd is.

12 Verstilde natuur
9 Zonsopgang
7 De bruggen van Isfahan
6
4
4
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1

Good words
Wintervermaak
Winterlicht
Fuente Dé
Rara wie is dit
Emoties in ijzer
De grote optocht
Zuid Afrika
Als het water zich heeft teruggetrokken
De winter voorbij
Street art of Maleisia
Den draad
Requiem in kerk en kapel
Mezquita

Jos Ketelaar
Ben de Hond
Gerrit van Harreveld
Jan Roeleveld
Dini van Gent
Guido Flobert
Dirk Vet
Aart Teeuwen
Marcel Batist
Harry Michiels
Arnold van der Kamp
Bas Versteeg
Piet en Jim Huijgens
Veerle Scheerlink
Hans Vermaas
Rob Braat
Ger Sauer

Ben de Hond dankt de sponsors voor hun inbreng. Onder die sponsors
beschouwt hij ook het Theater. Dan roept hij alle inzenders van een
audiovisual naar voren om een Certificaat van Deelname in ontvangst te
nemen.
Tenslotte is het tijd voor de uitreiking van de publieksprijs. Deze gaat
naar Verstilde natuur van Jos Ketelaar. Het is een samenstelling van
beelden uit verschillende fototochten rond het Naardermeer.
En daarmee nemen we afscheid. We spoeden ons naar ‘de chinees’ om
er een mooie maaltijd te gebruiken.
Arthur Palache
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Fotobewerkingsprogramma’s
Omdat er een scala aan programma’s beschikbaar is, is het de vraag voor
de meeste fotografen hoe ze de juiste bewerkingssoftware kiezen om hun
vaardigheden aan te vullen.
Er zijn talloze verschillende opties om uit te kiezen, van bekendere
systemen zoals Photoshop van Adobe tot eenvoudige maar effectieve
keuzes zoals Canva. Er is zelfs een aantal programma’s dat geheel gratis
van het Internet is te downloaden. Daarom proberen we hier de vraag
beantwoorden "Wat is de beste fotobewerkingssoftware voor fotografen?"

We doen dat door te kijken naar:
 Hoogwaardige software op de markt (gratis en betaald)
 Door een paar kenmerken van elke programma te geven
 En door de aanschaf– of abonnementsprijs te noemen

Photoshop
Van oudsher is het programma Photoshop van de firma Adobe een soort
standaard geworden. Een foto bewerken wordt zelfs fotoshoppen
genoemd, ook als dat niet met Photoshop gedaan wordt.
Toch wordt er aan de wortels van Adobe geknaagd, want er verschijnen
steeds meer programma’s die op Photoshop lijken, zowel qua werking als
qua uiterlijk. Laten we daarom eens kijken naar enkele van de beste
fotobewerkingsprogramma’s, te beginnen met de producten van Adobe
zelf.
Er zullen ongetwijfeld nog meer programma’s te vinden zijn dan degene
die hier genoemd worden. Dit artikel pretendeert dan ook niet om een
compleet overzicht te geven. Het geeft wel enig inzicht in wat er zoal op
de markt te vinden is.
Adobe Lightroom
Met Lightroom kunt u uw foto's bewerken in een eenvoudige, intuïtieve
interface met tal van fantastische functies, waaronder:







Gezichtsdetectie voor foto-organisatie
 Op camera en objectief gebaseerde correcties
 Penseel- en verloopaanpassingen
Bevestigings- en vervagingsgereedschap
Voorinstellingen en professionele filters
Aanpasbare schuifregelaars
Ondersteuning en synchronisatie van meerdere apparaten

Lightroom bestaat in twee uitvoeringen: om te beginnen is er Lightroom
Classic. Classic biedt meer aanpassingen voor import- en exportinstellingen. Lightroom CC is Cloud-georiënteerd en daar is dus een
internetverbinding voor naadzakelijk. Hoewel CC de Lightroom is voor
fotografen die overal willen bewerken met een intuïtieve interface, is
Classic de beste optie voor fotografen die de meeste tools en toegang tot
Photoshop nodig hebben
Fotografielidmaatschap € 24,19 per maand, Inclusief Lightroom op desktop
en mobiele apparaten, 1 TB cloudopslag, Lightroom Classic en Photoshop op
desktop en iPad.
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Adobe Photoshop
Het is onmogelijk om een artikel te schrijven over de beste
fotobewerkingssoftware voor fotografen zonder Adobe
Photoshop een welverdiende vermelding te geven. Voor
kunstenaars, illustratoren en ontwerpers over de hele wereld
is Photoshop de perfecte tool.
Voor veel fotografen is Photoshop het beste gereedschap, hoewel het
niet het meest gebruiksvriendelijke programma is. Het aantal
mogelijkheden is vrijwel eindeloos en er komen jaarlijks nog aanvullingen
en functies bij. Er is een groot aantal ‘tutorials’ (video-lessen) op het
internet te vinden. Tutorials zijn korte filmpjes waarin een of meer
functies van Photoshop onder de loep worden genomen. Vele daarvan
zijn in de Engelse taal, maar ook in het Nederlands zijn tutorials
beschikbaar. Daarnaast zijn er ontelbare boeken geschreven over het
gebruik van Photoshop. Probleem is vaak dat deze achterhaald zijn als ze
op de markt komen, want dan is er alweer een nieuwe versie...
De belangrijkste kenmerken van Photoshop zijn:
 Oudste en meest bekende fotografiesoftware



Geavanceerde verbeter- en retoucheerfuncties
 Grote hoeveelheid filters en bewerkingspenselen
 Bewerking in verschillende lagen
 3D-ontwerpfunctionaliteit
 Pro-bewerkingstools
Het Fotografielidmaatschap kost € 12,09 per maand. Dit omvat:
Photoshop op desktop en iPad, Lightroom op desktop en mobiele
apparaten, Lightroom Classic en 20 GB cloudopslag
Skylum Luminar
Luminar is om vele redenen snel uitgegroeid tot een van de
meest populaire bewerkingstools voor professionele fotografen
over de hele wereld. Ten eerste betaalt u een eenmalig vast
aankoopbedrag. Er is geen maandelijkse abonnement, wat bij
Adobe en sommige andere softwarebedrijven wel het geval is.
Luminar is een one-stop-shop voor fotobewerking die op zichzelf kan
worden gebruikt of als een plug-in met Lightroom, Photoshop en zelfs
Apple Photos. Bovendien is Luminar populair geworden voor zijn ‘AIschuifregelaar’, die een automatische snelle oplossing biedt voor alles,
van opheldering, verduidelijking, toning en andere basisaanpassingen.
Accent AI maakt de workflow van een fotograaf niet alleen eenvoudiger,
maar ook sneller. Het zorgt voor algemene taken zoals omgaan met
schaduwen, hooglichten, contrast en meer. De resultaten zijn vaak
behoorlijk goed en het handelt tijdrovende taken af in een paar seconden
met slechts één schuifregelaar.
Kenmerken van Skylum Luminar zijn onder meer:
 AI-editor / schuifregelaar. (AI staat voor Artificial Intelligence,
kunstmatige intelligentie)
 Exclusieve filters zoals Sunrays-filter (waarmee u realistisch ogende
zonnestralen aan uw afbeeldingen kunt toevoegen.
 Aanpassingslagen
 Afbeeldingslagen
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Capture One

Capture One is een RAW-beeldeditor, gemaakt door het
camerabedrijf Phase One. Het is vergelijkbaar met de
andere software op deze lijst, maar met enkele stevige
verschillen.



Aanpasbaarheid van de interface - U kunt de lay-out naar wens
aanpassen en zelfs sneltoetsen maken en aanpassen.
 Lagen - Niet alle bewerkingstools hebben lagen en sommige zullen
met veel lagen erg traag worden. Capture One vertoont deze
traagheid niet en heeft veel aanpassingen beschikbaar die u op elke
laag kunt aanbrengen.
 Geavanceerde kleurbewerking - Veel meer flexibiliteit met
schuifregelaars die de korreligheid van kleurveranderingen
aanpassen (zelfs voor dezelfde kleuren).
 Annotaties - Maak zelf aantekeningen of om samenwerkingsverbanden te stroomlijnen.
 Snelheid - Bij het verwerken van grote hoeveelheden foto's met
meer dan 20 megapixel RAW-bestanden, geeft Capture one veel
betere prestaties dan de andere professionele programma ’s in dit
artikel.
Er is een optie om een eenmalig vast bedrag te betalen. Hoewel er een
maandelijks abonnement is (€ 24,= per mand, het dubbele van Adobe
Creative Cloud), kunt u Capture One ook voor een eenmalig bedrag
aanschaffen.. Het kost dan € 499 - € 349, afhankelijk van het aantal en
soort plug-ins.
ON1 Foto RAW
ON1 Photo RAW is complete fotobewerkingssoftware die u
gratis kunt proberen.
Photo RAW is niet alleen eenvoudig te downloaden en te
installeren, maar wordt geleverd met letterlijk honderden
presets, stapelbare filters en andere oplossingen die u kunt gebruiken om
uw foto's in een mum van tijd te verbeteren. Bovendien kunnen ON1 effecten op elk besturingssysteem worden gebruikt.

U krijgt 170 effecten met fotobewerking, penseel en maskeergereedschap. Er is zelfs een add-on beschikbaar voor Lightroom,
Aperture en Photoshop!
Kenmerken omvatten:
 Stapelbare filters
 Aangepaste voorinstellingen
 Texturen en randen
 Live aanpassingen en previews
 Beschikbaar om te downloaden op elk apparaat
 Selectief effecten toepassen
 De enorme snelheid waarmee bestanden kunnen worden geopend.
ON1 Foto RAW kost € 100,= eenmalig. Er is een gratis testperiode van 30
dagen.
Corel PaintShop Pro
Corel PaintShop Pro een van de meest eenvoudige softwareopties voor fotobewerking online voor mensen die een
gemakkelijke maar effectieve aanpak willen voor het
upgraden van hun afbeeldingen. Hoewel het op het eerste
gezicht misschien niet het meest geavanceerde hulpmiddel op de markt
is, wordt het geleverd met alles wat u nodig hebt om u afbeeldingen naar
een hoger niveau te tillen, zonder hoge kosten.
Net als sommige andere software vereist het een eenmalige vergoeding,
die begint rond de € 70. Een ander voordeel van Corel PaintShop zijn de
tientallen texturen, achtergronden en penselen om uit te kiezen. En de
app voegt voortdurend nieuwe functies toe.
Kenmerken omvatten:
 Verbeterde presets met Artificial Intelligence (kunstmatige
intelligentie)
 360-graden fotobewerking
 Fantastische gebruikerservaring
 Grafische ontwerpsjablonen
 Fotobewerkingsopties zoals vervagen en herstellen
 Lessen en tutorials
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ACDSee Photo Studio Ultimate
ACDSee Photo Studio Ultimate is een nieuwere
deelnemer in deze branche, die tot voor kort niet
op de professionele radar stond. Het is een alles in-één oplossing voor fotografische software die
alles kan doen wat nodig is binnen een simpele interface.
Er zijn enkele sterke noemenswaardige kenmerken die het vermelden
waard zijn ten opzichte van marktconcurrenten:
 Geen import - Bewerk bronbestanden direct van uw schijven en
omzeil het importeren van de bestanden.
 Gezichtsherkenning - De naam zegt het al. Een solide methode voor
het ordenen en indexeren van afbeeldingen.
 Eenmalige aankoopprijs € 86,= (begin november 2019).

Canva

Gimp

Met Canva kunt u verschillende elementen van uw afbeeldingen
aanpassen met een eenvoudige editor voor slepen en neerzetten en
lettertypen en sjablonen toevoegen aan uw afbeeldingen als u ze op uw
website wilt gebruiken.
Kenmerken omvatten:
 Meer dan 8.000 sjablonen
 Foto-onscherpte en vignet
 Beeld bijsnijden en rechttrekken
 Afbeeldingstransparantietool
 Ontwerp rasters en fotolijsten
 Stickers en badges
 Voeg textuur toe
 Tekstballonmaker
 Fotoverbeteraar

GIMP is een gratis professioneel fotobewerkingssoftware.
Het is gemakkelijk te downloaden en op uw computer te
installeren. GIMP heeft meerdere functies, die u helpen bij
het retoucheren van foto's, fotocompositie en
beeldverbetering. Het bevat ook een ingebouwde bestandsbeheerder.
Sterker nog, u kunt beeldautoriteit creëren met GIMP. Het werkt prima op
Windows-, Mac- en Linux-besturingssystemen. Bovendien kunt u foto's
van alle formaten bewerken.
Omdat het wordt geleverd met een reeks van functies die helpen bij
zaken als fotocompositie en het retoucheren van afbeeldingen,
beschouwen veel fotografen GIMP als een prima instap-alternatief voor
Photoshop en Lightroom.
Kenmerken omvatten:
 Fotoverbeteringen zoals corrigerende modus en vignet
 Bestandsbeheer en optimalisatiemodi
 Digitaal retoucheren
 Kloon- en retoucheerhulpmiddelen
 Ondersteuning voor meerdere plug-ins

Canva is een eenvoudige grafische ontwerpsoftware met een
enorme aanhang. Het werkt op een freemium-model en wordt
geleverd met meerdere fotobewerkingstools en -producten.
Freemium wil zeggen dat het programma de eerste 30 dagen
gratis gebruikt mag worden. Daarna is een maandelijkse bijdrage
noodzakelijk. Een maandabonnement kost $ 12,95. Een jaarabonnement
is $ 9,95 per maand.
In tegenstelling tot sommige andere bewerkingssoftware, kunt u Canva
downloaden op uw mobiele telefoon en direct foto's bewerken. De Canva
Marketplace heeft een enorme hoeveelheid sjablonen, foto's, kaarten en
pictogrammen die u het leven gemakkelijk maken bij het produceren van
de visuele inhoud.
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PicMonkey

Snappa

PicMonkey is een compleet grafisch
ontwerppakket waarmee u foto's kunt
bewerken, collages kunt maken,
bijwerken, bijsnijden en meer. Het helpt u
bij het ontwikkelen van uw ontwerpvaardigheden en brengt uw creativiteit
naar voren om de afbeeldingen gemakkelijk te bewerken.
Met een gratis proefperiode kunt u alle functies van PicMonkey testen
voordat u iets koopt. Als gevolg hiervan kunt u uw foto's met behulp van
specifieke sjablonen bewerken of uw afbeeldingen in een college
rangschikken. De kosten beginnen bij € 10,99 / maand, inclusief 1TB
opslagruimte.
 Kenmerken omvatten:
 Basisfilters
 Collage-effecten
 Jablonen
 Leeg canvasontwerp
 Automatisch formaat voor sociale media
 U kunt ook rechtstreeks vanuit PicMonkey foto's, kaarten,
canvasdoeken en meer afdrukken.

Snappa is een online grafisch- en ontwerpsoftwarepakket dat
online beschikbaar is voor fotografen die hun afbeeldingen in
iets meer/anders willen transformeren.
Misschien wilt u uw afbeeldingen omzetten in sociale media banners of afbeeldingen voor uw blog. Snappa helpt u uw afbeeldingen te
transformeren door eenvoudig nieuwe dimensies en effecten toe te
voegen. Bovendien hoeft u niets te downloaden om aan de slag te gaan.
Kenmerken omvatten:
 Fotobewerking met slepen en neerzetten
 Afbeeldingsdimensiesjablonen
 Beschikbare stockfoto's
 Voeg afbeeldingen en teksten toe in seconden
 Deel afbeeldingen op sociale media

 Pixlr-editor

De Pixlr Editor is een geweldig alternatief voor
online fotobewerkingssoftware. Er is zelfs de optie
om te upgraden naar "Pixlr X" als u op zoek bent
naar meer geavanceerde bewerkingsopties.
Net als Photoshop kunt u met Pixlr afbeeldingen toevoegen aan lege
doeken, unieke effecten maken en filters toevoegen terwijl u onderweg
bent. Het programma is gratis, maar bevat advertenties.
Kenmerken omvatten:
 Meer dan 2 miljoen gratis effecten
 Filters en overlays
 Creatieve bewerkingsapp
 Mobiele en desktopdownloads of webinterface
 Verschillende Pixlr-versies om uit te kiezen

PortraitPro
PortraitPro is een professionele
afbeeldingseditor die speciaal is ontworpen
voor fotografen die gespecialiseerd zijn in
portretten. De applicatie bevat alles wat u nodig hebt om de huidtint te
bewerken, vlekken of rimpels van het gezicht van u onderwerp te
verwijderen en oogschaduw en meer toe te voegen. Bovendien kunt u
effecten toevoegen om zaken zoals slechte verlichting te repareren of
slappe wangen te verwijderen.
Kenmerken omvatten:
 Geavanceerde laagopties
 Huid gladmaken
 Rimpel verwijderaar
 Make-up gereedschap
 Bekroonde bewerking met schuifregelaars
De prijs is € 44,95 (zelf downloaden)
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Fotor

Fotor is een beroemd cloud-gebaseerd
fotobewerkingsprogramma met meer dan 300 miljoen
gebruikers. U kunt de gratis desktopversie gebruiken
met alle functies die beschikbaar zijn in de online
versie voor het bewerken van foto's.
Bovendien kunt u de effecten op uw foto's controleren met de schaalbare
bewerkingsoptie. Het programma heeft een eenvoudig te gebruiken
interface, waarmee u RAW-bestanden kunt openen en afbeeldingen in
lagen kunt combineren.
Met de cloud-gebaseerde software kunt u de onvolledige ontwerpen
opslaan voor toekomstige bewerking. Op die manier kun u beginnen waar
u het werk hebt verlaten. Het enige wat u hoeft te doen is uw
afbeeldingen uploaden naar de website en u kunt beginnen met
bewerken, ontwerpen maken en meer.

Inkscape
Inkscape is nog een 100% gratis stuk
bewerkingssoftware, perfect voor
beginnende fotografen. U kunt het
downloaden op Windows of Mac.
Net als Photoshop is Inkscape ontworpen om u volledige controle over uw
afbeeldingen te geven, of u nu objecten wilt klonen, bepaalde kleuren aan
uw afbeeldingen wilt toevoegen of tekst in de foto wilt opnemen.
Het heeft tientallen beschikbare functies, waaronder:
 Kleur kiezer
 Meerdere tekstindelingen
 Objecten klonen kopiëren en plakken
 Kalligrafiehulpmiddelen
 Er zijn extensies en add-ons beschikbaar

DxO Optics Pro 10

DxO PhotoLab is een solide alternatieve foto
editor. Dit programma converteert uw RAWafbeeldingen zeer soepel naar JPG. En het
werkt geweldig met zowel Mac- als Windowsbesturingssystemen.
Het programma biedt een reeks verwerkings- en correctietools die
voldoen aan de behoeften van echte fotografen.
Sommige functies zijn onder meer:
 U Point lokale aanpassingstechnologie
 Handmatige en automatische modus
 Aangepaste profielen
 Veel optische correcties
Bovendien kunt u zich aanmelden voor een gratis proefperiode van 30
dagen voordat u een aankoop doet (€ 99,= tot € 150,=, afhankelijk van de
uitvoering).
Serif Affinity Photo
Serif Affinity Photo wordt een sterke concurrent van Adobe
Lightroom en Photoshop. Hoewel het eerlijker zou zijn om het
te vergelijken met Adobe Photoshop vanwege de identieke
interfaces en mogelijkheden. Affinity is ook een sterke
toepassing voor het grafisch ontwerpen van vectorafbeeldingen.
Het belangrijkste kenmerk van Affinity is de prijs: Het is het goedkoopste
beeldbewerkingsprogramma op de markt. Het is beschikbaar voor het
luttele bedrag van € 42,=
bij Bol.com
Bovendien zijn er vele
tutorials (ook in het
Nederlands) beschikbaar,
die de werking van dit
programma duidelijk
uiteenzetten.
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Dark Table

Darktable is een uitgebreide gratis foto editor en workflowapplicatie om RAW-opnames te bewerken. Met behulp van
niet-destructieve bewerkingen kunnen afbeeldingen
aangepast worden. Darktable kan overweg met JPEG, RAW,
CR2, HDR en PFM bestanden. Dit programma is beschikbaar voor
Windows, macOS en Linux. Voor gevorderden.
De naam Darktable is een samenvoeging van darkroom (donkere kamer
of doka) en lighttable. Het programma heeft ingebouwde ICC-profielen
voor sRGB, Adobe RGB, XYZ en lineaire RGB-kleurruimten, GPUversnelling en ondersteunt de meeste gangbare beeldformaten.
Kenmerken van dit sterk op Photoshop lijkende programma zijn:
 Niet-destructieve bewerking tijdens de volledige workflow, de
originele afbeeldingen worden nooit gewijzigd.
 Professioneel kleurbeheer: Darktable heeft volledig kleurbeheer en
ondersteunt automatische weergaveprofieldetectie op de meeste
systemen, inclusief ingebouwde ICC-profielondersteuning voor
sRGB, Adobe RGB, XYZ en lineaire RGB-kleurruimten.
 Cross-platform: Darktable draait op Linux, Mac OS X / macports,
BSD, Windows en Solaris 11 / GNOME.
 Filteren en sorteren: doorzoek uw afbeeldingsverzamelingen op
tags, afbeeldingswaardering (sterren), kleurlabels en nog veel meer,
gebruik flexibele databasequery's voor alle metagegevens van uw
afbeeldingen.
 Beeldformaten: Darktable kan verschillende standaard, onbewerkte
en hoog dynamisch bereik beeldformaten importeren (bijv. JPEG,
CR2, NEF, HDR, PFM, RAF ...).
 Darktable spreekt uw taal: darktable wordt momenteel geleverd met
21 vertalingen: Albanees, Catalaans, Tsjechisch, Deens,
Nederlands, Frans, Duits, Grieks, Hebreeuws, Hongaars, Italiaans,
Japans, Pools, Portugees (Braziliaans en Portugees), Russisch,
Slowaaks, Sloveens, Spaans, Zweeds, Oekraïens.

Welke fotobewerkingssoftware is geschikt voor u?
Als u op zoek bent naar een gratis eenvoudige editor, is GIMP misschien
iets voor u. Voor een eenvoudig te gebruiken industriestandaard raden
we Adobe Lightroom aan, eventueel in combinatie met Photoshop.
Wat u ook kiest: gemakkelijk is het niet. Het is daarom verstandig om
zorgvuldig een keus te maken en u bij die keus te houden. Gebruik uw
programma intensief, dan leert u er steeds meer van en wordt het steeds
gemakkelijker om uw foto’s een fantastisch uiterlijk mee te geven.
We hopen dat deze leidraad u heeft geholpen om de beste
fotobewerkingssoftware voor uw fotografische bewerkingen te vinden.
Uiteindelijk is het de bedoeling dat u een specialist in fotobewerking gaat
worden. En u kent natuurlijk de definitie van een specialist: dat is iemand
die steeds meer leert van steeds minder, tot hij alles weet van niets.
Arthur Palache
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Evenement

Plaats

Datum

AV-studiedag (zie hieronder)

Rijen

18-01-2020

Nationaal AV-festival tevens
NVBG Algemene Vergadering (zie blz. 4)

Barneveld

29-02-2020

Voorjaarsfestival (zie blz. 17)

Nijmegen

13-03-2020

Het eerstvolgende evenement is de studiedag in Rijen. Alle info vindt u op
de website, www.avgroep1592.nl

Inzenden voor deze altijd interessante studiedag is mogelijk tot en met
7 december. Dat is dus kort na het uitkomen van deze uitgave.

Hallo leden van Fotoclubs, NVBG, AV-producenten in clubverband of
individueel, AV-vriendinnen en –vrienden.
De organisatie van de Studiedag AV is in handen van de leden van
AV-Groep 1592, een werkgroep van de Afdeling Brabant West van de
Fotobond en een rayongroep van de NVBG. Deelname is voor iedereen
mogelijk. Beginners en gevorderde AV-makers zijn van harte welkom.
De Studiedag wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage
van Brabant West van de Fotobond en door de NVBG het landelijke
platform voor AV. Daarnaast zijn er onze sponsors AV Stumpfl NL in
Houten en SOWISAN in Uitgeest. De entree bedraagt € 5,= voor alle
bezoekers.

De studiedag wordt gehouden in

Cultureel Centrum “de Boodschap”
Nassaulaan 62-64 5121 BC Rijen

Er worden op deze dag zo‘n ca. 20 à 24 AV series gepresenteerd en
besproken. De totale som van projectie + besprekingstijd zal het
uiteindelijke toelaatbare aantal AV–series bepalen. De organisatie
behoudt zich daarbij het recht voor om keuze te maken uit het
aangeboden materiaal om een evenwichtig programma te krijgen gericht
op de Studiedag AV. Inzenden is mogelijk t/m 7 december 2019
Voor nadere informatie en reglementen: zie de website

www.av-groep1592.nl
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Mobieltjes
Het eerste lustrum van het Internationaal Voorjaarsfestival is alweer in
voorbereiding. Ongetwijfeld wilt u dit niet missen.
Zet zaterdag 14 maart 2020 dan ook alvast als reservering in uw agenda.

We hebben allemaal een camera bij ons in de mobiele telefoon en als de
fabrikanten de nieuwste top van hun modellen uitbrengen, zijn het vaak
de fotografische prestaties die is de onbedwingbare hebzucht opwekken.

En draag vooral ook zelf bij aan een boeiend en afwisselend programma.
Dus stuur uw presentatie tijdig in. Inzenden kan nu al, maar deze moet
uiterlijk 15 februari 2020 bi nnen zi jn.

De nieuwste functie in de iPhone 11 Pro is de ‘Night Modus’, die
buitengewoon nuttig kan zijn bij omstandigheden met (zeer) weinig
beschikbaar licht. Let wel: deze Night Modus moet niet verward worden
met Night Shift. Bij deze instelling, Night Shift van iOS, kleurt het scherm
van de iPhone en iPad minder blauw, wat in de avonduren beter is voor
de ogen.

Alle informatie over het festival (voor zover die nu al bekend is) vindt u op
de website www.av-voorjaarsfestival.nl.
Alle informatie om uw presentatie te maken en in te zenden vindt u op
www.av-voorjaarsfestival.nl/inzenden
Met vriendelijke groet,
Jos Hagens
Coördinator organisatieteam AV Voorjaarsfestival
Mail: contact@av-voorjaarsfestival.nl
Website: www.av-voorjaarsfestival.nl

Het voorjaarsfestival vindt
plaats in de theaterzaal van
voorzieningenhart De Klif,
Pijlpuntstraat 1 te Nijmegen
(in de wijk Oosterhout)

Als de Night Modus op de iPhone 11 is ingeschakeld, analyseert de
camera, het beschikbare licht en kiest dan het aantal beelden dat nodig is
om een geschikte foto te maken. De camera neemt vervolgens gedurende
een bepaalde tijd een reeks van beelden op, afhankelijk van de
beschikbare hoeveelheid licht. Die afbeeldingen worden met verschillende
belichtingen gemaakt. Sommige met langere belichtingen en sommige
met kortere belichtingen. Dan haalt de iPhone de beste delen van elke
scène eruit, daarbij beoordelend wat belangrijk is. Tenslotte wordt met al
die afzonderlijke afbeeldingen de uiteindelijke foto samengesteld. Zo
ongeveer als bij een HDR-opname.
De techniek staat kennelijk voor niets. Nog
even en dan kan de oude logge
spiegelreflexcamera definitief de deur uit.
Die had het al moeilijk met de komst van
de spiegelloze systeemcamera’s, maar
straks gebruiken we wellicht allemaal een
mobieltje. Dan kan, samen met de
spiegelreflex, ook meteen de flitser weg, want slecht licht is nu helemaal
geen probleem meer.
Arthur Palache 17

Volgend jaar
Ook volgend jaar hoopt de NVBG weer maandelijks een nieuwsbrief uit te
geven. De redactie heeft een release-schema opgesteld, het is hieronder
weergegeven.
Kopij kan te allen tijde worden ingezonden naar nvbgnieuws@nvbg.nl

Maand
januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december

Nr

Release date

Deadline kopij

1
2
3
4
5
6

woensdag 8 januari 2020
woensdag 5 februari 2020
woensdag 4 maart 2020
woensdag 8 april 2020
woensdag 6 mei 2020
woensdag 3 juni 2020

vrijdag 27 december 2019
vrijdag 24 januari 2020
vrijdag 21 februari 2020
vrijdag 27 maart 2020
vrijdag 24 april 2020
vrijdag 22 mei 2020

7
8
9
10

woensdag 2 september 2020
woensdag 7 oktober 2020
woensdag 4 november 2020
woensdag 2 december 2020

vrijdag 21 augustus 2020
vrijdag 25 september 2020
vrijdag 23 oktober 2020
vrijdag 20 november 2020

Extra editie ten behoeve van de Nationale
woensdag 19 februari 2020
vrijdag 7 februari 2020

We rekenen op een ruime aanvoer van kopij, zodat we weer een jaar
kunnen vullen met interessante, leuke en wetenwaardige artikelen.
Intussen wensen we u nu al heel prettige feestdagen en een mooie
overgang naar 2020.
De redactie
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Overig regionieuws
DIA- EN FOTOCLUB ’S-GRAVENZANDE,
VERSLAG VAN DE AV-AVOND op 31 oktober 2019
Allerwege stijgen klaagzangen op bij verenigingen over de terugloop van
ledenaantallen. Zo niet bij onze club. Recent sloten zich drie nieuwe
leden (en een bekeerde zondaar) bij onze gelederen aan. Zij realiseerden
zich dat DFG een fotoclub is voor fotografen die al een eindweegs zijn
gevorderd op het pad van het vastleggen van beelden. Een club waar met
gelijkgestemden over de vele facetten van fotografie kan worden
gesproken en zij hun kennis en inzichten kunnen verrijken.
Vermeldenswaard is dat de club recentelijk op feestelijke wijze zijn 50 jarige jubileum vierde.
De ingebruikneming een spiksplinternieuwe projector (Benq W1720) was
een mooi begin van de avond. Het was nog even zoeken naar de juiste
afstemming tussen laptop en projector maar uiteindelijk kon worden
genoten van een beeld zoals dat bij de oude projector onmogelijk was.
Een aanwinst!
Dertien AV-series passeerden deze avond de revue.
Titel: Den Haag Architectuurstad, André Hartensveld, 2:50 minuten
Muziek: Doug Maxwell en Erick
Matyas
De foto’s werden gemaakt tijdens een
fotosafari van enkele AV-ers naar de
Hofstad. De beginbeelden waren zeer
verrassend. De beeldeffecten waren à
la André, dus goed gekozen en
verrassend.

Titel: Buenos Aires, Johan Rimmelzwaan
Muziek: Dies Irea en The Sound of Silence.
Een pompeuze, larmoyante verzameling van
persoons verheerlijkende grafmonumenten. De
beelden waren geprojecteerd tegen
achtergrondbeelden (beeld in beeld) een
methode waarop de maker een zeker patent
heeft. Er waren “springers” te ontwaren. Zij
worden toegeschreven aan de initiële problemen
met de al eerder vermelde, nog niet optimale
samenwerking tussen laptop en projector.
Sommige kijkers vonden de gekozen muziek te
ritmisch, te populair en daardoor niet helemaal aansluitend bij het thema
van de serie.
Titel: La Defense, Gaston Corbeau, 3:10 minuten,
Muziek: River flows in you
Een bijzonder opvallend
gekleurd belastingkantoor in
Almere, niet in de huiskleur van
de Belasting-dienst maar in een
scala aan kleuren waarmee het
gebouw aan de buitenkant is
voorzien. Die kleurstelling wekt de suggestie van licht van de
ondergaande zon dan wel van HR-opnames. De fotografie was uitstekend
verzorgd en de muziek passend gekozen. Veel waardering voor het
product maar het overvloedige gebruik van de zoomfunctie (een
inkomende meteen gevolgd door een uitkomende zoombeweging) maakt
de serie soms wat onrustig om naar te kijken.
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Titel: Afscheid met Kleur, Ruud Mulder (nieuw lid), 1:17 minuut
Muziek: Wised Up
Een goed gekozen onderwerp
namelijk vlak voor de sloop van
het oude winkelcentrum aan de
boulevard van Kijkduin. Voor de
maker de tweede serie van zijn
hand. En dan al zoveel kwaliteit.
De synchronisatie met de muziek was perfect. Het knipperen in de
beelden was een beetje over de top. De teksten waren goed gekozen
maar stonden om goed te kunnen lezen te kort in beeld. Een
verdienstelijke vertoning.
Titel: De Wieden, Jan de Rooi, 2:00 minuten, Muziek: piano
Bij natuuropnames behoort een
rustige overgang van beelden.
Een mooie afwisseling van long
shots en close-ups schiep een
waar kijkgenot. Het veelvuldige,
niet altijd functionele horizontale
heen en weer bewegen van
beelden, maakte volgens de zaal
dat dit effect het gevaar in zich
bergt dat het te veel op een kunstje gaat lijken.
Titel: Omzien in Weemoed, André Hartensveld, 3:30 minuten

Muziek: Vivaldi
Een bezoek aan het
Zuiderzeemuseum doet de
bezoeker en deed zeker de
maker van de serie zich
wentelen in nostalgie. Een goed
begin met klokgelui versterkte

het gevoel van vergane tijden. Onderdeel van de serie was een interview
met een groepje oude mannen. Over de kwaliteit van dat geluid valt te
twisten (kan ook aan het gehoor van de scribent liggen). Een breed
gedragen waardering viel de maker ten deel.
Titel: Museum Fundatie in Zwolle, Gaston Corbeau, 2:40 minuten
Muziek: Pendulum Walz

Een groepje AV-ers trok
noordwaarts ons land in met o.a.
als bestemming de stad Zwolle.
Daar vielen in het Museum De
Fundatie realistische werken te
bewonderen. De eerste beelden
in de serie waren van het
prachtige oud-Zwolle.
Langzaamaan verschijnt het museum in beeld. Een aantal jaren geleden
is op het oudere museumgebouw een futuristisch aandoende koepel
opgetrokken met een vergelijkbaar visueel effect als de glazen piramide
bij het Louvre in Parijs. Zoals we gewend zijn van Gaston, heel verzorgde
fotografie en idem samenstelling van de AV-serie. Oud-Zwolle en het
moderne museum vraagt volgens de kijkers eigenlijk wel om twee
verschillende soorten muziek.
Titel: Van A(lmere) tot Z(wolle) Johan Rimmelzwaan, 3:14 minuten
Muziek: Darude
‘Tot’ In de titel zou tot eigenlijk
moeten worden vervangen door
‘tot en met’. Immers zowel Almere
als Zwolle komen in beeld. Het
bleek dat men moeite had met de
ontbrekende samenhang van de
beelden. Op zichzelf waren de
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beelden technisch gesproken goed maar een rode draad in de
opeenvolgende beelden werd node gemist. De onrustige muziek droeg
ook al niet bij aan een positieve beleving. De maker heeft ons heel vaak
verrast met boeiende series. Hij kan het dus wel maar elk schot kan nu
eenmaal geen eendvogel zijn.
Titel: Forms of Architecture, Ruud Mulder, 2:43 minuut
Muziek: Puzzle Game door Eric
Matias
Het nieuwe Arnhem CS is voor
iedere fotograaf een uitdaging
om dit gebouw in een AV-serie
te vervatten. Ruud maakte van
zijn eerste AV-serie een
documentaire die het aanzien meer dan waard was. De beelden en de
muziek waren volledig met elkaar in balans. Hij maakte dankbaar gebruik
van de vele in- en uitwendige lijnen van het gebouw. Op één van de foto’s
stonden mensen. Een paar aanwezigen hadden die plaat liever gemist.
Titel: Madurodam, Jan de Rooij, 3 minuten
Muziek: Toots Tielemans
Enige jaren geleden is
Madurodam gerenoveerd, een
reden voor de maker zijn
schreden weer eens derwaarts
te richten. Op de maat van een
lekker muziekje regen zich de
beelden vlot aaneen. De
verschillende muziekdelen waren
zeer kundig verweven. Je kunt je afvragen of er ook tè veel beelden zijn
gebruikt. Veel kijkplezier viel aan deze serie te beleven.

11.Titel: De Wieden, Gaston Corbeau, 2:22 minuut
Muziek: Vox Humana van Chris
Potter
In zo’n prachtig natuurgebied
kom je er niet onderuit om van
de bloemenpracht opnames van
dichtbij te maken. Ook hier, net
als in de derde serie, hetzelfde
gebruik van zoombewegingen. De fotografie was weer uitmuntend. De
witte beeld-in beeld-bloem zag men liever bij een meer passende
achtergrond toegepast. Voor de rest niets dan lof.
Titel: In Geuren en Kleuren, André Hartensveld, 2.37 minuut
Muziek: Spring Walz van George
Davidson
In de lente is het Arboretum
Trompenburg in Rotterdam een
waar kleurenfestijn. Als je al die
prachtige beelden in rustig
overvloeiende bewegingen ziet
dan ontlokt je dat de uitroep
“Wat is de natuur toch mooi”. De gekozen muziek ondersteunde
uitstekend deze beelden. Als dan al die kleurenpracht bovendien nog heel
mooi in beeld is gebracht dan ontstaan er tal van visuele
genotsmomenten. De in veel beelden toegepaste vignettering richtte alle
aandacht op de bloemen. Was het maar vast weer lente!
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Titel: Gletsjers in Patagonië, Johan Rimmelzwaan, 3 minuten
Muziek: Legends of the Fall,
James Horner.
In het zuiden van Zuid-Amerika
doet zich een merkwaardig
verschijnsel voor. Volgens de
maker nemen daar zoals elders
het geval is, de omvang van
gletsjers niet af maar juist toe.
Een imposante wereld van ijs,
sneeuw en smeltwater trekt aan het oog voorbij. De kleuren zijn goed en
de muziek is helemaal in lijn met de serene beelden. Een van de leden
merkt niet geheel ten onrechte op dat hij gesproken commentaar mist.
Niet alleen bij deze mooie serie maar ook bij vrijwel alle andere series.
Deze laatste opmerking is mij uit het hart gegrepen. Het moet toch
mogelijk zijn dat bij volgende series, frequenter dan thans het geval is,
van een voice-over gebruik gaat worden gemaakt? Het kost weliswaar
meer moeite om een pakkende tekst te (laten) schrijven en die zelf in te
spreken of te laten inspreken. Het resultaat is dat series zoveel meer
body krijgen. De software M.objects of Audacity (gratis) zijn bijvoorbeeld
uitstekend geschikt om gesproken woord op te nemen. Een demo-video
van M.Objects daarover is te vinden op YouTube. Deze maakt de
gebruikers op dit stuk op duidelijke wijze bitwijs.

Jan Bonsing

Landelijke AV-dag
Fotobond
De Landelijke Groep Audiovisueel van de Fotobond organiseert om de
twee jaar een wedstrijd voor leden van de Fotobond die hun audiovisuele
producties willen laten beoordelen door een deskundige jury. De wedstrijd
wordt in het begin van elk oneven jaar georganiseerd en speelt zich
uitsluitend online af. In het najaar is er een landelijke AV-dag, met
vertoning en bespreking van deze producties.
In De Vierstee in Maartensdijk, werd zaterdag 16 november voor de derde
keer deze Landelijke AV-dag gehouden. De zaal maakt deel uit van een
multifunctioneel gebouw, waarin een sporthal, een bibliotheek en diverse
zalen zijn gesitueerd. Voor deze landelijke dag was de grote zaal
gereserveerd. Er stonden zo’n honderd stoelen gereed om de AVliefhebbers te ontvangen.
Geen programmaboekje
Er is voor deze dag geen programmaboekje beschikbaar zoals dat voor
andere festivals wel het geval is. Series die in de prijzen gevallen zijn
worden hier vertoond. Dat op zich is een goede reden om de dag te
bezoeken, want je ziet hier de ‘fine fleur’ van Nederlandse AV-makers.
Daarnaast worden producties vertoond van mensen die ingezonden
hebben en tevens deze dag bezoeken. Omdat tevoren niet bekend is wie
dat zal zijn, is er geen programmaboekje.
Aantal inzendingen neemt toe
Voor dit jaar waren er in totaal 55 inzendingen. Dat is ten opzichte van de
vorige wedstrijd in 2017, een enorme toename. Toen waren er 27
inzenders. Op zich is dat een groot succes. Het toont aan dat het
fenomeen AV in belangstelling toeneemt. Daarom was er enige
teleurstelling over het geringe aantal bezoekers, er waren slechts zo ’n 30
personen aanwezig.
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De deskundige jury
De jury bestond deze keer uit Peter Willemse, Ab van Dalen, Chris
Stenger en Rob 's-Gravendijk. Chris was namens de jury ook de
speekstalmeester. In zijn openingspraatje stelde hij zichzelf voor en
vertelde iets over zijn achtergrond.
Filosoferend over wat een goede serie is, zei hij dat dat een lastige zaak
is. Het is vooral een persoonlijke belevenis. Chris vindt een serie goed
als je “na het aanzien ervan als een ander mens de zaal verlaat”. Emotie
speelt daarbij een belangrijke rol. Factoren die van belang zijn noemt hij:
 Is er iets geleerd van de serie?
 Hoe lang onthoud je een serie?
 Geeft de serie inspiratie?
Daarnaast zijn er nog wat ‘basale’, maar absoluut noodzakelijke zaken
zoals:
 Is de fotografie goed?
 Is het geluid goed?

Tenslotte raadt hij aan te zorgen voor een logische volgorde. “Natuur,
landschap en macrofotografie van elkaar scheiden en niet door elkaar
vertonen” is zijn advies.
Presentatie van de prijswinnende series
Dan volgt een presentatie van de series van de prijswinnaars. Er worden
vijf bronzen en twee zilveren certificaten uitgereikt. Chris leest steeds in
alle gevallen eerst voor wat de maker zelf aan toelichting heeft
geschreven. Dan volgt de vertoning van de serie en tenslotte zegt hij in
een paar zinnen wat er in het juryrapport over is opgeschreven.
Geen supergeluid
Bij de vertoning wordt geen gebruik gemaakt van de geluidsinstallatie in
de zaal. Dat is jammer want de geluidsinstallatie die wel gebruikt wordt is
van zeer magere kwaliteit. Soms worden de luidsprekers ernstig
overstuurd. Als de volumeregelaar terug wordt gedraaid neemt de
vervorming af, maar dan is het geluid eigenlijk te zacht voor de grootte
van de zaal.

Onder de inzendingen waren slechts twee auteurs die gebruik maakten
van een voice-over. Verder waren er (te) weinig live-geluidsfragmenten,
hetgeen Chris een verloren kans noemde. Zijn advies luidde dan ook:
“Besteedt aan audio minstens net zoveel aandacht als aan de fotografie ”.
Harmonieus geheel, dus voor oog en oor
Een AV moet een harmonieus geheel vormen, bestaand uit beeld en
geluid. Het evenwicht is bij vele series helaas ver te zoeken. Series duren
vaak veel te lang. We zijn vanuit het Tv-kijken gewend aan veel AVgeweld. Bovendien is onze spanningsboog maximaal twee à drie minuten,
bij de moderne jeugd is dat zelfs nog korter, zo’n 30 seconden. Houdt het
dus spannend en zorg ervoor dat er steeds iets interessants gebeurt om
de aandacht niet te laten wegzakken.
Er is in de inzendingen slechts weinig video verwerkt. Chris betreurt dat.
Hij beveelt aan om dat wel te doen, “het geeft beslist meerwaarde. Pas
het dus ruim toe”.

De winnende producties
Hotel New York (in Budapest)
van Ger Sauer, een bronzen
certificaat
De serie heeft een stemmige
inleiding, daarna gaat de muziek
over in de charleston-stijl. Er is
geen verhaallijn, maar dat vindt de jury in dit geval niet nodig. De serie is
niet te lang.
No-go-area van Marcel Batist, een
bronzen certificaat
Een surrealistische, beklemmende
serie. De serie roept emotie op. Het
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geluid is heel goed verzorgd, de synchronisatie met de beelden is
perfect. De maker van de serie merkt nog op dat in deze serie 86
verschillende geluidseffecten zijn verwerkt.
Time to turn the page van
Monique Tjallema, een bronzen
certificaat
We zien in aanvang een aantal
vrijwel onherkenbare beelden, vaak
met een zwart-moment ertussen.
Chris zegt: een sterke song.
Emotionele muziek die je doet
nadenken. Maar waar kijken we naar? Is dit de creativiteit van de AV maker of de audio van de song-maker? Er is slechts één muziekstuk. Wel
een fijne AV om naar te kijken.
Autumn Dreams van André
Hartensveld, een bronzen
certificaat
André toon dromerige beelden uit
het Speulderbos op pianomuziek.,
Dat klinkt simpel maar toch is dit
een serie die een fraaie indruk
achterlaat.
Chris zegt: er is geen verhaallijn, maar er zijn goedpassende beelden. De
serie duurt precies lang genoeg.
The ball game van Boris Berkel,
een bronzen certificaat
Boris heeft een softbalwedstrijd
voor meisjes in beeld gebracht.
Alle beelden zijn in ZW met een
lichte vignettering.
Chris zegt: er is gebruik gemaakt
van één muziekstuk, dat levert een minder hoge waardering op.

Dream room van Juliën van de Hoef, een zilveren certificaat
We zien surrealistische, soms
absurde beelden in een vast kader.
Daarbij horen we vreemde
geluiden. Een zeer creatieve serie.
Chris zegt: een inspirerende serie.
Uitnodigend om zelf ook eens iets
‘out of the box’ te maken, wellicht
met archiefbeelden. Er is om de
serie te bekijken een eigen interpretatie nodig. Iets meer sturing richting
de kijker is gewenst.
My immortal van Gert de Graaf, een zilveren certificaat
De beelden van de Konikpaarden
op Rozenburg verlopen langzaam
van kleur naar ZW. Dat heeft te
maken met de verhaallijn.
Uiteindelijk sterft een van de
paarden, treffend geïllustreerd met
het geluid van een stoppende
hartslag.
Chris zegt: een prima serie die veel emotie losmaakt. Zeer fraaie
fotografie, een terechte winnaar.
Overige producties
Na deze series van de prijswinnaars (er is kennelijk geen goud uitgereikt)
volgen drie series van in de zaal aanwezige auteurs:
 Muskusossen in de Noorse Winter van Eric Spaan
 Wondere wereld van Henk Kemper
 Mai oui, c’est Strangé! van Marianne van den Bosch
Na de lunchpauze volgt een aantal series. De een is meer de moeite
waard dan de ander, maar dat onderstreept nog eens de veelzijdigheid
van het medium AV.
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We zien achtereenvolgens:
 De albasten kust van Henk Hoedemakers
 Water cracks van Leo Koppens
 Finca las Abubillas van Adri van Oudenaarden
 Antarctica van Wil van den Broek
 Stones and faces van Wil Blijker
 Muurschilderingen van Jaap van Pelt

Omdat er verder geen auteurs in de zaal aanwezig zijn maakt Chris
Stenger een keuze uit een aantal AV’s en licht toe waarom hij deze graag
wil laten zien.
We zien nu achtereenvolgens:
 A fairy tale van Jan Huiskens
 Vrijheid in gevangenschap van Joke Dingelhof-Spruyt
 Hommen met de baard van Gerry Vermeulen.
Na de theepauze geeft Marcel Batist nog een kort AV-college. Aan de
hand van een PowerPointpresentatie frist hij de aanwezige AV-kennis nog
even op. Hij besteedt aandacht aan het wezen van de audiovisual.
Puntsgewijs komt een flink aantal aspecten aan de orde.
Dan een verhaal over inhoud versus vormgeving
Aan de hand van een volgend plaatje legt hij uit hoe je van een idee tot
een complete audiovisual komt.
Vervolgens komt een aantal valkuilen en tips naar voren. Hij legt uit dat
fotograferen voor een audiovisual heel anders is dan ‘gewoon’
fotograferen. Zijn advies is: ”maak voldoende foto’s, neem video en
geluiden op, maak overzichten en details”.

Dan vertelt hij hoe hij te werk is gegaan bij het maken van No -go area, de
audiovisual die we deze morgen hebben gezien. Hij benadrukt het belang
van het verhaal en de geheimzinnigheid van de afzonderlijke beelden. Hij
zegt iets over het bewerken ervan om ze wat meer ‘spooky’ te maken, de
geluidseffecten en de montage.
Daarna besteedt hij kort aandacht aan het omzetten van foto ’s en noemt
een vijftal softwarepakketten.
Voor muziek en geluid bespreekt hij wat bronnen: CD’s, Spotify en
YouTube. Opnemen kan met het gratis programma Audacity of
rechtstreeks in de tijdlijn van het AV-programma.
Marcel eindigt met wat geluidsvoorbeelden (muziek en geluidseffecten)
uit No-go area.
Conclusie
Achteraf gezien is de Landelijke AV-dag van de Fotobond meer een
studiedag dan een festival. Dit, vanwege de bespreking na iedere serie
en de tips en opmerkingen die de jury over de producties maakt. Een
aanrader voor iedereen die de kwaliteit van zijn/haar werk wil verbeteren.
Op de site van de landelijke AV-groep is de volledige uitslag te lezen.
De volgende landelijke AV-dag
De volgende AV-onlinewedstrijd wordt gehouden in 2021. Inzendingen
daarvoor kunnen gedurende de maand januari 2020 opgestuurd worden.
Houdt hiervoor de AV-media in de gaten.

Arthur Palache
Maak gebruik van moderne AV-software. Hij noemt Windows Moviemaker
(bestaat inmiddels niet meer), Wings Platinum, M.Objects en tenslotte
Pictures to exe (PTE), dat wereldwijd het meest gebruikt wordt. Zijn
boodschap is dat het weinig uitmaakt wat je gebruikt, het gaat erom hoe
je het gebruikt.
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PFAS
Het houdt niet op, ik kan het allemaal niet meer bijhouden. Na de SF 6
ellende is er nu iets wat nóg weer erger lijkt, de PFAS-toestand. In steeds
rapper tempo komt de misère op ons af. En wat ik er het allerergste aan
vind, is dat we het zelf over ons afroepen. We maken de regelgeving zo
streng dat niets meer kan of mag. Wat schieten we daar nu mee op?
PFAS staat voor Poly- en Fluoralkylstoffen. Ze schijnen erg gevaarlijk te
zijn. Dit soort stoffen komt in de natuur niet voor. Ze zijn door de mens
gemaakt vanwege de voortreffelijke eigenschappen. Ze zijn onder andere
water-, vet- en vuilafstotend. Juist vanwege die excellente eigenschappen zitten ze in zeer vele producten, waaronder smeermiddelen,
voedselverpakkingsmaterialen, blusschuim, antiaanbaklagen van pannen,
kleding, textiel en cosmetica. Ook worden ze gebruikt in vele
verschillende industriële toepassingen en processen.
Mogelijk zijn deze PFAS-stoffen gevaarlijk voor de gezondheid. Dan is het
interessant te weten bij welke concentratie het gevaarlijk voor mens en
dier wordt. Maar dat wordt NIET als grenswaarde aangenomen. Op de
site van het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) staat
het volgende: “Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu stelt zelf
geen normen vast. De norm is bepaald door het ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat. Deze norm heeft het ministerie vastgesteld
op de bepalingsgrens.”

de kunststof omhulling te verbranden. En aangezien die omhulling uit
PVC bestaat, gaf dat aanleiding tot grote zorgen. Er was indertijd veel
over te doen. Ook in België werd dat verbrandingsprocedé van kabels
toegepast en een journalist van een Nederlands dagblad trok naar België
om daar zo’n kabelbrander te ondervragen. Op de vraag of er geen
overlast van dioxine ontstond antwoordde de kabelbrander in onvervalst
Vlaams dialect: “Awel, meneerke, dà meten wij nie hé”.

Daarmee wil ik niet aangeven dat we niks meer moeten meten. Wel wil ik
aangeven dat niet de nauwkeurigheid van meten bepalend moet zijn voor
een grenswaarde, maar het echte gevaar. Want als er door beterere
technieken of betere apparatuur straks nóg nauwkeuriger gemeten kan
worden, gaan dan de grenswaarden nog verder omlaag?
Nu krijgen we al moeite met de huidige norm van 0,1 μg per kilogram 1).
Er mag geen zand of grond meer verplaatst worden vanwege een
overschrijding van de grenswaarden. Zelfs het strooizout voor de
bestrijding van gladheid bij strenge koude mag niet meer uitgereden
worden: veel te gevaarlijk. Gelukkig hebben we de laatste jaren wegens
de global warming steeds minder last van strenge winters. Is die
opwarming van de aarde tenminste nog ergens goed voor.

Arthur Palache
1

) Bij het ter perse gaan van dit blad heeft de overheid de norm verhoogd naar 0,8

μg

verontreiniging per kilo materiaal. Ter informatie, dat komt overeen met een stukje papier
van 0,25 x 0,25 mm op een gewicht van 1 kilogram. Dat stukje papier kun je bijna niet
zien!

Dat betekent dat de grens tussen veilig en niet veilig niet wordt bepaald
door wanneer we er ziek van worden, maar door de nauwkeurigheid van
meten.
Het doet me denken aan een flink aantal jaren geleden. Toen hadden we
last van dioxine. Dat is een stof die onder andere vrijkomt bij het
verbranden van chloorhoudende kunststoffen, zoals PVC. In het verleden
werd het metaal koper teruggewonnen uit oude elektriciteitskabels door
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