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Beeld uit de winnende serie van 2019, getiteld ‘Zo stil in mij’ van Marco Ising.

Van de redactie
Deze ‘special’ geeft u alle informatie over’ de Nationale AV-Wedstrijd van
de NVBG, te houden in de Veluwehal in Barneveld op 29 februari 2020.

U vindt in deze ’special’ informatie over het dagprogramma en informatie
over de jury, waarbij de juryleden iets over zichzelf vertellen. Ook de
leden van het organisatieteam worden aan u voorgesteld.
Tijdens het ochtendprogramma zal een aantal reeksen vanuit Engeland
worden vertoond. U vindt op blz. 5 hier nadere informatie over.

Verder is er natuurlijk een lijst met de genomineerde producties. Gezien
de hoeveelheid inzendingen is het onmogelijk om alle producties te
vertonen. De jury heeft dus een selectie moeten maken en ik kan u
verzekeren dat dat geen eenvoudige klus is. Allerlei criteria worden
zorgvuldig afgewogen en uiteindelijk rolt er dan een lijst uit met series die
op 29 februari vertoond zullen worden. Ook is er een gelegenheid om de
publieksprijs toe te kennen. U vindt de lijst van genomineerden op blz. 6
van deze special.
Extra aandacht vraag ik voor de mogelijkheid om na de wedstrijd
gezamenlijk de maaltijd in de vorm van een buffet mee te maken. Voor
een betrekkelijk geringe prijs kunt u, samen met medebezoekers aan dit
festival, gebruik maken van dit aanbod. Uiteraard is aanmelden voor deze
maaltijd noodzakelijk. U vindt hierover informatie op blz. 4.

De special wordt afgesloten met de gebruikelijke column.

Van de organisatie
Het Nationaal AV-Festival festival is dit jaar niet de afsluiting van het
seizoen 2019‑2020. Door omstandigheden wordt het festival niet in de
vertrouwde maand april georganiseerd. Dat heeft heel veel
consequenties. Allerlei organisatorische zaken moeten naar voren
geschoven worden en voor veel dingen is het wat korter dan gebruikelijk.
Toch verwacht het bestuur en de organisatie van de Nationale AVwedstrijd op zaterdag 29 februari 2020 weer veel leden en
belangstellenden in de Veluwehal te Barneveld.

Vorig jaar presenteerde Henk Tulp een aantal series van Belgische AV clubs. Dit jaar heeft hij zijn internationale connecties aangewend om een
aantal series van buiten de EU te kunnen vertonen. Een veertiental
producties van Britse AV-makers.
In deze speciale editie van het NVBG-nieuws meer over deze ochtend,
die om half elf begint. Laat dit onderdeel van het Nationaal AV-Festival
niet aan u voorbij gaan en kom vooral ook naar het ochtendprogramma!
Voor de 55e keer wordt ’s middags de
Nationale AV-wedstrijd gehouden. Na
de opening worden vanaf 13:15 uur de
24 producties vertoond, die onze
uiterst deskundige jury uit de 39
inzendingen heeft geselecteerd.
Op blz. 6 vindt u een overzicht van de
te vertonen producties.

Arthur Palache,
Hoofdredacteur
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Het Nationaal
AV-festival
29 februari 2020

De toeschouwers kunnen stemmen voor de Publieksprijs en de
Cor Nierse Prijs (de serie met de meeste humor).
Na afloop van het festival is er een groots NVBG-buffet in het restaurant
van de Veluwehal. Hiervoor dient men zich aan te melden en er zijn
kosten aan verbonden. Hierover ook meer op blz. 4 in deze speciale
editie van NVBG-nieuws.
Het bestuur van de NVBG
De organisatie van de Nationale AV-wedstrijd

09:30 - 10:30 uur:

Algemene ledenvergadering 2020

10:45 - 12:15 uur

Henk Tulp presenteert een aantal audiovisuele
producties van Britse AV-makers

12:15 - 13:00 uur

Pauze

13:00 – 13:15 uur

Opening Nationale AV-wedstrijd 2019

13:15 – 14:45 uur

Nationale AV-wedstrijd deel 1

14:45 – 15:15 uur

Pauze

15:15 – 16:45 uur

Nationale AV-wedstrijd deel 2

16:45 – 17:30 uur

Stemming Publieksprijs
Toegift Belgische AV-clubs
Prijsuitreiking

17:30 uur

Afsluiting Nationaal AV-Festival

Vanaf 18:00 uur:

NVBG-buffet in het restaurant van de Veluwehal
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Leden van de Nederlandse Vereniging voor
Beeld en Geluid hebben, op vertoon van
hun lidmaatschapskaart, gratis toegang tot
het Nationaal AV-Festival.
Tegen betaling van tien euro zijn ook nietleden van harte welkom.
Groots NVBG-buffet na afloop van het
Nationaal AV-Festival

hebben ontvangen.
Wij hopen dat veel bezoekers aan het Nationaal AV-Festival met ons
deze dag op een informele en gezellige wijze zullen afsluiten.
Het bestuur van de NVBG.

Gelders Buffet
Voorgerechten:
Diverse rijkelijk opgemaakte salades (bijv. rundvlees, zalm), groene
salade, stokbrood en kruidenboter

Ook dit jaar sluiten we het Nationaal AV -Festival
af met een groots buffet in het restaurant van de
Veluwehal
Alle bezoekers van het Nationaal AV-Festival kunnen aan dit buffet
deelnemen. Leden van de NVBG kunnen bij aanmelding een introducé
opgeven. De prijs van het buffet bedraagt € 28,00 per persoon, zowel
voor leden als introducees. U kunt zich vanaf nu aanmelden via
https://www.nAVg.nl/NVBGactiviteiten.php. Indien de link niet werkt,
kopieer hem dan naar de opdrachtregel in uw browser.

Hoofdgerechten:
Pittig gekruid kipgerecht, nasi goreng, gehaktballetjes in piri -piri
saus, warme beenham met honing-mosterdsaus, stokjes kipsaté met
pindasaus, frites en verse groente

Nagerechten:
Diverse soorten schepijs die u zelf mag scheppen, warm
geserveerde rode vruchtensaus, heerlijke chocolademousse en
slagroom

Na aanmelding ontvangt u van ons een email ter bevestiging. Er wordt
dan per persoon een voorlopige plaats gereserveerd. In de email staat
hoe u de deelname aan het buffet kunt betalen. Wanneer wij de bijdrage
van u hebben ontvangen wordt de aanmelding definitief. Ook hiervan
ontvangt u een email.
Voor dit buffet kunt U zich aanmelden tot en met 25 februari 2020. Het
buffet gaat door indien wij op die datum 20 definitieve aanmeldingen
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Ochtendprogramma
Nationaal AV-Festival 2020
Presentaties door leden van de Britse AV-clubs

Ook dit jaar is het ons weer gelukt om een geweldig buitenlands
programma van Audio Visuele producties aan te bieden, dit keer uit
Groot Brittannië. Er zijn dus niet alleen Engelse, maar ook Ierse
producties. En niet van de minste AV-werkers. Van Ron Davies, die vele,
vele prijzen heeft gewonnen tot Judith Kimber met indringende AV ’s.
Henk Tulp, die, meestal samen met Willem van den Berg, vele malen bij
onze westerburen in Groot Brittannië is geweest en ook vaak met de
Britten op het vaste land op stap ging, zag zijn verzoek om AV ’s toe te
zenden beloond met maar liefst 24 producties.
In Engeland zijn vele AV-clubs die behoorlijk actief zijn. We zien in het
ochtendprogramma een selectie van 14 werken van leden die
bijvoorbeeld lid zijn van de Stafford Photographic Society, de Royal
Photograpfic Society, Wilmslow Guild en nog veel meer. Bijzonder is de
we deze keer ook een van de auteurs mogen verwelkomen. Howard
Bagshaw komt met zijn vrouw Carole speciaal over om ons festival te
bezoeken. Uiteraard zien wij zijn toppers op het grote scherm
verschijnen.

Op de zeer uitgebreide website
van de Royal Photographic
Society is al een aantal
voorbeelden van indrukwekkende AV's te zien. Het is
zeer de moeite waard om daar
eens rond te kijken. Klik HIER

Ook de Schotse organisatie, de
Scottish Photographic Fedration
heeft een website die de moeite van
het bezoeken waard is. Klik HIER

De Nederlandse Vereniging voor Stereofotografie NVVS is met een
informatiestand aanwezig.
De Nederlandse Organisatie Van Audiovisuele amateurs NOVA is met
een vertegenwoordiging op ons festival aanwezig.

Alleszins dus zinvol om dit alles te komen aanschouwen.
Henk Tulp
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40

De genomineerde producties
De genomineerde series, in volgorde van binnenkomst

Inzender
Ruud Mulder
Jan Roeleveld
J. Crutsen
Henk Dijkstra
André Hartensveld
C.L. Verzijl
Ger Sauer
Marcel Batist
J.A.H. Vermaas
Gert de Graaf
Co Scheffers
H.C.M. Hoedemaekers
Arthur Palache
G.N. van den Ochtend
G.D. van Harreveld
Robert Bleekrode
J.A.J. Korenromp
Gerrit Lodder
Robbie Breugelmans
Marco Ising
Rien Schildkamp
M.P.M.M. Bosma
Piet Huijgens
Kees Meijerink

Titel
Afscheid met kleur
Good words
walpurgisnacht
Trompenburg, anders bezien...
Autumn Dreams
Baby Dump Leo Verzijl
Prinsjesdag
Het mysterie van Trizania
Denkend aan Frankrijk
A Touch of Winter Moods
Herfstimpressie
Doorfietsen
Osbourne House
HOMO ????
De Altiplano van Bolivia
TECHNO CHOC
Natuurreservaat De Borkense Baan
Stad op de vlucht
Silence
Bucketlist?
Surrealisme
Kan dat weer in elkaar?
de winter voorbij
Glas
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Wim Jenniskens

De jury stelt zich voor
Leo Koppens, voorzitter van de jury
Mijn fotografische levensloop
Kleurenfotografie 1977-1995
In 1977 ben ik gestart met een complete fotouitrusting (Mamiya 645) en een gloednieuwe doka
om kleurenfoto’s zelf af te drukken. Dit alles uit het
niets met geen enkele ervaring in fotografie.
Diaperiode 1995-2004
In deze periode ben ik geleidelijk overgestapt van
puur fotowerk naar audiovisuele presentaties van
dia’s, aanvankelijk met 2 en later met 4 Kodak projectoren. Hierin heb ik
mijn passie voor muziek en fotografie kunnen combineren.

Het digitale tijdperk 2004-heden
De digitale vlucht heeft ook op mijn hobbygebied ongekende mogelijk heden gegeven vooral dankzij fotobewerkingstechnieken, goede software
om AV-presentaties te maken en een sprankelende projectie met de
beamer.
Vanaf 1977 heb ik ook steeds deelgenomen aan uitwisselingen met foto en AV-verenigingen, en heb mijn werken aangeboden aan fotobondwedstrijden en vele AV-festivals in den lande. Ik heb me geleidelijk meer
toegelegd op een eigen wijze van onderwerpen en belevingen en laat me
niet leiden door gangbare trends.
Ik ben lid van fotogroep NL70, een vrijgevochten creatieve club,
AV-ZONlicht, dat ik mede opgericht heb, en bij de Landelijke Groep
Audiovisueel van de Fotobond. Gedurende tien jaar heb ik met enkele
AV-Zonlicht leden de DiaDigiDag georganiseerd.
Leo Koppens

In het kort
Sinds 1975 ben ik echt met fotograferen bezig.
Eerst werkte ik natuurlijk in de Doka. Ook maakte
ik dia’s. In 1996 begon ik met digitaal bewerken. In
die tijd moest je negatieven en dia’s inscannen.
Daarna kon je ze bewerken. Dat was een prachtig
vervolg op mijn analoge fotografie. Ik deed toen
ook al “andere” dingen. Voorbeelden waren
uitknippen van foto’s, soms 3 D werken en inkleuren van zwart wit foto ’s.
Met de digitale technieken kon dat allemaal veel makkelijker.
AV's vanaf 2005
In 2005 ben ik begonnen met AV-series. AV-makers om me heen hebben
me besmet. Er bestond geen medicijn tegen. Ik ontdekte dat het een
prachtig verlengstuk van mijn fotografie is. Ook hier wil ik nog wel eens
afwijken van wat veel gemaakt wordt. Creatief? Laat anderen maar
oordelen.

In de tijd van dia’s organiseerde ik samen met andere liefhebbers de
DiaDag. Toen het digitale tijdperk kwam werd dat 11 jaar de DiaDigiDag.
Foto en AV-clubs als voedingsbodem.
Ik ben een echte club man. Zo ben ik o.a. lid van NL 70 (een club waar
alles mag), van de Landelijke Groep Creatief en van AV-ZONlicht .
Als Bondsmentor kom ik in veel clubs. Geweldig om zo samen je hobby te
beleven.
Aan wedstrijden neem ik ook deel zowel in de Foto- als in de AV-wereld.
Wel kijk ik graag met een knipoog naar de uitslag. Dat maakt het
deelnemen veel interessanter!
Wim Jenniskens
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Rinus Verheggen
Lang geleden zat ik bij mijn vader in zijn donkere
kamer en zag ik hoe hij met zijn fotografie hobby
bezig was. Ik heb jarenlang in mijn eigen Doka heel
veel foto’s het levenslicht laten zien. Het zit in de
familie, mijn zoons en mijn broers zijn ook actief in
de fotografie!

Toen de kleurenfotografie zijn kop opstak ben ik
daar niet in gedoken, het sprak mij niet aan. Dia’s,
dat was veel mooier en dan natuurlijk in
overvloeiprojectie. Uiteindelijk maakte ik presentaties op vier Kodak
Carrousel projectoren. Ik maakte een mooie reportage over de activiteiten
van de plaatselijke Heemkundekring. Die heb ik op heel wat plaatsen in Zuid
Nederland laten zien als voorbeeld voor andere Heemkundekringen. Die
serie werd dus door veel mensen gezien, dat mondde uit in opdrachtgevers
die ervoor wilden betalen. Dat was het begin van mijn “Studio Marcant AV”.
dit bedrijfje heb ik 20 jaar gerund met leuke opdrachtgevers tot op
ministerieel niveau. Ik maakte gebruik van professionele tekstschrijvers en
sprekers uit het Hilversumse. In 2013 hebben we bij de KvK ons bedrijf
opgeheven. Nu ben ik nog steeds een gedreven amateur op AV-gebied.
In 1991 heb ik de Stumpfl Gebruikers Groep opgericht en ben daar 25 jaar
actief in geweest, nu ben ik erelid van deze fantastische groep en bezoek
trouw elke bijeenkomst. Als ik terugkijk naar de analoge- en nu het digitale
tijdperk, dan denk ik weleens, in welke periode waren we het meest creatief?
Ik ben bang dat dat het analoge tijdperk is.

De prijzen
De jury kent de volgende
prijzen toe:
• Eerste prijs
• Tweede prijs
• Derde prijs

• Prijs voor de beste

audiotrack
• Prijs voor de meest
creatieve inzending
• Prijs voor de beste
debutant

Het publiek kent toe

Neemt niet weg dat we, nu met de software die ons ter beschikking staat en
de prachtige fototoestellen, die ook nog eens heel goed kunnen filmen,
kunnen beschikken over heel mooi beeldmateriaal.

• De publieksprijs (links) voor

Maar het verhaal: Wat wil ik communiceren? kan ik de kijker boeien? WIE wil
ik WAT laten zien? DAT zijn zaken die jij zelf moet doen, daar is geen
apparaat voor. Full HD, 4K of 8K: leuk, maakt dat onze creativiteit beter?

• De Cor Nierse prijs (rechts)

Rinus Verheggen

de naar de mening van het
publiek beste serie

voor de meest
humoristische serie
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De organisatie

De organisatie van het festival en de wedstrijd is in handen van het
NVBG-bestuur. Het bestuur wordt voor deze gelegenheid ondersteund
door Arthur Palache en Cuno Wegman. Deze laatste verzorgt met Frans
Warmerdam tevens de techniek tijdens het festival en de wedstrijd.

Cuno Wegman

Frans Warmerdam

Arthur Palache

Speciale dank is verschuldigd aan de sponsors
die dit festival mede mogelijk maakten

9

Meedoen is belangrijker
dan winnen
AV als hobby
Voor de meesten van ons is het maken van AV’s een hobby. Volgens
Wikipedia is een hobby Een ontspannende activiteit die met regelmaat
wordt uitgeoefend. Een gevoel van persoonlijke voldoening is daarbij de
belangrijkste motivatie. Ik denk dat dit voor het maken van AV’s zeker
het geval is. We steken er veel tijd en energie in, om van geld maar niet
te spreken. Ik ken mensen die per vliegtuig naar een ver oord reizen,
alleen maar om foto’s te maken die tenslotte in een AV terecht komen.
De uiteindelijke drijfveer is het persoonlijk genoegen dat je beleeft als
de AV gereed is. Jammer dat het moment van euforie maar zo kort
duurt…
Meer en langer genieten
Het resultaat van alle inspanningen zal in de regel als eerste aan
huisgenoten worden vertoond. En dan, als het meezit, nog een keer op
AV- of fotoclub. Daarna is de lol voor de maker er voor een groot deel
af. De AV staat als .EXE of als .MP4 op de harde schijf en dat is het
dan.
Dat is eigenlijk een jammerlijk einde van al die noeste arbeid. Misschien
dat je deze, als je de productie tijdens een verkenning van je harde
schijf tegenkomt, nog eens afspeelt, maar dat zal ook niet zo vaak
voorkomen. Je zou eigenlijk vaker willen genieten van het bekijken van
je product en dat ook met anderen delen.
Ik ken mensen die lezingen geven en tijdens de voorstelling AV ’s laten
zien. Maar dat zal niet voor iedereen weggelegd zijn. Hoeveel van ons
geven lezingen?
In clubverband
Een aardige manier om je serie in breder verband te vertonen is
meedoen aan wedstrijden. Dat kan in clubverband. Veel clubs hebben
een manier gevonden om leden te stimuleren en aan het werk te zetten,

bijvoorbeeld door een opdracht te geven: maak een AV over een
bepaald onderwerp. Of: vervaardig een AV waar een aantal voorwerpen
in moet voorkomen. Dat houdt de creativiteit op gang en is motiverend
om aan de slag te gaan. Risico is dat na afloop van zo ’n wedstrijd de
AV’s op de plank (harde schijf) komen te liggen en dat ze daar alsnog
zullen verstoffen en versloffen.
Wedstrijden
In Nederland hebben we een aantal festivals waarvoor AV ’s kunnen
worden ingezonden. Als dat een studiedag is, wordt de serie niet alleen
vertoond, maar ook besproken. Dat is een uiterst leerzame
aangelegenheid, die de kwaliteit van het werk alleen maar ten goede
kan komen. Aan festivals is vaak ook een wedstrijd verbonden. Het is
een fantastische mogelijkheid om je noeste arbeid aan de wereld te
vertonen, al is het maar aan de AV-wereld (die niet zo heel groot is).
Persoonlijk beleef ik heel veel genoegen aan inzenden voor een
wedstrijd. De voorbereidingen zijn spannend. Je kijkt nog eens heel
kritisch naar je product, je vult een inschrijfformulier in en stuurt de
bestanden naar de wedstrijdorganisatie.
Groot scherm
Als je productie getoond wordt, zie je je eigen AV op een megagroot
scherm. In de regel ook met een fantastische geluidsweergave. Zo
beleef je het thuis beslist niet. Bovendien zitten er vele bezoekers in de
zaal die jouw product zien. En daarmee wordt de persoonlijke
voldoening wel heel erg groot.
Maar het blijft een wedstrijd, en bij wedstrijden zijn er maar weinig
winnaars… Ik zelf vind dat helemaal niet erg. Gewoon het feit dat je je
eigen werk in een zaal ziet, met veel toeschouwers, alleen dat al vind ik
fantastisch. Het geeft me een kick van jewelste. En daarom herhaal ik
de titel nog maar eens: meedoen is belangrijker dan winnen.
Arthur Palache
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