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Van de redactie
Het coronavirus belemmert op geen enkele wijze het werk van de
redactie. Dat gebeurt immers gewoon thuis. En dus ligt er weer een
exemplaar van de NVBG-nieuwsbrief voor, het april-nummer.
Een redelijk dik nummer deze keer. We moeten wegens onze gezondheid
thuisblijven en dan is wat extra leesvoer nooit weg.
Naast de gebruikelijke rubrieken vindt u artikelen over de accu-duur van
de camera, iets over beeldverhoudingen, een beschrijving van een
Photoshop-alternatief en een opsomming van tien veelgemaakte fouten
bij fotografie met lange sluitertijden.
De redactie-plank is daarmee leeg. Het is de laatste tijd wat mager in de
aanvoer van artikelen. Dat zou wat mij betreft best beter mogen,
uiteindelijk is de NVBG-nieuwsbrief niet alleen bedoeld voor alle leden,
maar ook DOOR alle leden.
Verder herinner ik u eraan dat er een mogelijkheid is om kleine
advertenties te plaatsen. Het kan daarbij gaan om een vraag naar hulp bij
een probleem of een vraag naar een artikel (wel op foto-gebied) dat u
nodig heeft en wat niet meer zo in de winkel te koop is. U kunt ook
spullen aanbieden, maar dat moeten dan wel ‘gangbare’ spullen zijn en
bijvoorbeeld geen dia-projectoren. Daar is inmiddels geen behoefte meer
aan.

Van de voorzitter
Het zijn bizarre tijden op dit moment. Velen van
ons zijn aan huis gebonden. Het voordeel van
onze hobby is dat het beoefenen daarvan zich
grotendeels binnenshuis afspeelt. Maar uw wilt er,
vooral nu het voorjaar begint, op uit om Beeld- en
Geluidsmateriaal verzamelen. En het fysieke
contact met collega hobbyisten is voorlopig van de
baan. Regionale afdelingen hebben hun bijeenkomsten moeten schrappen. Het Voorjaarsfestival
in Oosterhout bij Nijmegen is niet door gegaan. De
regionale afdeling Kennemerland heeft haar
interne festival op 16 april moeten schrappen en ook de jaarlijkse
presentatie van de regionale afdeling den Helder op 24 april is
gecanceld. Het seizoen 2019-2020 is tot een abrupt einde gekomen. Het
bestuur gaat er vanuit dat de maatregelen die genomen zijn er toe zullen
leiden dat na de zomerperiode de activiteiten in NVBG-verband weer
opgepakt kunnen worden.

Een geluk bij een ongeluk, zo zou u het kunnen noemen. Omdat op
4 april de Veluwehal niet beschikbaar was heeft het bestuur het Nationaal
AV-Festival 2020 moeten houden op 29 februari. Een datum waar we niet
erg gelukkig mee waren. Achteraf een heel gelukkige beslissing.
Op 29 februari konden we nog niet vermoeden dat het Nationaal
AV-Festival toch het sluitstuk van het seizoen 2019-2020 zou zijn. Het
bestuur had liever gezien dat het Voorjaarsfestival dat was geweest.

Gewoon een artikel schrijven kan natuurlijk ook, graag zelfs!
Stuur uw kopij naar nvbgnieuws@nvbg.nl, dan komt het goed in orde.

Arthur Palache
Hoofdredacteur

Het Nationaal AV-Festival 2019 is een schitterende dag geworden.
Ondanks de voorjaarsvakantie hebben dit jaar ook weer 120 bezoekers
de weg naar Barneveld gevonden. Evenveel als vorig jaar en ook dit jaar
hebben we in de middagpauze stoelen bij moeten zetten.
Voor het maartnummer van het NVBGnieuws heeft Arthur Palache in 4 2

dagen een uitgebreid verslag geschreven. Petje af, Henk Tulp heeft dat
voorzien van de nodige beelden.
Dit jaar hadden speciale gasten Howard en Carole Bagshaw uit Engeland,
die het presenteren van de Britse AV-productie luister bij kwamen zetten.
Zij zijn de gehele dag begeleid door Willem van den Berg.
We zijn er weer in geslaagd om met een relatief kleine groep, het
Nationaal AV-Festival een tot succes te maken. Dit jaar hebben
medewerking verleend:
• Infobalie: Jan Bras en Anja van den Dool
• Techniek: Cuno Wegman (projectie en, Frans Warmerdam (geluid)
• Organisatieteam: Herman van den Dool, Cuno Wegman, Hannie
Lodder en Henk Tulp
• Jury: Leo Koppens, Wim Jenniskens en Rinus Verheggen
• Sponsors: Digi Actief en AV Stumpfl NL

Het bereiken van deze doelstellingen kan het bestuur niet alleen. Inbreng
en medewerking van leden is onmisbaar. Elders in dit NVBG-nieuws vindt
u een overzicht van een aantal ondersteunende functies die wij graag
door leden vervuld zien worden.
Schroom niet, meldt u zich bij mij aan en versterk het enthousiaste team
van de NVBG.
Ed Diersmann
voorzitter@nvbg.nl

Dank natuurlijk ook aan de 36 inzenders voor de Nationale AV-wedstrijd
2020. Zonder hen kan het Nationaal AV-Festival niet gehouden worden.

Ook dit jaar waren er weer opmerkingen over de accommodatie. En dat
voornamelijk over de vlakke vloer en de ongemakkelijke stoelen. Het
bestuur heeft in het beleidsprogramma 2020 opgenomen te kijken naar
andere gelegenheden om het Nationaal AV-Festival te houden.
Suggesties van leden daarbij zijn van harte welkom. U kunt die naar mij
sturen (voorzitter@nvbg.nl). Het spreek vanzelf dat centraal in Nederland
gelegen locaties de voorkeur hebben.
In de hierboven al genoemde beleidsnotitie, die door de Algemene
Ledenvergadering op 29 februari is vastgesteld, staat een aantal
aandachtpunten vermeld die bijdragen aan:
• het stimuleren van belangstelling door bij een breder publiek bekend
maken van ons AV-medium en de NVBG, om zo te komen tot een
groei van het aantal leden
• het bieden van educatieve ondersteuning aan de leden
• positionering van geluid binnen de NVBG

Tijdens het Nationaal AV-Festival op 29 februari heeft zich als lid
aangemeld:
Ronald van den Handel uit Middenmeer.
Wij heten Ronald van harte welkom en hopen dat hij plezierige en
leerzame 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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Gelukkig beschikt de NVBG over een aantal leden dat zich enthousiast en
vrijwillig inzet voor de vereniging. Maar een ruimer aanbod van dergelijke
leden is zeker gewenst. Dus schroom en kom 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 er geen ervaring mee en hoopt
dat iemand die daar wel ervaring mee heeft ondersteuning kan bieden.
Een voorzitter (per februari 2021)
In februari 2021 is onze voorzitter statutair niet meer herkiesbaar. Dat
betekent iemand anders deze mooie taak over dient te nemen. Neem het
in overweging.
Aanmelden of inlichtingen bij de voorzitter van de NVBG
Ed Diersmann
Tel. 0182 374057
Email: voorzitter@nvbg.nl

Het coronavirus heeft hier en daar tot gevolg gehad dat evenementen
gecanceld zijn. Voor de rest van 2020 en 2021 staan de komende
evenementen op de lijst:
Evenement
AV-festival van het Westen
Festival van het Noorden
AV-studiedag
Voorjaarsfestival
Landelijke NVBG-dag
Nationaal AV-festival

Plaats
Moerkapelle
Steenwijk
Rijen
Nijmegen
Barneveld
Barneveld

Datum
26-9-2020
28-11-2019
16-1-2021
Wordt later bekend gemaakt
nnb
nnb
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Eerste 10 van de Nationale 2020
In de vorige aflevering van de NVBG-nieuwsbrief is een verslag
verschenen van de Nationale AV-wedstrijd 2020. daarin werden alle
prijswinnaars genoemd. Het is wellicht toch aardig om nog even verder te
kijken dan de reeds genoemde winnaars. Vandaar dat ik van de
organisatie een lijstje doorgestuurd kreeg met de eerste tien plaatsen.
Hierin ziet u ook het aantal door de jury toegekende punten.
Inzender
Gerrit van Harreveld
André Hartensveld
Jan Roeleveld
Kees Meijerink
Marco Ising
Marcel Batist
Gert de Graaf
Leo Verzijl
Henk Hoedemaekers
Jan Crutsen
Co Scheffers

Titel
De Altiplano van Bolivia
Autumn Dreams
Good words
Glas
Bucketlist?
Het mysterie van Trizania
A Touch of Winter Moods
Baby Dump Leo Verzijl
Doorfietsen
walpurgisnacht
Herfstimpressie

punten
110
100
99
98
96
95
95
93
92
88
87

prijs
1e prijs
2e prijs
3e prijs
Meest creatieve serie
beste audiotrack

publieksprijs
Cor Nierse prijs
beste debutant
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Camera-accuduur verlengen
Camera's zijn prachtige instrumenten. Zonder genoeg batterijvermogen
zijn ze echter niet in staat te werken. Als u merkt dat uw batterij bijna
leeg is, is er een aantal manieren om de batterij van uw camera te
sparen. In dit artikel zullen we een paar opties bekijken om de batterij duur van de camera te verlengen wanneer er bijna geen stroom meer is.
Lagere LCD-helderheid
Als u zich zorgen maakt over het besparen van uw DSLR- batterij, is
handig om eerst de helderheid op het LCD-scherm van de camera
verlagen. Hoewel het dimmen van het scherm het moeilijker kan maken
om afbeeldingen te bekijken, kan het verminderen van de helderheid een
groot verschil maken in termen van levensduur van de batterij.
Schakel afbeeldingsvoorbeeld uit
Afbeeldingsvoorbeeld is een snelle manier om uw foto's te beoordelen.
Dit verbruikt echter ook veel batterij-vermogen. Wanneer u uw batterij wilt
sparen, kunt u de functie Afbeeldingsvoorbeeld helemaal uitschakelen.
Zet uw camera uit
Bespaar accuduur door middel van de batterij aan uit-schakelaar
Een van de meest voor de hand liggende manieren om uw batterij te
sparen, is door de camera helemaal uit te
schakelen! Dit zal niet veel helpen als u midden
in een opnamesessie zit, maar als u een paar
minuten tussen de onderwerpen door hebt, kan
het uitschakelen van uw camera veel batterij
besparen.

Verwijder geen foto's tijdens de fotosessie
Het doorlopen en verwijderen van beelden in de camera kan de
levensduur van de batterij aanzienlijk verkorten. Het verwijderen van
afbeeldingen in de camera kan bovendien de kans vergroten dat de
gegevens op uw geheugenkaart worden beschadigd. Om deze redenen
dus: niet doen!
Schakel sensorreiniging uit
Sensorreiniging is een mechanisme dat de
sensor reinigt wanneer de camera wordt in- of
uitgeschakeld. Wanneer geactiveerd, gebruikt de
camera ultrasone trillingen om te proberen alle
vervelende sporen van stof op de sensor los te
maken. Hoewel erg nuttig, gebruikt
sensorreiniging een aanzienlijke hoeveelheid energie, elke keer dat deze
in reinigingsmodus in werking gaat. Dus als uw batterij bijna leeg is,
schakel deze functie dan uit, via het instellingenmenu in uw camera.
Vermijd koude omstandigheden
Batterijen in koelere omgeving hebben de neiging sneller leeg te raken
dan batterijen in warmere omstandigheden. Als u in een koude omgeving
fotografeert, kan het gebruik van handwarmers en dergelijke helpen om
de levensduur van de batterij te verlengen.
Schakel beeldstabilisatie uit
Beeldstabilisatie (of IS) is een mechanisme dat
wordt gebruikt om een beeld te stabiliseren
wanneer een camera in de hand wordt
gehouden. Door camerabeweging tegen te gaan,
vermindert IS de kans op ongewenste
onscherpte in uw foto's. Maar ... (uw raadt het
al), beeldstabilisatie neemt veel energie op. Soms is IS cruciaal, maar in
omstandigheden waarin de camera op een statief of een stabiel oppervlak
is gemonteerd, of als u met een korte sluitertijd fotografeert, moet u de
IS-functie uitschakelen om uw batterij te sparen.
6

Controleer de batterijstatus
Camerabatterijen hebben een beperkte levensduur, wat betekent dat ze
uiteindelijk moeten worden vervangen. Houd de batterijstatus bij door de
batterij-info in de camera te raadplegen. Door trends in het leven van een
batterij in de gaten te houden, kunt u van tevoren bepalen wanneer het
tijd is voor een nieuwe batterij.
Overweeg om een batterijgreep te kopen
Een batterijgreep is een accessoire dat aan de basis van
een camera wordt bevestigd. Het biedt ruimte voor een
extra batterij, waardoor de werktijd wordt verdubbeld.
Batterijgrepen bieden ook een extra grip voor
portretopnamen en kunnen de last van het vasthouden
van langere lenzen verlichten. Als u constant bedreigd
wordt door een gebrek aan batterijvermogen, of als u zeker wilt weten dat
u geen energie tekort komt, is het verstandig te investeren in een batterij handgreep.
Gebruik de interne flitser zo weinig mogelijk
Hoewel moderne camera’s nauwelijks nog flitslicht nodig
hebben, ontkomt u er toch niet aan om soms een interne
flitser te gebruiken. Ondanks het kleine formaat van de
interne flitser, verbruikt deze flink wat energie. Gebruik
dus liever een externe flitser als deze voorhanden is.

En een reservebatterij meevoeren kan natuurlijk ook!
Vertaling: Arthur Palache

Beeldverhoudingen
in de fotografie
Beeldverhouding is een term die u normaal gesproken zou verwachten bij
het bespreken van films of televisies, maar omdat het een maat is voor
beeldratio, dat wil zeggen de verhouding tussen de breedte en de hoogte
van het beeld. Het is echter ook belangrijk in fotografie. Het is een van
die dingen waar u altijd mee te maken hebt, zelfs als u er niet aan denkt.
Beeldverhouding in de fotografie is een beschrijving van de verticale en
horizontale verhoudingen van een afbeelding, uitgedrukt als twee getallen
gescheiden door een dubbele punt en samengesteld uit vergelijkbare
maateenheden, of het nu gaat om inches, centimeters, pixels of voeten.
U hebt deze cijfers eerder gezien, zoals 16: 9, dat algemeen bekend staat
als breedbeeldformaat en wordt gebruikt om veel tv's en computerschermen te beschrijven.
16: 9 is een beeld (of, in het geval van een tv of monitor, een scherm) dat
16 eenheden breed en 9 eenheden hoog is. De hoogte-breedteverhouding beschrijft niet de werkelijke grootte, aangezien een
verhouding van 16: 9 16 cm breed bij 9 cm hoog of 16 meter breed en
9 meter hoog kan zijn. De cijfers beschrijven alleen de verhoudingen.
Beeldverhoudingen in grafische fotografie
Hoewel het niet in dit artikel wordt behandeld, gebruiken films soms ook
de zogenaamde bioscoopterminologie om beeldverhoudingen uit te
drukken, zoals 1,85: 1 (bioscoopstandaard breedbeeld) en 2,39: 1
(anamorf breedbeeld).
Hoewel u deze uitdrukkingen kunt converteren naar standaardverhoudingen, houden we voor onze doeleinden alleen vast aan
standaard x: y-uitdrukkingen die betrekking hebben op camera-sensoren
of fotografische afbeeldingen.
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Waarom zijn aspectverhoudingen belangrijk in de fotografie?
Ze zijn in de eerste plaats belangrijk omdat elk beeld dat we maken,
evenals de camera waarmee we fotograferen, een basisverhouding heeft.
Onze camera baseert de beeldverhouding op de verhoudingen van de
sensor, en die kun u niet veranderen.
U kunt echter de beeldverhouding van de uiteindelijke afbeelding wijzigen
en, belangrijker nog, u kunt deze om creatieve redenen wijzigen. Er zijn
in feite twee soorten beeldverhoudingen in de fotografie waarmee we
vertrouwd moeten raken; de beeldverhouding van de camera waarmee we
fotograferen en, nog belangrijker, de uiteindelijke beeldverhouding waarin
we het beeld zullen presenteren. Dit laatste kunnen we natuurlijk naar
believen in de nabewerking wijzigen.

We kijken eens naar de meest populaire beeldverhoudingen in
fotografie en waar ze gewoonlijk voor worden gebruikt.
Uitsplitsing van beeldverhoudingen in fotografie
3: 2 verhouding
De 3: 2-verhouding is waarschijnlijk de meest gebruikte beeldverhouding
in fotografie, omdat dit de standaardverhoudingen zijn die van oudsher
worden gebruikt met zowel de oude analoge camera’s als moderne
DSLR-camera’s. Het is ook de verhouding is die wordt gebruikt door
klassieke 35mm filmcamera's. Sensoren van digitale camera's zijn
oorspronkelijk ontworpen om die verhouding na te bootsen.
3:2 verhouding

Sommige camera's hebben ook instellingen waarmee u de beeldverhouding in de camera kunt wijzigen voordat u gaat fotograferen, maar
dit wordt mogelijk gemaakt door het bijsnijden van de camerasoftware.
Het is altijd beter om de verhouding zelf te wijzigen en later bij te snijden
in de nabewerking.
Waarom zouden we de beeldverhouding van een foto willen
veranderen?
De belangrijkste reden: compositie.
Door de beeldverhouding in een beeldbewerkingsprogramma (Photoshop,
Lightroom) te wijzigen, wordt de afbeelding in wezen bijgesneden tot een
specifieke verhouding, waardoor de foto aangenamer wordt voor het oog.
Een brede, allesomvattende opname van een strand en lucht zal er in een
standaard 3: 2-presentatie niet zo breed en overweldigend uitzien als in
een 16: 9-breedbeeldformaat. Door de afbeelding in breedbeeldverhoudingen samen te stellen, krijgt de scène een meer open, filmisch
karakter.

Een afbeelding die is vastgelegd met een DSLR in native 3: 2 -indeling.
Moderne DSLR-camera's leggen meestal afbeeldingen in dit formaat vast.
Vóór de fotografie gebruikten kunstenaars over het algemeen een reeks
verhoudingen die hiermee vergelijkbaar waren vanwege de visuele
aantrekkingskracht. Het 3: 2-formaat is een prima verhouding voor
algemeen gebruik en zorgt voor een vrij breed gevoel terwijl toch verticale
elementen van een scène goed uitkomen.
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4: 3-verhouding
De 4: 3-verhouding is een klassiek formaat dat zijn wortels heeft in
digitale point-and-shoot-camera's, die zijn ontwikkeld om in principe
overeen te komen met de verhoudingen van videomonitors van die tijd.
Het formaat wordt gebruikt in Kijk-en-klik camera’s, veel compact
camera’s en micro four-thirds systemen.
4: 3 verhouding

Het 4: 3-formaat zorgt voor meer verticale ruimte en kan de aandacht
beter richten op een specifiek gebied van een scène. Hier hebben we de
verhouding 4: 3 gebruikt om storende delen van de scène te verwijderen
en de bloem en paddenstoel te isoleren.
Net als bij oude tv- en videomonitors heeft het 4: 3-formaat een groter,
slanker uiterlijk dat er meer vierkant uitziet. Het is een goede creatieve
keuze wanneer u verticale elementen van een scène wilt vastleggen.

16: 9-verhouding
De verhouding 16: 9 is beter bekend als het "breedbeeld" -formaat. Het is
ontwikkeld als vervanging voor de oude 4: 3-verhouding tijdens de komst
en implementatie van HDTV. De meeste tv's en monitoren worden nu
gemaakt met dit formaat in gedachten.
Het langere, meer horizontale formaat is ideaal voor het weergeven van
landschappen en andere vergezichten, en zorgt voor een filmische
uitstraling bij gebruik in fotografie.

Het aanpassen van de beeldverhouding naar 16: 9 zorgt voor een veel
vloeiendere, filmische look en feel. Dit formaat is vooral geschikt voor het
weergeven van brede gezichtsvelden.

1: 1 verhouding
De verhouding 1: 1, of vierkant formaat, kan worden aangezien als een
nieuwer formaat, omdat het bekend staat om zijn gebruik op het
Instagram-platform (hoewel foto's niet langer in dit formaat worden
gedwongen. Vierkante afbeeldingen zijn echter ook de gebruikelijke
verhouding voor middenformaat camera's (Hasselblad), evenals enkele
speelgoedcamera's. Dit formaat is een goede keuze om een onderwerp of
een scène te isoleren zonder een uitgestrekte indruk te geven.
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De 5: 4-verhouding lijkt erg op de 4: 3. Nogmaals; we kunnen dit
gebruiken om storende elementen aan de zijkanten van een scène te
verwijderen.
Beeldverhouding in fotografie - paddestoelbeeld in 1: 1 (vierkant) formaat.
Het 1: 1 (of vierkante) formaat laat het ons toe een bepaald onderwerp uit
te snijden en alle afleidende elementen te verwijderen. Hier concentreren
we ons op de paddenstoel zelf en niets anders.
5: 4-verhouding
De opgemaakte beelden met een verhouding van 5: 4 worden
voornamelijk gebruikt bij fotografie op groot formaat, aangezien veel van
die camera's vlakfilm gebruik(t)en met afmetingen van 5 × 4 inch.
Vanuit een creatief oogpunt zijn afbeeldingen die deze verhouding
gebruiken bijna net zo groot als breed en ideaal voor het vastleggen van
verticale elementen van een scène.

2: 3-verhouding
Ten slotte is de 2: 3-verhouding een speciale aspectverhouding die wordt
gebruikt voor afbeeldingen in verticale of staande oriëntatie. Het wordt
voornamelijk gebruikt voor portretten, wanneer elementen van de scène
(in de meeste gevallen een persoon) uitlijnen in een verticale oriëntatie.
Je kunt verticale formaten zoals 2: 3 ook gebruiken voor
landschapsfotografie om hoge elementen binnen het frame vast te
leggen, zoals bomen en bergen.
beeldverhoudingen in fotografie - een bos vol bomen in de verhouding
2: 3 Dit beeld werd verticaal ingelijst en vastgelegd en later bijgesneden
in postproductie tot 2: 3-formaat om de hoogte van de bomen en de
verticale uitgestrektheid in de scène te accentueren.
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Creatief bijsnijden
Vóór de komst van digitale fotografie en software bepaalden de
beeldverhoudingen van de camera in welke verhouding het beeld zou
worden weergegeven.
In het digitale tijdperk hebben we echter de mogelijkheid om eenvoudig
en snel bij te snijden in alle fotosoftware die we gebruiken.

Beeldverhouding wijzigen in Adobe Lightroom of Photoshop.
Er zijn niet alleen verschillende voorinstellingen beschikbaar, maar u kunt
ook zelf een aangepaste verhouding invoeren (custom-instelling).
Conclusie
In plaats van gebonden te zijn aan een specifiek formaat, kunt u het zelf
wijzigen. Daarom verandert het uiterlijk van een afbeelding om creatieve
redenen, zelfs na het indrukken van de sluiter en het opnemen van de
afbeelding op de sensor.
Vertaling: Arthur Palache
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Photoshop alternatief
Al heel veel jaren gebruik ik met veel plezier Photoshop CC en Lightroom,
de zeer uitgebreide mogelijkheden en het beheren van de foto ’s maakt
het voor mij de beste oplossing.
Adobe heeft voor de fotograaf een abonnement voor de beide applicaties
van € 12,08 per maand, in mijn ogen een redelijk bedrag voor de beide
professionele toepassingen en de extra’s zoals bewerken en beheren op
de iPad, cloudopslag en continue verbeteringen en toevoegingen door
middel van updates.

Maar ik hoor ook dat er mensen zijn die liever geen abonnement willen
afsluiten om wat voor reden dan ook, voor hen is er een uitstekend
alternatief, in mijn ogen heel veel beter dan Photoshop Elements, wat
toch een beetje op beginnersniveau is blijven hangen.

Affinity Photo is de voordelige Photoshop
Het is echt ongelofelijk dat je er direct mee kan werken als je Photoshop
al kent, en alles werkt vrijwel exact zoals in Photoshop:
• Layers (lagen), precies zoals je gewend bent
• Smart objects (Slimme objecten)
• Layermasks (laagmaskers)
• Masks (maskers) bijwerken met witte / zwarte penseel
• Selecties maken op allerlei manieren
• Refine selections (selecties aanpassen)
• Adjustment Layers (aanpassingslagen) maar dan slimmer!
• Alle filters zoals verscherpen, diverse vormen van vervagen etc.
• Liquify filters
• Warp transform
• Content Aware Fill (vullen met inhoud)
• Focus Stacking
• HDR foto’s (32 bits)
• Panorama stitching (samenvoegen)
• PSD bestanden openen inclusief behoud van allerlei essentiële
dingen
• RAW importeren en uitgebreid bewerken - ongelofelijke lijst van
ondersteunde camera’s (WEBLINK)
• Exporteren en opslaan naar alle gangbare formaten
• Ondersteuning van drukgevoelige pen & tablet
• En echt nog véél meer….

Conclusie: de belangrijkste zaken zitten er allemaal in, vrijwel exact zoals
in Photoshop, of soms zelfs slimmer en beter. Ga je er verder induiken,
dan zal er voor de geoefende gebruiker ongetwijfeld nog wel een hoop
anders zijn, en zit je misschien een maand lang af en toe eens te zoeken.
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Koopje!

Er is geen abonnement zoals bij Adobe: kopen en je hebt het! En dan de
prijs: slechts € 54,99 (op het moment dat ik dit artikel schrijf (eind maart)
is er een Corona kortingsactie van ca. 50%, nu kost het slechts € 27,99)
Als je die prijs vergelijkt met Photoshop Elements (€ 89) is het een
superdeal!!
Is er dan niets negatiefs te melden?
Nou een kleintje dan: het programma is er niet in de Nederlandse taal.
Als dat voor jou een groot bezwaar is dan moet je ergens anders
winkelen.
Er is momenteel een gratis 90-dagen testversie beschikbaar als
download!

Uitgebreid en soms moeilijk..?
Net als Photoshop CC heeft Affinity Photo heel erg veel mogelijkheden,
daar kan je makkelijk de weg in kwijtraken, zeker als je niet heel bekend
bent in Photoshop zullen gebruikers snel de moed opgeven. Maar geen
nood, ook daarvoor is er een uitstekende reddingsboei:
Alli en Ezra Anderson hebben Affinity Revolution opgericht
(https://courses.affinityrevolution.com)
waar je een uitgebreide online cursus (in het Engels) kan volgen, alle
kneepjes worden op een uitstekende en rustige wijze behandeld!

Voor slechts $ 30 heb je toegang tot een zeer uitgebreid pakket van meer
dan 100 video’s die alle mogelijkheden van het programma behandelen.
Aan de slag!
Alles bij elkaar, de software en de training, ben je voor minder dan € 100
klaar om lekker met je foto’s aan de slag te gaan, succes!
Jaap Postma

Er zijn ook wel gratis alternatieven zoals The Gimp, maar daar staat alles
zo verschrikkelijk onoverzichtelijk en onlogisch door elkaar …
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Overig AV-nieuws
VERSLAG VAN DE DFG AV-AVOND op 20 februari 2020.
Met een opkomst van 27 leden is het een druk bezochte avond. Omdat er
deze avond leden aanwezig zijn die voor hun eerste keer een AV-avond
bijwonen legt André Hartensveld hen uit wat een AV-voorstelling inhoudt.
Johan Rimmelzwaan stuurde een paar dagen van te voren via de email
een uitgebreid programmaoverzicht rond naar alle leden. Er waren niet
minder dan veertien series van acht verschillende makers.
De vaart moest er wel worden ingehouden. Dus werd er rap begonnen.
Iedere maker werd uitgenodigd voorafgaand aan de vertoning van zijn
serie een korte toelichting te geven. Dat werkte soms heel verhelderend,
in ander gevallen was het overbodig.
Titel: USA Road Trip deel 6, maker
Andé Hartensveld.
Lengte 5’19”, muziek Lee Marvin en
nog een paar.
Opnames van Kanab naar Canyon
Antelop, een van de prachtige
natuurparken. Lekkere kleuren,
mooie overgangen en goedgekozen
muziek. De rode draad was moeilijk te vinden. Wat grote sprongen en
contrasten tussen de verschillende onderwerpen.
Titel: Kijkduin, de teloorgang van
een klein winkelcentrum, maker
Johan Rimmelzwaan. Lengte
3’40”, muziek David Hollandsworth
Vooraf legde Johan uit hoe de serie
in elkaar stak om de volgorde van
de getoonde beelden makkelijker te

begrijpen. Dan wat betreft de inhoud van de serie. Kunstenaars zijn in de
gelegenheid gesteld de te slopen winkelpanden met graffiti tijdelijk een
kleurrijk uiterlijk te geven. De serie munt uit door gevarieerdheid in
kleurstellingen. Overgangen zijn goed. De muziek had best wat
dynamischer mogen zijn. Zoek het meer in hip hop of zoiets was het
advies.
Titel: Cambodja Angkor Wat, maker
Theo Luiten.
Lengte 5’, muziek Thijs van Leer.
Een tempelstad van de Rode
Khmer. Beelden zijn in het
verleden gemaakt wat zichtbaar
was. De foto’s miste details en
waren wat flets. De serie is wat
opgeknapt en geeft een boeiend
overzicht van de bezienswaardigheden. De ingesproken tekst was goed maar te zacht.

Titel: Vossenjacht, maakster
Yvonne Koene. Lengte 2’30”.
Een vossenrit is een fietstocht op
de fiets met opdrachten. Het is
haar tweede serie tot stand
gekomen met hulp van Gaston
Corbeau. Bewegend beeld is in de
serie opgenomen, plus drone
beelden. Een goede start!
Titel: Vakantie op Lanzarote, maker
Frans Hofstede. Lengte 4’.
Frans wilde graag een keer zijn
vakantie foto’s laten zien. In de
uitwerking werd het meer een audio
visueel album, foto’s met muziek.
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Het einde was wat abrupt. Dit was Frans’ eerste AV serie. De foto’s
waren goed, maar met wat minder herhalingen van de beelden heeft het
zeker potentie, want het idee is goed.
Titel: Engelse kusten, maker
Marcel de Vreugd. Lengte 3’,
muziek Amotz Plessner & friends
Goede afstemming tussen het ritme
in de muziek en de beelden. Marcel
is een fervent drone gebruiker. Er
werd ruimhartig gebruik van
gemaakt. De prachtige
landschappen zouden wel iets
korter in beeld mogen staan.
Mensen komen er niet in voor. Prima muziek keuze.
Titel: Het Cirkul van Ooij, maker
Ruud Mulder. Lengte 4’42”,
muziek Kathryn Kane.
De Ooijpolder is een natuurgebied
in de buurt van Nijmegen. We
zagen mooie lentebeelden.
Vogelgezang is deel van de
geluidsbijdrage en heeft goede
aanvullende werking. De gesproken tekst moet, ook volgens de maker,
qua volume nog even onder handen worden genomen.
Titel: Een fietstochtje, maker
Jan Schokker.
We dachten eerst dat de foto’s in
een ver land waren gemaakt maar
de foto’s bleken in de naaste
omgeving van zijn woonplaats ’sGravenzande gemaakt te zijn.
Onderhoudend en ter navolging.

Voor de muziek zou een andere keuze kunnen worden gemaakt.
Titel: Haute Photographie, maker
Gaston Corbeau. Lengte 2.’08”.
Impressie van een recente
fototentoonstelling. Zeer verzorgde
fotografie. Ragscherpe beelden
gevarieerd in beeld gebracht. Zoals
iemand opmerkte: ‘een echte
Gaston’.

Titel: Naar de Bollen, maker
André Hartensveld. Lengte 3’,
muziek Holly Dazet
Een zeer aparte weergave van
beelden. Met behulp van een filter,
impressionistisch gemaakt.
Verrassend en origineel. Muziek
was vrolijk en een goede keuze.
Prettig om naar te kijken.
Thierry Mugler en IJssculptures,
maker Theo Luiten.
Verrassend, twee onderwerpen van
3” in één serie.
Het eerste gedeelte ging over
Thierry Mugler. We keken naar
een impressie van een
tentoonstelling van extravagante
mode in de Kunsthal te Rotterdam.
Het gebruik van “vensters” verlevendigde de kleurrijke beelden. De
muziek Canto Ostinato van de componist Ten Holt sloot prima aan. Een
heel verrassende serie.
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Het tweede gedeelte; IJssculptures
was gefotografeerd tijdens het
ijsbeelden festival in Zwolle.
Hiervoor was dezelfde
vertoningstechniek gebruikt als in
de eerste serie. Goede fotografie,
prettig om naar te kijken en
technisch knap uitgevoerd.
Titel: Limburg Heuvelland, maker
Marcel de Vreugd.
Lengte 1’40”, muziek Amotz
Plessner & Friends.
Het gebruik van een drone heeft
iets bijzonders. Beelden
gefotografeerd van uit een totaal
ander perspectief kunnen een
waardevolle bijdrage zijn aan een
AV-serie. Mooi werk, met een
lengte van 1’40” geen seconde verveling.
Titel: Het Paleis, maker
André Hartensveld.
Lengte 5”, muziek Camille SaintSaëns
Paleis Soestdijk is enige tijd
publiekelijk toegankelijk geweest.
Nu krijgt het een andere
bestemming. In zo’n serie zijn
details belangrijk en geven een
meerwaarde. Het gesproken
commentaar is gehaald uit een YouTube filmpje. De spreker: de bekende
Maarten van Rossum. Was wel veel tekst die overigens ‘to the point’ was
en van toegevoegde waarde.

Titel: Kleurenpallet in de kas, maker
Jan Schokker.
De serie bestond uit beelden van
allerlei soorten lelies in bloei. Een
kleurrijke vertoning. Maar door de
geringe verschillen tussen de lelies
onderling werd het wat eentonig en
leek het veel op elkaar. De serie zou
door inkorten zeker aan kracht
winnen was de mening van
meerdere kijkers uit de zaal. Muziek ok.
Titel: Faces, maker Ruud Mulder.
Lengte 2’51”, muziek One Ring
Zero.
In de aankondiging stond; Ik sta
onbewogen en iedereen kijkt naar
mij. Dag en nacht gaan voorbij
zonder dat ik mij beweeg.
Dan denk je, waar gaat dit over?
De oplossing. Etalage poppen gefotografeerd door winkelruiten, inclusief
reflecties, beelden door elkaar enz. Geen kleur, alles in zwart-wit, een
goede keuze volgens de kijkers. De foto’s van de etalagebeelden zijn
kundig aaneengeregen. Verveelt geen moment. Fijn om naar te kijken.
Muziek keuze ook goed.

Niet zoals in de aankondiging in het begin van het verslag, veertien
series, maar zelfs één meer, of eigenlijk zelfs twee. Een bewijs dat het
maken van een AV-serie een voorname plaats inneemt in het
verenigingsleven van DFG. Dat geeft vertrouwen en we zien uit naar de
volgende AV-avond over een half jaar!
Verder ontstond er halverwege de avond nog een interessante discussie
over de kwaliteit van de vertoonde beelden. AV series uitgevoerd met de
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extensie .exe zouden heldere en goede kleurweergaven geven op de
beamer en series met de extensie .MP4 zouden fletse kleuren geven en
een wat platte weergave!
Vraag uit de zaal, zit dit in de verschillende extensies?
Na onderzoek tijdens de pauze bleek dit niet het geval te zijn. Enkele
series vertoont in .MP4 waren ook helder en met een prima
kleurweergave. Ook is er verder nog gekeken of er verschil zat in Apple
of Microsoft gebruikers?
Voorzichtige conclusie: waarschijnlijk moet het probleem bij de makers
thuis gezocht worden, bijvoorbeeld wegens een onjuist (te helder)
afgestelde monitor tijdens de montage. Het was weer een leerzame en
boeiende avond.

Tien veelgemaakte fouten
Bij lange sluitertijden
Het gebruik van lange sluitertijden is niet zo gemakkelijk als het lijkt. Het
is beslist onvoldoende om de camera op een statief te zetten en er dan
op los te fotograferen. Zie hieronder tien veel gemaakte fouten. Als
ervaren fotograaf maken wij die fouten natuurlijk niet, maar wellicht is er
toch een die je een stapje verder kan helpen…

Jan Bonsing en Johan Rimmelzwaan

Fout # 1 - Het vibratiereductiesysteem is ingesteld op AAN
Er is een aantal mooie technologieën die kunnen helpen bij het verkrijgen
van scherpere afbeeldingen, die de onscherpte veroorzaakt door
cameratrilling minimaliseren. Dit is uitermate handig bij weinig licht waar
lange sluitertijden een vereiste zijn. Elk merk noemt deze technologie iets
anders, maar het doel is hetzelfde. Ze kunnen in de lens zijn geïntegreerd
(zoals voor Nikon- en Canon-camera's) of in de camera (zoals voor Sony, Olympus- en Pentax-camera's), maar uiteindelijk is het resultaat dat
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deze vibratiereductie u dezelfde beeldkwaliteit kan geven met een
viermaal langere sluitertijd dan normaal.

Ja, als je een spiegelloze camera hebt, kun je dit advies uiteraard
overslaan!

Er worden enkele bewegingssensoren gebruikt om beweging te
detecteren. Deze bewegingen worden dan gecompenseerd door een
elementgroep in de lens of de sensor zelf te verplaatsen.

Fout # 3 - Geen grijs-verloopfilter gebruiken omdat ze duur zijn
In sommige situaties (op plaatsen waar er geen groot verschil is in de
belichting tussen verschillende delen van de scène), kan alleen een
Neutral Density-filter het gewenste resultaat opleveren. In veel situaties
vereist de lichtomstandigheden echter het gebruik van een verlopend
Neutral Density-filter om de belichting in evenwicht te brengen.

Het punt is dat als de camera op een stevig statief staat (en als je een
lange belichtingstijd opneemt, staat je camera zeker op een statief!), je
geen trillingen mag verwachten. U weet dit misschien, maar uw camera
niet, dus zelfs als er geen beweging is, kan het voorkomen dat dit
antitrillingssysteem tóch probeert te compenseren door een lensgroep (of
de sensor) te verplaatsen. Dit resulteert in feite in een introductie van een
trilling (en onscherpte) in plaats van een verbetering.
Dus, als uw camera op een stevig statief staat , zet u het
antitrillingssysteem op UIT!
Fout # 2 - Vergeten om Mirror Lock-up te gebruiken
In een reflexcamera gaat licht door
de lens en wordt door een spiegel
naar de zoeker gestuurd. Wanneer
je op de ontspanknop drukt, klapt de
spiegel omhoog zodat het licht direct
op de beeldsensor valt. Deze
beweging introduceert een kleine
trilling die lichte onscherpte van de
foto veroorzaakt.
Om deze trilling te voorkomen, kunt u de Mirror Lock-up-functie in je
camera activeren. Na activering zal uw camera de eerste keer dat u op de
ontspanknop drukt de spiegel optillen; de tweede keer zal het de sluiter
openen. Als je een paar seconden wacht tussen de eerste en de tweede
druk, vermijd je de trilling!

Als u een gewoon grijsfilter gebruikt, denkt u wellicht dat u enige kans
heeft om te proberen een GND-filter te simuleren in de nabewerking,
maar dat is een vergissing.

Je houdt het filter gewoon met je
hand voor de lens. Voor een
opname met een sluitertijd van
enkele seconden is je enige
probleem de juiste uitlijning van het
filter. Voor opnamen die minuten
duren, zelfs als je je hand niet
geheel stil houdt, zal het
eindresultaat toch prima zijn.
Een filterhouder is wel nodig als je meerdere filters tegelijk wilt gebruiken
(of als je kramp in je hand krijgt).
Fout # 4 - Het diafragma instellen op f / 22 om de belichtingstijd te
verlengen
De regel was simpel: als je het diafragma verkleint, verhoog je de
belichtingstijd. Met deze regel in gedachten, zou je kunnen denken dat je
je belichtingstijd van 30 seconden kunt transformeren naar een
belichtingstijd van twee minuten door van f11 naar f22 te gaan.
Theoretisch heb je gelijk. Helaas is er een fysiek fenomeen dat optische
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diffractie wordt genoemd en dat boven f16 groot genoeg is om de
scherpte van je beeld te verpesten.
Als je al op f11 zit en je een langere sluitertijd nodig hebt, verlaag dan de
ISO indien mogelijk of gebruik een sterker filter.
Fout # 5 - Vergeten om de ISO aan te passen
De ISO-instelling kan een handig
hulpmiddel zijn bij een lange
belichtingstijd. Soms vergeet je de
mogelijkheid om de ISO-instelling
te veranderen en speel je alleen
met filters en diafragma. Vergeet
niet dat elke camera een ISObereik heeft waarbij de beeldkwaliteit bijna optimaal is. Bij highend camera's ligt dit bereik meestal tussen ISO 50 en 200. Dit betekent
dat je twee stops hebt om mee te spelen, en bij een opname met een
lange belichtingstijd, betekent twee stops minuten verschil in belichting.
Fout # 6: fotograferen alsof je in een studio bent
Wanneer u thuis foto's maakt of
comfortabel in een studio zit, kan
vocht de kwaliteit van uw
afbeelding niet beïnvloeden. Maar
als je op een rots voor de zee zit,
op een flinke stormachtige dag,
zullen je filters al snel helemaal nat
zijn.
Vergeet dus niet om je tas te vullen met poetsdoeken. Een dun laagje
water op je buitenfilter zorgt voor een hoge diffractie en dit zal je beeld
onherstelbaar verpesten. Onderschat de natuur nooit, zelfs niet op een
zonnige dag, de weersomstandigheden kunnen zeer snel veranderen.

Fout # 7 - Een filter van lage kwaliteit kiezen
Elke keer dat u een filter voor uw lens plaatst, vermindert u onvermijdelijk
de algehele kwaliteit van het optische systeem. Sommige bekende
filtermerken zijn vrij duur, maar denk je dat het de moeite waard is om
een filter van € 5,= te plaatsen voor een camera van duizend euro? Nee,
dat is het niet - dus focus op kwaliteit: minder filters maar beter! Voor NDen GND-filters heeft u niet de hele set dichtheidsbereiken nodig.Kijk
welke filters je waarschijnlijk vaker zult gebruiken, en onthoud dan dat je
de ISO- en diaframawaarden hebt om mee te spelen. Onthoud ten slotte
dat er veel filters van goede kwaliteit beschikbaar zijn tegen zeer
betaalbare prijzen. Controleer van tevoren de filterrecensies op internet.
Fout # 8 - De wind onderschatten
Wanneer u een lange belichtingsopname maakt, wordt uw camera
minutenlang blootgesteld aan
mogelijke externe trillingen. Zelfs
een windstoot van een paar
seconden kan je beeld verpesten.
Investeer in een behoorlijk statief en
zet het dan stevig op de grond.
Hang indien nodig een extra gewicht
aan het statief om het nog steviger en stabieler te maken.
Vermijd ook het gebruik van de centrale kolom van het statief - als u deze
omhoog brengt, verhoogt u het zwaartepunt van het systeem en zal het
minder stabiel zijn.
Fout # 9 - De zoeker niet afdekken
Je hebt een belichtingstijd van drie minuten gebruikt en de preview staat
vol met vreemde paarse lijnen en halo's. Waarom?
Het is omdat licht, net als water, graag een weg vindt - altijd.
Uw camera is alleen bedoeld om licht door te laten vanuit het gaatje in uw
lens, maar helaas zijn er enkele andere openingen die uw afbeeldingen
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mogelijk kunnen beïnvloeden.
De meest voorkomende is de
zoeker. Bedek de zoeker om
binnendringen van licht te
voorkomen, na het beoordelen van
het beeld. Als je camera niet is
voorzien van een dop, kun je wat
zwarte tape gebruiken. Het typische resultaat van zoeker infiltratie is een
vreemde paarse halo. Bij een spiegelloze camera hebt, speelt dit
probleem niet!
Als u een voorzet-filtersysteem
gebruikt, is een andere mogelijke
bron de opening tussen de filters
(dit is een van de redenen waarom
veel fotografen de voorkeur geven
aan opschroefbare filters). In dit
geval is de beste oplossing om die
opening met zwarte tape te dichten.
Het typische resultaat van
filterinfiltratie is een verticale paarse
lijn aan de andere kant van de zon.

verschil, bij een lange minuten
belichting fouten kan geven.
Om fouten te voorkomen test u de
afwijking van tevoren door de
volgende stappen te volgen:
• Kies een kamer in je huis, doe

•

•
•
•

•

Als u tenslotte een tilt-shiftlens of een lensadapter gebruikt, is het
mogelijk dat u een infiltratie van het lenslichaam krijgt. De beste manier
om dit te voorkomen is om de lens te bedekken met een zwarte doek.
Fout # 10 - Geloven van de filterverkoper
Wanneer u een ND-filter met zes stops koopt, verwacht u dat deze
precies de optische dichtheid heeft om een reductie van zes stops te
krijgen. Helaas is dat niet zo. In mijn leven heb ik nog nooit een filter
gevonden met de exacte intensiteit die door de fabrikant is opgegeven.
Natuurlijk is het verschil meestal minimaal, maar onthoud dat zelfs ½ stop

de lichten aan en sluit de ramen (je hebt een plek nodig waar de
verlichting perfect constant is).
Monteer je camera op een statief en maak een foto van de kamer
totdat je een foto krijgt met een goed histogram. Noteer alle
parameters (ISO / diafragma / sluitertijd) van de opname.
Monteer het ND-filter en compenseer de eerder verkregen sluitertijd
volgens de f-stop-reductie die door het filter wordt aangegeven.
Maak een foto met het ND-filter.
Bekijk het histogram van de foto die met het filter is gemaakt en
vergelijk het met een foto die zonder is gemaakt. Als ze ongeveer
over elkaar heen liggen (exact hetzelfde), is de door de fabrikant
opgegeven filterintensiteit precies goed. Als het nieuwe histogram
naar links is verschoven, heeft uw filter een intensiteit die groter is
dan de aangegeven waarde; als het naar rechts wordt verplaatst,
heeft het een lagere intensiteit.
Als de twee histogrammen niet over elkaar heen kunnen worden
gelegd, maakt u nog een opname en wijzigt u de sluitertijd om een
histogram te verkrijgen dat ongeveer lijkt op dat van de foto zonder
het filter.

Wanneer u de exacte optische densiteit heeft gevonden, stelt u uw eigen
conversietabel voor sluitertijden samen. Een andere mogelijkheid is de
PhotoPills-app voor je iPhone, de enige waarmee je de sluitertijd kunt
converteren voor niet-standaard f-stop-reducties.
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Het bolknak-virus
Ik heb deze column wel drie keer opnieuw geschreven. De eerste keer
maakte ik me over het corona-virus nog niet zoveel zorgen; ik dacht dat
het net zo snel over zou gaan als stikstof en PFAS. Want daar horen we
inmiddels niets meer van… Later bleek dat toch anders te zijn.
Corona is intussen wel ‘een dingetje’ geworden in Nederland. Ikzelf word
er een beetje moe van, want je hoort de hele dag niets anders. In elke
krant wordt het onderwerp uitgebreid besproken. Ook op de TV is het
schering en inslag. Of je nu naar het journaal kijkt, naar een actualiteiten rubriek of een of ander praatprogramma, overal hebben ze het erover. De
een is nog deskundiger dan de ander. Begrijp me goed, we hebben het er
heel moeilijk mee omdat het toch een groot potentieel gevaar is, zeker
voor mensen in mijn leeftijdscategorie..

Intussen rijzen de problemen hier in Nederland de pan uit. Ik noem
bijvoorbeeld de problemen bij de belastingdienst, de immigratiedienst en
de pensioenen. Om maar niet te spreken van misrekeningen bij
begrotingen en calculaties en betalingen aan asielzoekers wegens trage
afhandeling door de overheid. Gevolg van al deze zaken is dat de burger
als een citroen wordt uitgeperst. Toch is dat allemaal dat nog maar
peanuts vergeleken bij waar we nu mee te maken hebben / krijgen.
We hebben een virus rondwaren. Grote paniek, want het was in eerste
instantie volkomen onduidelijk hoe er op gereageerd moest worden.
Enige tijd na uitbreken meldde het Rijks Instituut voor Volksgezondheid
en Milieu (RIVM) dat dit virus, dat in de volksmond het Coronavirus wordt
genoemd, geen groot probleem zou worden. Half China ligt plat, het virus
verspreidt zich als een olievlek op water, maar het RIVM beval aan om
elleboogstoten geven in plaats van handenschudden. Op zich kan ik wel
leven met zo’n maatregel, maar of dat voldoende bescherming gaat
bieden is nog maar sterk de vraag.

In Italië en Frankrijk weten ze
inmiddels dat dit NIET voldoende
is. Daar mag nu niks meer. Alleen
nog thuis zitten en afwachten.
Geen bijeenkomsten, geen
vergaderingen, niet werken.
Scholen en universiteiten zijn
gesloten. De economie in die
landen zullen een flinke klap krijgen en ze stonden er al niet heel riant
voor. Dat gaat nog wat worden.
Wij hielden het eerst op handen wassen, in de elleboog niezen en in
Brabant geen ‘grote bijeenkomsten’ organiseren. Dat zijn bijeenkomsten
met meer den 1000 personen. Alsof onder die grens geen besmettingsgevaar aanwezig is. Dat is inmiddels uitgebreid naar de rest van
Nederland en tegelijkertijd is het getal van 1000 teruggebracht naar 100.
Toch heb ik zelf de nijging om er rustig onder te blijven. De scholen zijn
gesloten en ik bevind me vrijwillig in quarantaine. Ik doe zo nodig een
boodschapje en ga niet meer op bezoek bij mensen omdat ik niet weet of
ze gezond zijn. Ik houd me dus heel rustig en doe dingen waar ik normaal
niet aan toe kom.
Voorlopig heeft het me wel een paar vrije dagen opgeleverd. Ik zou
eigenlijk op de kleinkinderen moeten passen, maar die wonen in Brabant.
Daarom belde hun vader op om dat af te zeggen. Hij was bezorgd dat de
oude man iets zou oplopen. En dus was er alle tijd om dit stukje driemaal
opnieuw te tikken.
820.000 mensen in Nederland krijgen jaarlijks een ‘normale’ griep.
Daarvan overlijden er meer dan 2000. Daar horen we niet zo veel over. Ik
zou wel eens willen weten hoeveel mensen er inmiddels al genezen zijn
van dat bolknakvirus. Ik noem het maar zo, omdat corona en bolknak
beide sigaar-modellen zijn en ik bolknak veel beter vind klinken.

Arthur Palache
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