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Nieuws

Van de redactie
Het is onvermijdelijk, ook in dit nummer komt corona voor. Zelf had ik
gedacht dat in deze tijd, waarin nauwelijks gewerkt wordt en veel mensen
thuis zijn, de kopij in brede stromen naar de redactie zou vloeien. Maar
het was slechts een gedachte. De werkelijkheid is heel anders en bitter...
Stilte, niet alleen op straat, ook in de redactionele inbox. Gelukkig was er
toch nog voldoende tekst om er, gezien de omstandigheden, een aardige
NVBG-nieuwsbrief van te maken.
In dit nummer vindt u natuurlijk de gebruikelijke artikelen zoals dit
redactioneeltje, een stukje van de voorzitter en de evenementenkalender.
Nico Warnaar wijst ons nog eens op de geluidenservice, waar de laatste
tijd nog wat nieuwe geluiden in zijn opgenomen.

Het AV-Festival van het Noorden blijft gelukkig voorbestaan onder een
andere ‘directie’. U leest er in dit nummer alles over.
Verder heeft de hoofdredacteur wat op het internet rondgeneusd. Zijn
bevindingen zijn in dit nummer weergegeven.
Iemand biedt een beamer en een projectiescherm aan in een heuse
advertentie.
En we besluiten met de maandelijkse column, waarin het -alweer- over
corona gaat.
Ik wens u veel leesplezier
Arthur Palache
Hoofdredacteur

Van de voorzitter
Het is stil. Vrijwel geen verkeer. Tijdens ons
dagelijkse wandelingetje kunnen we rustig
midden op straat lopen. Slechts een enkele
fietser die daar problemen mee heeft. En
natuurlijk afstand houden en daar heb ik het
meeste moeite mee. Met een grote boog om
een tegenligger heen lopen, want je weet maar nooit. Meestal wordt zo ’n
actie gelukkig beantwoord met een glimlach en een korte groet.
Ook in de vereniging zijn alle activiteiten tot stilstand gekomen. Dat wil
zeggen activiteiten in groepsverband, want individueel is er door alle
maatregelen meer tijd beschikbaar om ons aan het maken van geluidsen/of audio-visuele producties te wijden. Persoonlijk ben ik begonnen met
het bewerken van geluid voor mijn producties. En dan kom ik er achter dat
ik op dat gebied nog een volkomen leek ben. Het is dan ook prettig dat
geluidsman Nico Warnaar de komende tijd artikelen op dit gebied aan het
kenniscentrum zal toevoegen. Nico voorziet mij ook van adviezen en wil
me helpen bij het opnemen van de voice-over. Maar dat zit er even nog
niet in.
Op korte termijn is het nog onduidelijk wanneer en hoe we de activiteiten
weer kunnen opstarten. De organisatie van het AV-Festival van het
Westen verkeert nog in het ongewisse. Het is nog onduidelijk of het
festival op 26 september wel door kan gaan. En als er dan weer grotere
bijeenkomsten gehouden mogen worden, geldt dan de 1,5 meter grens
nog? Als dat het geval is vermindert het aantal toe te laten bezoekers
drastisch. Wel heeft men besloten op 1 juni het aanmelden van
inzendingen te openen, maar dan onder de restrictie dat het festival
wellicht op 26 september niet doorgaat,
Ook de organisatie van het Voorjaarsfestival dat op 14 maart in
Oosterhout bij Nijmegen gehouden zou worden, verkeert nog in de
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onzekerheid of het festival in het najaar
gehouden kan worden.
Conform het beleidsplan 2020, heeft het
bestuur een werkgroep geformeerd om het
wedstrijdreglement voor de Nationale AVwedstrijden te herzien. Na de
zomervakantie zou een herziene versie
aan de leden aangeboden worden voor
reactie en inspraak. De bedoeling was in
het najaar zal een extra ledenvergadering
te houden ter goedkeuring van het
herziene reglement, dat dan voor de
Nationale AV-wedstrijd van 2021 van
toepassing zou zijn.

De termen was en zou duiden er al op dat het anders is gelopen. Door de
coronacrisis is de werkgroep nog niet bijeen geweest en het lijkt er niet
op dat dit voor de zomervakantie nog gaat gebeuren. Om geen overhaast
werk af te leveren heeft het bestuur besloten om er naar te streven het
herziene reglement aan de algemene ledenvergadering in februari 2021
voor te leggen. Dat houdt in dat voor de Nationale AV-wedstrijd 2021 het
huidige wedstrijdreglement nog van toepassing is. Bijkomend voordeel is
dat we in het najaar 2020 geen extra ledenvergadering hoeven te plannen
en dus het AV-Festival van het Westen en het Voorjaarsfestival niet in de
weg zitten bij het plannen van andere datums voor hun festival.
Ik hoop dat eind mei er meer zicht is hoe het verder gaat in Nederland en
dat we snel meer duidelijkheid krijgen over de mogelijkheden om
gezamenlijke activiteiten binnen de NVBG weer op te starten.
Ik wens u een mooie meimaand toe. Hou contact, maar wel
op afstand.
Ed Diersmann
voorzitter@nvbg.nl
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Laat de fantasie dus de vrije loop en vul
gerust het formulier van onze Geluidenservice in. De aanvraagprocedure is
eenvoudig en kost NVBG leden niets. De
gewenste geluidjes kunnen snel worden
geleverd - als ZIP bestand - via een web
transfer en zijn vanzelfsprekend in de beste

Geluidenservice
De NVBG Geluidenservice kan u volop ten dienste zijn met het leveren
van geluiden en effecten. Hiermee kunt u uw AV series verrijken en
verlevendigen. Gerelateerde geluiden, sfeer / noise en zeker ook
omgevingsgeruis kunnen datgene dat u projecteert mooi aanvullen en
ondersteunen.
De catalogus is online in te zien via onze site, onder het kopje
‘Geluidenservice’. Zoals u ziet is dit een enorme opsomming van vrijwel
alle denkbare (en ondenkbare) geluiden, ter versterking van uw AV
productie. De web catalogus kan niet alle beschikbare geluiden tonen;
daarvoor is er gewoon teveel aan geluiden beschikbaar.

kwaliteit audio.
Komt u er niet uit, laat ’t dan even weten want dan helpen we u met
zoeken en komen met suggesties, nieuwe ideeën of alternatieven.
Een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving kan daarbij natuurlijk helpen.

Nico Warnaar
beheerder NVBG Geluidenservice

En toch wordt deze ‘audio bibliotheek’ nog wekelijks aangevuld en
uitgebreid… Ik geef daarom hieronder een opsomming van de laatste
aanwinsten in de afgelopen drie maanden:
regen
horror
ringtones
gevechten
motorfietsen
cassetterecorders
onderwater geluiden
zoem- en bromtonen
klikken en schakelaars
geluiden bij tekenfilms
geluiden uit de badkamer
aliens (buitenaardse monsters)
… noem maar op, noem maar op!
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Gratis afbeeldingen
Het zal iedereen wel eens overkomen: je bent met een serie bezig en
komt tot de ontdekking dat je een bepaald beeld mist. Persoonlijk ken ik
iemand die dan het vliegtuig neemt en naar de locatie teruggaat om de
betreffende opname alsnog te maken.
Dat gaat natuurlijk heel ver. De verleiding is dan groot om eens op het
internet rond te kijken of er niet iets van je gading te vinden is. Gevaar
daarbij is dat auteursrechten overtreden worden.
Op alle foto’s en afbeeldingen zit auteursrecht.
Dat betekent dat alleen de maker van de foto kan bepalen wat er met die
foto gebeurt. Als u een afbeelding wilt gebruiken, moet de maker
opgespoord worden om hem of haar om toestemming te vragen. De
maker kan dit weigeren of een vergoeding vragen voor het gebruik van de
afbeelding.
Ook privéfoto’s zijn beschermd door auteursrecht. Een ander mag ook uw
foto’s niet zonder uw toestemming gebruiken. Voorin een boek staat ook
altijd dat teksten in niet zomaar gekopieerd mogen worden. Voor foto ’s
geldt dat ook.
De oplossing
Gelukkig zijn er heel wat sites waarvan u vrijelijk afbeeldingen mag
downloaden. Er zijn geen kosten aan verbonden. De makers van de foto ’s
hebben toestemming gegeven om de afbeeldingen te gebruiken. U kunt
deze gratis rechtenvrije afbeeldingen op uw website zetten of in uw audio
-visual gebruiken.
Pixabay is mijn persoonlijke favoriet. De site is snel en overzichtelijk.
Veel foto’s die op andere gratis foto-sites staan, zijn ook via Pixabay
beschikbaar. Er is een Nederlandse versie, zodat zoektermen gewoon in
het Nederlands kunnen. Da’s wel zo handig. Er is keuze uit verschillende

formaten en kwaliteiten. Daarnaast is er nog een groot aantal andere
sites waar ook gratis afbeeldingen te downloaden zijn.
Zonder de pretentie te hebben een complete lijst te geven volgen er
hieronder een paar, in alfabetische volgorde:
Everystockphoto
Freeimages
Freepik
Freerangestock
MorgueFile
Photo Pin
Photorack
Rawpixel
Unsplash
Wat is het nadeel van gratis stockafbeeldingen?
Met de gratis foto’s van deze sites heeft u geen unieke afbeeldingen. U
kunt de plaatjes die u hebt uitgekozen dan ook op andere plekken
tegenkomen. Maar de keuze is enorm. Als u andere foto ’s wilt dan
anderen, kies dan voor foto’s die minder vaak gedownload worden.
U kunt op de meeste sites zoeken op onderwerp. U kunt meestal ook
verschillende formaten downloaden. De kwaliteit is over het algemeen
goed.
Toch liever een unieke foto?
Maar wilt u een bijzondere foto die niemand anders heeft en
gegarandeerd geen problemen met rechten in welke vorm dan ook
oplevert, maak dat die foto toch maar zelf. Dat levert bovendien veel
meer voldoening op.
Arthur Palache
Idee voor dit artikel is aangedragen door Nico Warnaar
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AV Festival van het
Noorden
Over de organisatie van het festival
Sinds 1997 heeft de AV groep Drenthe het Festival van het Noorden op
verschillende locaties in Drenthe en Overijssel georganiseerd. Door het
stijgen van de leeftijd, het uitblijven van verjonging en ziekte bij een
aantal leden van de AV groep, dreigde het festival een vroegtijdig einde te
beleven.
Nadat in het verleden al eerder met succes een beroep op de fotoclub
Den Helder is gedaan, kwam er in 2018 weer een telefoontje uit Drenthe
van de gewaardeerde en inmiddels overleden AV maker Henk Hageman
om te zien of ondersteuning mogelijk was.

vertrouwde plek te laten plaatsvinden, en wel in theater “de Meenthe” in
Steenwijk.
Wij hopen op deze manier het Festival van het Noorden op de AV
kalender te houden en hopen vele AV makers en andere liefhebbers te
mogen begroeten op 28 november 2020 in Steenwijk.
Meer informatie over het festival is te HIER vinden.

Ben de Hond en Aart Teeuwen van de fotoclub Den Helder hebben de
uitnodiging aanvaard en inmiddels is in de afgelopen twee jaar het festival
van het Noorden met succes georganiseerd.
Omdat de leeftijd en vooral de gezondheid van de AV groep Drenthe
dermate snel achteruit is gegaan, en het bijzonder spijtig zou zijn dat dit
festival van de kalender zou verdwijnen, is besloten om dit festival in
leven te houden en onder te brengen bij de fotoclub Den Helder.
Waar in 2019 de regie al nagenoeg volledig lag in Den Helder, zal er
vanaf 2020 het festival onder volledige verantwoordelijkheid van deze
fotoclub georganiseerd worden.

Een goede start werd ons gegeven doordat de AV groep Drenthe de
resterende gelden uit de clubkas heeft overgemaakt naar Den Helder.
Wat niet veranderd is, is de locatie. Om ook onze zuiderburen en
collega’s in het zuiden tegemoet te komen door de locatie niet nog
noordelijker te verplaatsen, is besloten om het festival “gewoon” op de
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Het coronavirus heeft hier en daar tot gevolg dat evenementen gecanceld
zijn of uitgesteld worden. Voor de rest van 2020 en 2021 staan de
komende evenementen op de lijst, maar ze worden onder volstrekt
voorbehoud genoemd:
Evenement

Plaats

Datum

AV-festival van het Westen

Moerkapelle

26-09-2020

Festival van het Noorden

Steenwijk

28-11-2020

AV-studiedag

Rijen

16-01-2021

Voorjaarsfestival

Nijmegen

Wordt later bekend gemaakt

Landelijke NVBG-dag

Barneveld

nnb

Nationaal AV-festival

Barneveld

nnb
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Gezien op het internet
In deze tijd, waar uitgaan bijna een doodzonde lijkt, kijk ik wat meer op
het internet. Soms zelfs meer dan goed is, maar ja, toch niets te doen …
Uiteraard heeft de fotografie daarbij mijn belangstelling en er is een
aantal sites dat mij opgevallen is die ik u niet wil onthouden.
Allereerst is er Digifoto Starter.
Weliswaar bedoeld voor mensen
die met fotografie willen beginnen,
maar ook voor de wat meer
ervaren fotografen (en daar mag ik
de leden van de NVBG toch wel
onder rekenen) is er genoeg te beleven. De site geeft informatie over
fotografie in het algemeen. In DEZE link gaat het in het bijzonder om
deze corona-tijd door te komen.
U vindt er onder andere inspiratie en een aantal tutorials (lessen) over
Photoshop in de Nederlandse taal. Dat laatste is bijzonder, want in de
Engelse taal is het aanbod enorm groot, maar Nederlandse lessen, die
komen niet zo heel veel voor. Kortom, de site is interessant genoeg om af
en toe eens door te kijken. Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief
(helemaal onderaan de website) krijgt u regelmatig informatie over
updates en nieuwe uitgaven.
Onder DEZE link vindt u een YouTubekanaal met filmpjes waar steeds een
aantal grappige ideeën wordt uitgewerkt.
Ze geven stuk voor stuk aardige
resultaten. Niet alleen laten ze de
resultaten zien, maar er wordt (zonder
woorden) ook uitgelegd hoe een en ander
tot stand gekomen is. De moeite waard
om even te kijken, wellicht levert het nog
inspiratie op.

Omdat velen van ons zichzelf isoleren en binnenshuis vastzitten
vanwege het coronavirus, denk ik dat het een beetje minder saai en
stressvol wordt als we u wat ideeën zouden geven. Op die manier
kunnen we ons verbinden en bezig houden met iets positiefs en
creatiefs! Niets is natuurlijk verplicht, maar uitvoeren van deze
opdracht geeft wat afleiding en levert wellicht nog mooie plaatjes op.
Alle ‘opdrachten’ zijn in of om het huis uit te voeren.
At-Home, een 7-daagse fotografie-uitdaging
Dag 1
Mooie, artistieke foto's maken met een boek.
Dag 2
Maken van splash-foto's zonder flits. Misschien als je dit
niet in je tuin kunt proberen, probeer het dan in de
badkamer.
Dag 3
Abstracte foto's maken met olie, water en een klein beetje
afwasmiddel.
Dag 4
Zelfportretten maken in de spiegel. Leuke zelfportretspiegelopnames.
Dag 5
Nu op de computer. Speel met overlappende texturen op uw
enkele van uw favoriete (of niet zo favoriete) afbeeldingen.
Leg de foto’s in Photoshop overelkaar en maak de
bovenste een beetje transparant.
Dag 6
Probeer eens extreme macrofotografie.
Dag 7
Maak eens coole voedselfoto's in uw koelkast.
Inspiratiebron: Internet waar de ideeën worden uitgewerkt
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• Videomodi 720p, 1080i, 1080p / 60, 1080p / 24, 1080p / 50, 576i,

Advertentie

•
•
•
•
•

•
•
•

576p, 480p, 480i
Gegevensmodi MAX 1920x1080
Type lamp 200W UHP-lamp
Inclusief lens 2x Powered zoom, Powered focus
Lensverschuiving Horizontaal +/- 34% & Verticaal +/- 80%
Projectie afstand 3,6 m - 6,1 m
Afbeeldingsgrootte 152 cm - 508 cm
Grootte projector 17 cm x 45 cm x 42 cm (HxBxD)
Gewicht 11,6 kg

Verdere eigenschappen
• Twee HDMI 1.3-ingangen.
• Volledig 2,35: 1 breed filmisch filmplezier via ingebouwde verticale
rekfunctie.
• Gennum VXP videoverwerking
Een zo goed als nieuwe 0,7-inch Full HD Home theater Beamer met een
hoge contrastverhouding voor een diep, echt zwartniveau zonder een
spoor van grijs. Deze projector kan miljarden kleuren en subtielere
grijstinten reproduceren en geeft een prachtig scherp beeld.
Handmatige aanpassing van gammacontrole via een schermweergave.
Krachtige 2x zoomlens met gemotoriseerde focus waardoor er
een flexibele opstelling mogelijk is.
Gebruiksvriendelijke bediening gegarandeerd, dankzij handig
gedetailleerd video-aanpassingsmenu en verlichte afstandsbediening.
Nieuwe lamp is kortgeleden geplaatst.

Deze projector is te koop tegen een redelijke vergoeding.
Bovendien
• Een prachtig projectiescherm voor aan het plafond dan zichzelf

•
•
•
•

•

Specificaties
• Helderheid 600 ANSI-lumen
• Resolutie 1920 x 1080
• Beeldverhouding 16: 9 (HD)
• Contrast 30.000: 1 (volledig aan / uit)
• Schermtype 2 cm D-ILA x 3
• Kleurverwerking 8-bits

•

spant.
Elektrisch bedienbaar
Geschikt voor beamer en diaprojectoren
Grootte maximaal 305x299 (4:3)
In bruin gemoffelde kast.
Inclusief afstandsbediening en gebruiksaanwijzing.
Omdat deze al van het plafond is afgehaald helaas geen foto's.

Dit item ligt behoorlijk in de weg dus gaat voor een heel zacht prijsje weg.
Bij belangstelling a.u.b bellen met 0181 639 814

(F. Blok)
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Corona
Waar je ook komt of mensen spreekt, overal hoor je de geijkte clichés:
‘Wat een beroerde tijd’, ‘Dat corona, dat weet wat’, ‘Wanneer gaan we
weer aan de slag met z’n allen?’, Ik moet nodig naar de kapper’.
Vooral dat laatste speelt bij veel mensen een grote rol en bij mij in het
bijzonder. Normaal ga ik om de zes weken naar de kapper, maar nu loop
ik al tijden met een enorme ragebol rond. Net toen de social lockdown
werd afgekondigd was ik eigenlijk aan de beurt. Maar de kappers zijn
gesloten en dat kun je nu bij mij overduidelijk zien. Ik herken mezelf niet
eens in de spiegel! Gelukkig vergaat de wereld er niet mee, maar toch …

En wat me dan in deze tijd het meest verbaast is de houding van onze
overheden. Om maar eens te beginnen met Europa. De Europese unie
laat niets van zich horen. Althans niet over corona. En dat lijkt me nu juist
een taak om op Europees niveau aan te pakken. Maar vanuit die unie
blijft het oorverdovend stil. Men maakt zich wel druk over het binnen
harken van geld. Om de economie in diverse landen een boost te geven.
Maar op welke wijze dat zou moeten gebeuren is volkomen onduidelijk.
Gevolg is dat er, om het eufemistisch uit te drukken, hier en daar wat
wrevel ontstaat. Met name Frankrijk neemt het ons heel kwalijk dat wij
als Nederlanders niet willen meewerken aan het uitgeven van Eurobonds.
Ik las zelfs in de krant dat de Franse premier Macron vindt dat we uit de
EU gegooid zouden moeten worden! Ikzelf zou dat niet geheel onprettig
vinden, dan zijn we van een hoop gezeur af. Maar ik geef meteen toe dat
ik niet alle consequenties kan overzien. Toch is het de moeite van het
overdenken waard.
Ook de Nederlandse overheid krijgt van mij geen complimenten. Het
overheidsbeleid is gebaseerd op het bereiken van groepsimmuniteit. De
gedachte is dat als 60% van de mensen immuun is, het virus geen kans
meer heeft. Om te beginnen is dat een aanname en dus niet geheel
zeker. Verder is het dan nodig dat 60% van de Nederlandse bevolking

eerst de ziekte oploopt. Pas daarna ben je immuun (zo is de verwachting,
maar dat is ook nog niet heel zeker). Tot nu toe is het immuniteitspercentage in Nederland 3%. Dat schiet dus lekker op …
En dan hebben we ook nog lokale overheden. Zo bestaan er (ik wist dat
nog niet) verschillende veiligheidsraden. De veiligheidsraad Zeeland heeft
alle recreatieve overnachtingen verboden. Dat is heel vervelend, vooral
omdat ik in Zeeland een vakantie-onderkomen heb. Ik ben er al één keer
geweest om gras te maaien, maar blijven slapen is verboden. Waarom?
Op de website van die veiligheidsregio staat onder andere:
Maatregelen in Zeeland
De maatregelen die sinds 23maart jl. zijn afgekondigd blijven van kracht
en zijn aangescherpt/uitbreid met maatregelen gericht op:
• Verbod op recreatief nachtverblijf
• Verbod sanitaire voorzieningen recreatie
Enerzijds moete we hus veel hygiëne in acht nemen en vaak onze handen
wassen, anderzijds moeten de sanitaire voorzieningen op recreatieterreinen worden gesloten. Wie snapt dat?
Als we de minister-president een toespraak zien
houden of een persconferentie zien geven, is
op de achtergrond een spreuk te zien, die luidt:
“Alleen samen krijgen we corona onder controle”. Daar is wat mij betreft
niet heel goed over nagedacht. Je mag toch verwachten dat een of ander
PR-bureau voor een dergelijke spreuk verantwoordelijk is en dat de
overheid na rijp beraad daar een goedkeuring aan hecht. Welnu, ik vind
die spreuk buitengewoon verwarrend. Neem de eerste twee woorden,
‘alleen’ en ‘samen’. Een grotere tegenstelling is nauwelijks te bedenken.
Als je alleen bent ben je niet samen. En vice versa. Dus om die twee
woorden achterelkaar te gebruiken is volkomen in strijd met mijn
taalgevoelens. Als bedoeld is ‘slechts samen krijgen we corona onder
controle’, dan zou ik daar vrede mee hebben. Maar net als in de
fotografie is weglaten wat niet nodig is vaak heel verhelderend. Dus
‘Samen krijgen we corona onder controle’ zou voor mij meer dan genoeg
zijn. Hoe eerder hoe liever zelfs.
Arthur Palache
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