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Het is weer voorbij, die mooie zomer

Van de redactie
Waarom lijkt het toch dat alle leuke dingen veel sneller voorbij gaan dan
saaie of vervelende zaken. Neem nou zo’n zomervakantie. Twee
maanden lijkt een hele tijd, maar in de praktijk is het voorbij voor je er erg
in hebt. Zeker met die hete dagen is de tijd, ondanks de corona -ellende,
omgevlogen en nu roept de plicht weer. Gelukkig is er behoorlijk wat kopij
aangeleverd en dat maakt het leven van een hoofdredacteur heel
aangenaam.
In dit nummer vindt u een variëteit aan artikelen. Twee ervan kondigen
nieuwe artikelen in het Kenniscentrum aan.

Het bestuur geeft een toelichting op het belang van de regionale
afdelingen.
Audacity heeft een nieuwe versie gekregen. De moeite waard om er even
naar te kijken en dit programma up-to-date te houden.
Chris en Ans Breet worden in het zonnetje gezet vanwege een bijzonder
jubileum; meer dan 50 jaar audiovisuals!
“Wie durft?” is een bijdrage van Marcel Batist, waarin hij beschrijft hoe de
regio-zaken worden aangepakt binnen AV-groep Westland

De evenementenkalender biedt niet zo veel nieuws, de meeste
evenementen voor dit jaar zijn geschrapt. Wel zijn alvast de data gegeven
voor de Landelijke NBVG-dag en het Nationale AV-festival met daarin
opgenomen de Nationale AV-wedstrijd.

Van de voorzitter
Gisteren (1 september) is de meteorologische herfst begonnen. Op 21
september volgt de echte. Ik hoop dat u allen de zomer goed bent
doorgekomen. Verre subtropische oorden zaten er dit jaar waarschijnlijk
niet in, maar dat was ook niet zo nodig. Hopelijk heeft men toch nog wat
aan de AV-hobby kunnen doen en het nodige geluid- en beeldmateriaal
kunnen verzamelen.
Vorig jaar schreef ik “De resultaten zien we graag tegemoet op regionale
of landelijke bijeenkomsten.” Ik ben geen pessimist, maar wordt ook niet
vrolijk van de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Het AV-Festival
van het Westen was al afgelast. Ook de organisatie van de AV -dag van
het Noorden heeft moeten besluiten het festival niet door te laten gaan.
AV-Groep 1592 dubt nog over de Studiedag AV 2021 in Rijen op 16
januari 2021.
Het bestuur heeft ook al twee datums voor evenementen in 2021
vastgesteld:
• 13 februari 2021: De landelijke NVBG-dag met workshops of een
symposium en de Algemene Ledenvergadering
• 10 april 2021: het Nationaal AV-Festival (met de Landelijke AVwedstrijd 2021)
Maar ook daarover zullen we ons dienen te beraden. Veel is nog onzeker,
laten we hopen dat de samenleving er in slaagt een tweede golf te
voorkomen en dat er snel een vaccin gevonden wordt zodat de
maatregelen verder versoepeld kunnen worden en volle zalen weer
mogelijk zijn.

Zoals gebruikelijk sluiten we af met de maandelijkse column.
Arthur Palache
Hoofdredacteur

Op dit moment is onze enige hoop dat de regionale afdelingen weer
enigszins kunnen gaan functioneren. Daarover meer in een tweetal
artikelen in dit NVBG-nieuws.
2

Het bestuur gaat ervan uit dat het Nationaal AV -Festival wel doorgang
kan vinden. Dan zal ook de organisatie van de Nationale AV-wedstrijd
weer opgestart worden.
Het zou prettig zijn als de vacature van coördinator Nationale AVwedstrijden binnen het bestuur ingevuld zou worden. Die taak is nu
verdeeld over meerdere bestuursleden. Naast een verzwaring van hun
taken wordt het ook moeilijk het overzicht te bewaren. Ik doe dan ook een
dringend beroep op de leden om het bestuur te komen versterken.
Voor inlichtingen kan men zich tot mij wenden. U kunt mij bereiken via
email: voorzitter@nvbg.nl of telefonisch: 0182 37 40 57 of 0621 87 19 21.
Tot slot iets om over na te denken: in februari 2021 ben ik statutair niet
meer herkiesbaar. Dat betekent dat iemand anders deze mooie taak dient
over te nemen. Neem het in overweging. Men kan mij altijd een email
sturen of bellen. Ook is het mogelijk om enige tijd mee te lopen om te
kijken wat het inhoudt.

Ik wens u nog een mooie nazomer.
Ed Diersmann
Voorzitter NVBG
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Haal meer uit je hobby
Haal meer uit je hobby via de regionale afdelingen van de NVBG.

Helaas ontvingen we het bericht dat op 13 augustus, op bijna
83-jarige leeftijd, is overleden ons lid

Co Booms
uit Haarlem. Co was jarenlang lid van de Nederlandse Vereniging
voor Beeld en Geluid en heeft in de jaren 70-80 meegeholpen met
het bouwen van Multiscreen, een zelfbouwpakket voor het
aansturen van dia-projectoren.
We wensen zijn naaste familie veel sterkte en de kracht om dit
verlies te dragen.
De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op woensdag 13
augustus.
Het bestuur van de NVBG

Het ernaar uitziet dat grootscheepse landelijke of regionale Audio/Visuele
evenementen in verband met de Coronacrisis voorlopig niet
georganiseerd kunnen worden. Daardoor is een belangrijke taak
weggelegd voor de regionale afdelingen van de NVBG. Want dat zijn de
plekken waar je, met enthousiaste mede AV-makers, je werk naar een
hoger plan kunt tillen. Het opdoen van ideeën en inspiratie. Bespreken
van elkaars werk. Elkaar helpen zowel technisch als inhoudelijk. Van
gedachten wisselen over muziekkeuzes en het toepassen van
achtergrondgeluid. Adviezen geven en ontvangen.
Allemaal ingrediënten die passen bij regionale afdelingen.
Sommige afdelingen bestaan al heel lang en een enkele is pas opgericht.
Er zijn afdelingen met meer dan 20 leden, maar ook die het beperkt
houden.
Omdat het aantal leden van een regionale afdelingen beperkt is en ook
de locaties waar bijeenkomsten gehouden worden kleiner zijn, is het
mogelijk om de activiteiten na de zomer weer op te pakken, ervanuit
gaande dat de situatie rond het Coronavirus niet drastisch verslechtert.
Dit geldt niet voor alle afdelingen. De besturen zijn zeer alert op de
gemiddelde leeftijd van hun leden en hun medische kwetsbaarheid.
Bovendien speelt de locatie waar bijeenkomsten gehouden worden een
belangrijke rol. Is er voldoende ruimte om afstand te houden? Is er een
goed functionerend ventilatiesysteem?
Regionale afdelingen zijn zelfstandig opererende organisaties, met hun
eigen verantwoordelijkheden en financiële middelen. Vaak al bestaande
AV-groepen, die te kennen hebben gegeven een afdeling van de NVBG te
willen zijn.
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Van de leden van de NVBG is 39% lid van één of twee regionale
afdelingen. Een redelijk percentage, maar dat kan beter. Ons advies aan
de overige 61% is: sluit je aan bij een regionale afdeling. Je beleeft nog
meer plezier aan de prachtige hobby die je hebt. Infomeer vrijblijvend bij
de contactpersonen. Emailadressen staan in het overzicht van de
regionale afdelingen. Een ‘maar’ is wel op zijn plaats. Het kan zijn dat
regionale afdelingen door de beperkingen van de locatie niet in staat zijn
nieuwe leden aan te nemen. E-mail adressen van de 10 regionale
afdelingen van dit moment staan in een overzicht na dit artikel.

Wil je je oriënteren op de mogelijkheden om in jouw omgeving een
regionale afdeling te starten neem dan contact op met onze voorzitter Ed
Diersmann via voorzitter@nvbg.nl of telefonisch 0182 374057. Het
bestuur van de NVBG kan, zowel organisatorisch als financieel, hierbij
helpen.

Het bestuur heeft in kaart gebracht waar leden van de NVBG wonen en
waar regionale afdelingen actief zijn. Op de kaart met postcodegebieden
in Nederland (eerste twee cijfers van een postcode geven een gebied
aan) hebben we de gebieden waar leden van de NVBG wonen geel
gemaakt. We zien dat we vrijwel landelijke dekking hebben. Alleen in het
Noorden kan nog wat zendingswerk verricht worden, hoewel dat
Bonifatius in die streek slecht is bekomen.
Vervolgens hebben we de gebieden waar een regionale afdeling
operationeel is gearceerd. Met meerdere kleuren als afdelingen aan
elkaar grenzen of in de buurt liggen.
Ook nu zien we in de Noordoostelijke provincies een onderbezetting. Dat
komt helaas mede doordat onlangs de regionale afdeling Drenthe is
opgeheven. Hier is dus nog plek voor twee of meer regionale afdelingen.

Wie durft het aan om een regionale afdeling op te zetten?
Het bestuur heeft in Friesland al contact gehad met leden die dat wel zien
zitten. Door de Coronacrisis is dit even blijven hangen, maar we gaan er
op korte termijn weer werk van maken.
Niet alleen in het Noorden, maar ook elders in het land is er nog ruimte
voor het opstarten van nieuwe afdelingen. Uitgangspunt daarbij is dat we
bestaande afdelingen niet in het vaarwater zitten.
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De regionale afdelingen
van de NVBG

3.

AV Werkgroep PixAna
Clubavond om de drie weken in de maanden oktober tot en met
maart ( zie www.pixana.nl )
Contact: Herman van den Dool tel. 010 511 26 30 of Ton de Bruijn
tel. 079 593 17 15
Email:
pixana@nvbg.nl
Adres:
Industriestraat 13-15 te Moerkapelle
Website: www.pixana.nl
Activiteiten worden begin oktober hervat. In verband met de grootte
van de locatie kunnen voorlopig geen nieuwe leden worden
aangenomen omdat dan niet meer voldaan kan worden aan de
anderhalve meter-regel.

4.

AV Werkgroep Westland
Clubavond 1x per 5 weken
Adres:
bij een van de leden (locatie op aanvraag)
Contact: Marcel Batist
Email:
westland@nvbg.nl
Website: https://av-groepwestland.jimdofree.com
Op 7 september worden de activiteiten hervat. De inrichting van de
locatie is aangepast op de anderhalve meter-regel en kan het aantal

Uitgebreide beschrijvingen van de regionale
afdelingen vind je op onze website:
https://nvbg.nl/regios/.
Op de website zal ook bijgehouden worden of een
regionale afdeling haar activiteiten weer opstart en
welke maatregelen er eventueel genomen worden
in verband met corona.
Onder de gegevens van een afdeling staat
(cursief) vermeld of de activiteiten hervat gaan worden of niet. Dit is de
situatie zoals die op 24 augustus bij het bestuur bekend was.
1.

2.

Regio den Helder
Clubavond elke eerste en derde woensdag in de maanden
september tot juni
Adres: Merelstraat 1a (hoek Ruyghweg) 1781 WB Den Helder
Contact: Ben de Hond tel. 0223 63 60 31
Email:
den_helder@nvbg.nl
Woensdag 2 september wordt een voorzichtige herstart gemaakt.
Clubhuis voldoet aan de anderhalve meter-regel.
AV Groep Kennemerland
Clubavond elke derde donderdag van de maand van september tot
en met april
Adres:
Dorpskerk te Santpoort-Noord, Burgemeester
Enschedelaan 67
Contact: Theo Eichhorn tel. 0251 65 75 96 of Rob van den Berg tel.
023 529 30 23
Email:
av-groepkennemerland@nvbg.nl
In september en oktober is een herstart van de activiteiten nog niet
verantwoord. Begin oktober wordt bekeken of dat in november en
december wel mogelijk is.

leden van de AV-groep herbergen.
5.

AV-groep Rotterdam
Bijeenkomsten van oktober tot en met mei op een zaterdag van
11:00 tot 15:00 uur
Adres:
Muziektheater de Ontmoeting, Koninginnelaan 9
Rozenburg
Contact: André Hartensveld
Email:
av-groeprotterdam@nvbg.nl
10 oktober worden de bijeenkomsten hervat. De locatie is geschikt om de
anderhalve meter-regel te waarborgen.
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6.
Regio Utrecht
Clubavond eerste vrijdag van de maand (september t/m/ mei)
Adres:
H.F. Witte Centrum, Henri Dunantplein 4 De Bilt
Contact: Chris Karman tel. 030 251 48 47
Email:
utrecht@nvbg.nl
4 september beginnen de maandelijkse bijeenkomsten weer. Locatie biedt
voldoende ruimte om aan de anderhalve meter-regel te voldoen.
7.

AV Groep 1592
Clubavond zes keer per jaar
Adres:
Cultureel Centrum de Boodschap, Nasaulaan 62-64 Rijen
Contact: Piet Huijgens
Email:
avgroep1592@nvbg.nl
Website: http://www.avgroep1592.nl/index.html
Men neemt op korte termijn een beslissing over het al dan niet
hervatten van de bijeenkomsten

8.

AV Groep ZONlicht
Clubavond elke laatste dinsdag van de maand (m.u.v. juni, juli en
dec.) van 19:30 tot 22:30
Adres:
wisselende locaties
Contact: Hub Vermeeren
Email:
azo_nederland@nvbg.nl
Website: http://www.avgroep1592.nl/index.html
Men wacht voorlopig de coronamaatregelen nog even af.

9.

het voorbehoud dat de gemeente Nijmegen de locatie op 21 september
beschikbaar stelt.
10.

Regio Arnhem
Clubavond elke tweede dinsdag van de maand (september t/m april)
Adres:
Het Kulturhus, Kerkstraat 72 Giesbeek
Contact: Cuno Wegman tel. 06 244 68 105
Email:
arnhem@nvbg.nl
Op 8 september gaan de bijeenkomsten weer van start. Locatie voldoet
aan de anderhalve meter-regel.

De regio’s van de Nederlandse

Vereniging voor Beeld en Geluid,
daar haal je de kennis vandaan!

AV Groep Nijmegen
Clubavonden in de maanden september tot en met mei
• elke eerste maandag van de maand AV-technische opleiding
• elke derde maandag van de maand presentaties en bespreking
daarvan
Adres:
Wijkcentrum de Schakel, Archimedesstraat 9 Nijmegen
Contact: Jos Hagens tel. 0485 31 49 38
Email:
anijmegen@nvbg.nl
Website: http://www.avgroepnijmegen.nl
Maandag 21 september wil men de bijeenkomsten te hervatten. Wel onder
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Nieuwe versie
Beste auteurs van de Challenge-321-wedstrijd 2020,

Audacity, het veel gebruikte programma om audio-bestanden op te nemen
en te bewerken, heeft een nieuwe versie uitgebracht; 2.4.2

De resultaten van de 19 juryteams zijn bekend en toegankelijk op de
Challenge-webpagina. Vanwege corona was de jurering dit jaar
ongebruikelijk. De teams konden elkaar niet ontmoeten zoals gewoonlijk.
Sommige teams waren dus kleiner (slechts twee). De meeste teams
maakten gebruik van remote judging en ontmoetten in Noord-Wales 41
mensen op een Zoom Video-conferentie. Het belangrijkste is: corona kon
de uitdaging niet stoppen!

De beste 50% van de inzendingen krijgen een pdf -certificaat, dat met
individuele mails wordt meegestuurd.
De eerste tien inzendingen krijgen een geldprijs. Met het
inschrijfgeld en een sponsoring van € 200 van de Duitse
club AV-Dialog kunnen we € 950 betalen.
De beste drie inzendingen krijgen een klein Victor-beeldje
(onze "AV-Oscar").
De meeste juryteams stuurden foto's van hun leden, deze
zijn ook te vinden op de webpagina bij "Gallery 2020". (Link
onderaan de pagina)
We hopen uw inzending weer te ontvangen voor de Challenge-321 in het
voorjaar van 2021.
Met vriendelijke groeten van
Achim, Klaus, Matthias

www.challenge321.org

Ten opzichte van de vorige versie zijn niet minder dan 41 bugs gevonden
en aangepast. Er is een nieuwe functie toegevoegd: in het menu Tools is
er nu een menu-item 'Reset Configuration'. Als u erop klikt, wordt de
configuratie teruggezet naar de standaard-instellingen.
Het programma is gratis te downloaden vanaf
https://www.audacityteam.org/download/
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Van .Exe naar Video
“Vroeger” was een .exe de meest normale manier van genereren van je
show. Alles werd vanuit de PC aangestuurd en het genereren van een
executable bestand vanuit de software was super eenvoudig.

worden, anders kun je binnen OBS via Instellingen-Algemeen de juiste
taal kiezen. OBS biedt een flink aantal instelmogelijkheden.
Vooraf is het handig een paar instellingen vast te stellen. Dat doe je via:
Bestand>Instellingen. Uitvoer, Audio, Video en Sneltoetsten zijn voor ons
de belangrijkste. In het menu ALGEMEEN kun je de onder andere de
gewenste taal kiezen. Zelf vind ik het handig om te vernemen wanneer er
nieuwe updates zijn. Dus dat heb ik ook aangevinkt.

Tegenwoordig is het genereren naar een MP4 ook geen enkel probleem.
Binnen de software is een flink aantal instellingen mogelijk om aan alle
wensen te voldoen. Maar wat te doen als je alleen nog maar een .exe
hebt van je show en geen bronbestanden meer?
Dan is screen capture software een ideale oplossing. Zelf gebruik ik
hiervoor MOVAVI Screen Recorder Studio 10. Gratis te downloaden,
https://www.movavi.com/nl/videoeditor/, (foto 1) maar om het logo dat bij
video exporteren zichtbaar is te laten verdwijnen is een betaalde versie
( € 29,95 ) nodig. Movavi biedt mij meer mogelijkheden omdat ik daar ook
video tutorials mee maak. Toen ik met de gedachte speelde om hier iets
over te schrijven, viel AVDialog op de deurmat. En, je raadt het nooit, ook
daar een verhaal over het omzetten van .EXE naar video. Met
OBS studio, (https://obsproject.com), gratis zonder dat er een logo
zichtbaar wordt. Dit programma is eenvoudig te downloaden en te
installeren en beschikbaar voor zowel Windows, Mac als Linux.
Normaal gesproken zal de Nederlandse taal automatisch ingesteld

Bij UITVOER is hier gekozen voor uitvoermodus>simpel. Bij Opnemen
kan je de gewenste map kiezen waar de beeldschermopnames
opgeslagen moeten worden. Standaard zal dat op de C schijf zijn maar
hier heb ik zelf voor een externe schijf gekozen. Belangrijk is ook hier de
gewenste kwaliteit te kiezen.
bestanden.
Na was testjes vond ik
“Hoge kwaliteit, Gemiddelde Bestandsgrootte” prima. Ook gezien het feit
dat je waarschijnlijk .EXE’s zal omzetten die al wat ouder zijn en niet zijn
9

opgenomen in HD resoluties.

In het menu voor Audio heb ik de Sample rate ingesteld op 48KHz, de
kanalen in Stereo en bij Desktop ‘Audio’ als standaard. Mocht je een
externe geluidskaart hebben aangesloten dan kan je daarvoor kiezen.
Als bovenstaande instellingen in orde zijn
volgt nu een leukste deel. Het opnemen
van een .EXE

Om de opname van je scherm te starten en te stoppen is het gebruik van
sneltoetsen heel handig. Via het menu Sneltoetsen heb ik hier gekozen
voor Q om te starten en ook te stoppen.

Kies op “+” en kies een bron.
We kiezen hier voor Beeldschermcapture.
Mocht je de kleine schermpjes niet zien
dan kan je dat via Beeld>Bronnnen
zichtbaar maken. Het zijn losse schempjes
die je ook links/rechts kan plaatsen. Enfin.
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Vervolgens maak je een nieuwe bron. In dit voorbeeld heb ik het de naam
‘Test NVBG’ gegeven.
Nu zie je een menu waarin je de gewenste monitor kan kiezen.

Nieuw in het Kenniscentrum
door Nico Warnaar

‘De Onderkant van het Geluid’.
Eerst twee, nogal gewaagde beweringen:
1.
Dia’s met enkel muziek is maar een sobere, afgesleten bedoeling.
2.
Een reeks plaatjes met een muziekje eronder? Dat kunstje kennen
we ondertussen wel.

Zelf gebruik ik twee monitoren, één waar de .exe getoond wordt en de
ander waarin ik OBS zie. Kies de gewenste monitor en vink uit dat de
cursor zichtbaar moet zijn. Het is handig om je .EXE af te spelen en even
op pauze te zetten. Als het goed is zie je het juiste beeld in het rood
omlijnde venster van OBS. Het voert hier te ver maar je kan ook delen
van je .exe opnemen of bijvoorbeeld van de oude 4:3 verhouding naar
16:9 gaan.
Nu is het zover. Je kunt de .EXE opnemen. Start je .EXE, kies Opname
starten of klik op je sneltoets, in dit geval de Q. Het rode lampje gaat nu
branden en je ziet het tellertje doorlopen.
Als je .EXE is afgelopen klik je op de Q en vervolgens zal je die opnamen
in de map die je bij de instellingen hebt aangegeven terug kunnen vinden.
Je kunt je video ook nog weer verder bewerken met OBS maar voor nu is
het opnemen het belangrijkst.
Veel plezier met OBS. Wil je meer weten, bekijk dan een van de vele
tutorials op YouTube.
Henk P Tulp

Je zou van een geluidsjager niet zo snel een pleidooi verwachten voor
stilte in een AV productie... Evenmin dat zo iemand zou pleiten om een
ruisende atmosfeer toe te voegen aan je soundtrack. Toch wordt dit zeker
aanbevolen in een recent verschenen, technisch artikel. Dit stuk kun je
lezen in het NVBG Kenniscentrum op onze site (enkel toegankelijk voor
leden, na inlog)
Geluidsman Nico Warnaar geeft hierin een uiteenzetting over het
toepassen van (absolute) stiltes en omgevingsgeluid in AV series. Want
het - al dan niet abrupt - wegvallen van alle muziek en geluiden geeft een
sterk signaal af. Er wordt bovendien verteld hoe effectief het is als je,
genuanceerd, ook het plaatselijke geluid laat horen in je multimediareeks.
Alle geluiden van die typische, plaatselijke atmosfeer kun je vertalen als
stemming of gemoedstoestand. Want ambiance in de onmiddellijke
nabijheid van de plek van fotografie, levert een niet mis te verstane
bijdrage aan het realisme, decor of drama van je (nieuwe) productie.
Natuurlijk probeer je dit gevoel primair te vangen in je beeldmateriaal,
maar dat kan nooit volledig zijn. Geluid vult dat heel mooi aan. Leg
daarom eens een extra geluidslaag aan van veldopnames, als zijnde
couleur locale. Nico’s aanbeveling is, je toeschouwers iets mee(r) te
geven. Dat kan door de setnoise van de lokale sfeer die je daar aantrof,
in te mixen. Geef op die manier de emotie door, die je op die locatie
ervaarde, toen je er fotografeerde.
Mail met vragen en opmerkingen naar: geluidenservice@nvbg.nl
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Wie durft?
Op 19 februari kwam AV-Groep Westland voor het laatst bij elkaar. Die
avond was onze voltallige club op bezoek bij AV-werkgroep PixAna voor
een presentatie “eigen werk”. Dit, in het kader van onze jaarlijkse
uitwisseling.
Daarna stond 30 maart als volgende bijeenkomst in de agenda. De
onzekerheid en vertwijfeling sloegen (in de aanloop naar die datum) toe
en noopte ons, de boel af te blazen. Er ging een dikke streep door de
opvolgende geplande avonden t/m de vakantietijd. Al snel gingen ook de
Landelijke AV-groepen “op slot”, de AV-festivals werden gecanceld, net
als de internationale AV-wedstrijden/festivals. Sindsdien zitten we, als
uitverkoren doelgroep, al een flink tijdje in vrijwillige maar bijna eenzame
“opsluiting”.

Op het moment van schrijven, moet de uitnodiging nog verzonden
worden. De vraag staat dus nog open, hoe groot de opkomst zal zijn.
Aanmelden verplicht!
Met een aantal leden is tussentijds nog contact geweest. Daaruit blijkt
wel, dat er enthousiast gebouwd is aan nieuwe AV ’s. De meesten hebben
er al 2 of 3 op de plank liggen. De behoefte om de AV-hobby weer met
elkaar te delen is dus groot. Sterker nog…, er wordt reikhalzend naar uit
gekeken! Maar…, melden zij zich ook echt aan? Het antwoord op de
vraag “Wie durft?” blijft dus nog even spannend.

Marcel Batist
AV-Groep Westland

Wat nu…? Luidt dit de ondergang in van het AV-wereldje? Nee toch
zeker?
In juni zijn de data voor ons jaarprogramma 2020/2021 vastgesteld en
geagendeerd. Toen nog in de veronderstelling, dat het kwaad allang het
land uit zou zijn. Maar helaas, de realiteit is weerbarstiger. Toch zetten
we door!
Op 7 september staat de 1 e bijeenkomst gepland. Als u dit leest, staat dat
op het punt te gebeuren. Onze avonden houden we in een fraaie, grote
tuinkamer bij één van onze clubleden. Dat is echt een luxe! Samen zijn
we gaan “passen en meten”. Welk protocol stellen we op? Is het
verantwoord om de draad weer op te pakken?
Qua inrichting gaat het lukken. Het projectiescherm is een stukje
verhangen naar het midden van de ruimte. We hebben goed nagedacht
over het gebruik van kopjes, glazen, drankjes, ventilatie, toiletbezoek en
afstand bewaring.
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Een uitgebreid
fotoprogramma
Luminar 4 van Skylum is een relatief nieuw fotobewerkingsprogramma,
maar weet ondanks dat zijn slag te slaan in de wereld van de
fotobewerking. De meest bekende fotobewerkingsprogramma ’s Adobe
Lightroom en Adobe Photoshop ondervinden hevige concurrentie van
Luminar 4 en dat is uiteraard met goede redenen. In dit artikel leest u
meer over het fotobewerkingsprogramma en hoe Luminar 4 zich op
unieke wijze verhoudt tot Adobe.
WAT IS LUMINAR 4?
• Luminar 4 is een fotobewerkingsprogramma van Skylum (voorheen
Macphun). Het programma dat sinds 2016 op de markt is en inmiddels
al vier grote upgrades heeft gehad, is bijna niet meer weg te denken uit
de wereld van fotobewerking. Dit heeft verschillende oorzaken:
• Luminar 4 heeft veel bekende, maar ook unieke mogelijkheden voor
fotobewerking en fotobeheer, zoals het veranderen van de lucht
• Luminar 4 werkt met Artificial Intelligence, waarmee het programma op
een slimme wijze naar foto’s kan kijken. Daardoor kan de gebruiker
snel en vlekkeloos bewerken
• Luminar 4 heeft een hoog gebruikersgemak
• Adobe Lightroom is alleen nog verkrijgbaar zijn met een abonnement
van €12,09 p/m terwijl je voor Luminar 4 slechts € 89 euro betaalt (€79,
- met kortingscode)
Tot nu toe is Adobe Lightroom nog het meest populaire
fotobewerkingsprogramma, maar er zijn verschuivingen te zien. Het is
mooi om te zien dat Luminar 4 functionaliteiten van de meest populaire
programma’s en plugins heeft samengevoegd in één programma. Zo kan
je in Luminar 4 RAW foto’s bewerken (op een vergelijkbare manier als
Lightroom en Camera RAW van Photoshop), kan je werken met lagen
(zoals in Photoshop) en kan je mooie filters toepassen (zoals de presets
van Lightroom en de filters van NIK Collection). Daarnaast heeft Skylum

ook Libraries toegevoegd aan Luminar. Dit is een fotobeheer module. In
de eerdere versie, Luminar 2018, ontbrak deze module nog. Al met al is
het een heel compleet programma waar iedere fotograaf veel plezier van
heeft en dat bovendien als plugin voor Photoshop gebruikt kan worden.
RAW FOTO'S BEWERKEN IN LUMINAR 4
Als je al een beetje bekend bent met RAW fotobewerking dan zal het
bewerken van foto’s in Luminar 4 geen groot probleem zijn. De
mogelijkheden die je hebt in Luminar zijn vergelijkbaar met Adobe
Lightroom en Camera RAW van Photoshop CS, CC en Elements. Pas
eenvoudig je witbalans en belichting aan en haal het maximale uit je
hooglichten en schaduwen. Ook voor het verbeteren van de kleuren kan
je binnen Luminar terecht. Het verhogen/verlagen van de verzadiging kan
direct over de gehele foto toegepast worden, maar ook in specifieke
kleuren (8 kleuren zijn gespecificeerd). Ook vind je opties zoals contrast,
ruisreductie, verscherpen en lenscorrecties in het
fotobewerkingsprogramma.
KORTINGSCODE LUMINAR 4
Ben jij enthousiast over de mogelijkheden van Luminar 4 en heb je het
besluit genomen om dit fotobewerkingsprogramma te kopen? Gebruik dan
deze link en gebruik de kortingscode ‘DEROOIJ’ zodat je €10,- korting
krijgt op de volledige versie van Luminar of de upgrade versie (de
upgrade versie is alleen voor als je een oudere versie van Luminar hebt).
De kortingscode is geldig voor zowel de Mac als Windows versie.

Via de onderstaande link kom je op de website van Skylum terecht, de
ontwikkelaar van Luminar 4. Zij zijn de enige aanbieder die het
fotobewerkingsprogramma verkopen.
De Rooij Fotografie is het kenniscentrum voor fotografie en fotobewerking
in Nederland. Sinds 2011 worden er cursussen gegeven aan ruim 4000
fotografie liefhebbers per jaar.
Website Skylum
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Meer dan 50 jaar audiovisuele reisshows
Chris Breet is 71 jaar oud en maakt al meer dan 50 jaar diashows. In het
dagelijks leven was hij filmoperateur in bioscopen in Hilversum. De
projectoren die daar gebruikt werden waren immense machines met
koolspitsen als lichtbron. De film was 35 mm breed. Een normale
bioscoopfilm omvatten zo’n 3000 meter film, verdeeld over rollen van 600
meter. Vandaar dat er twee projectoren waren om de film ononderbroken
weer te geven. Taak van de operateur was dan om de overgang van de
ene naar de andere projector zo soepel mogelijk te laten verlopen. Latere
projectoren hadden watergekoelde flitslampen als lichtbron.

Zie HIER een filmpje over projectoren met koolspitsen.
Na de bioscooptijd heeft hij gewerkt als eindcontroleur bij het
Cinecentrum. Hij zorgde er onder andere voor dat de Polygoon journaals
in de bioscopen kwamen. Verder had hij de eindcontrole van Nederlandse
Speelfilms en reclame films voor de STER (35mm) en voorlichtingsfilms
voor RVD. (16mm) enz.
Vroeger werden de
films gemonteerd op
een montagetafel met
twee beeldschermen
en twee geluidsporen.
Alles moest goed
onderhouden worden
om beschadigingen
van de dure
filmproducties te
voorkomen. Bij het
Nederlands Omroep Bedrijf (NOB) waar hij werkte als
onderhoudstechnicus, hadden ze bijna honderd van dit soort
montagetafels. Overdag werd er heel veel op gewerkt. (alles was immers

op film, digitale beelden bestonden nog niet) Hij mocht dan elke week een
avond werken en twee middagen om 15.00 uur naar huis. Dat was
prachtig te combineren met het geven van diapresentaties. In de winter
waren er drie voorstellingen per week. 's Zomers kwamen daar nog
voorstellingen bij voor de seniorenvakanties, 15 voorstellingen per
seizoen in een grote zaal voor 250 mensen op een scherm van 4,5 meter
breed. Onze projectoren (Leica CA2500) hadden eigenlijk net niet
voldoende licht om het scherm goed uit te lichten.
Eerste overvloei-show
In 1967 vertoonde hij de eerste
audiovisuele reisshow voor de
leden van de Nederlandse
Christelijke Reisvereniging en de
Nederlandse Reisvereniging. Dat
ging toentertijd met overvloeiprojectie op een groot projectiescherm. Overvloeiprojectie was in
die tijd en revolutie, bijna
niemand had dergelijke apparatuur. Chris werkte toen als filmoperateur in
twee Hilversumse bioscopen en wist als geen ander hoe een goede
projectie moest verlopen. Op dansles leerde hij zijn vrouw Ans kennen en
ook zij werd spoedig enthousiast voor deze boeiende hobby. Samen met
zijn vrouw heeft hij heel wat reizen gemaakt. Reizen met een
reisgezelschap was geen optie. Je kunt dan immers niet goed
fotograferen met zo’n groep mensen om je heen.
Alles op de bromfiets
Geld voor een auto was er niet, want er moest dure apparatuur worden
gekocht. Daarom werd de bromfiets gekozen als vervoermiddel. Chris
voorop en Ans achterop, met ook nog eens 45 kg bagage. Frankrijk,
Oostenrijk, Zweden, Noorwegen, Schotland, ja zelfs IJsland reden ze
rond op dat vervoermiddel. In 1986 werd het audiovisuele
productiebedrijf BREET/BEELD opgericht en toen kwam er ook muziek bij
de presentaties. Chris was inmiddels werkzaam geweest als
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eindcontroleur in een filmlaboratorium waar veel Nederlandse speelfilms
werden vervaardigd. Hij had de eindcontrole over de TV reclamefilms die
in die tijd werden opgenomen op 35 mm film. Hij zorgde er ook voor dat
de Polygoonjournaals op tijd in de bioscopen kwamen.
Tijdens zijn latere
werkzaamheden bij de omroep,
waar hij verantwoordelijk was voor
het onderhoud van filmmontagetafels, leerde hij Bob Meijer
kennen. Bob sprak onder andere
commentaar in bij TV films en Bob
en Chris werden goede vrienden.
Het duurde daarna niet lang of Bob deed ook het commentaar bij alle
presentaties.
Over naar digitaal
Met de komst van de digitale projectie namen Chris en Ans zelf de
filmcamera ter hand en zo konden ze de stilstaande beelden vervangen
door bewegende beelden. Als je je hele leven met film hebt gewerkt is
het toch leuk om nu ook zelf eens te filmen. In het analoge tijdperk was
dat ook mogelijk maar met 8 mm of
16 mm waren ze niet tevreden. Op
dit moment hebben ze de modernste
apparatuur en worden bewegende
beelden op genomen met een
beeldrecorder in 4K. Helaas zijn door
het coronavirus alle werkzaamheden
even stilgelegd.

Van alle reizen zijn audiovisuals
gemaakt.
Voor een overzicht is het handig om
de website te bekijken:
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Verscherpen met
Photoshop
Ton de Bruijn heeft een interessant artikel geschreven met de titel: “Zet
alles op scherp met de nieuwe Photoshop versies”

Photoshop kent een aantal verscherpingstechnieken. Sommige daarvan
zijn al langer bekend, maar de knappe koppen van Adobe zitten niet stil
en passen steeds meer kunstmatige intelligentie (Artificial intelligence,
AI) toe.

Ton geeft aanwijzingen voor het gebruik van deze technieken en legt in
zijn artikel uit wat de verschillen zijn.
Een buitengewoon leerzaam artikel, dat zeer binnenkort in het
kenniscentrum geplaatst zal worden. Het is voor leden van de NVBG
gratis te downloaden vanaf het besloten deel van de NVBG-website.
Klik HIER om er direct naar toe te gaan.

Zeven feiten over fotografie
Fotografie heeft een lange en fascinerende geschiedenis vol interessante
feiten en verhalen. Hier zijn zeven fotografie-feiten die u misschien nog
niet kende.
1

What’s in a name?

We gebruiken de hele tijd termen
als fotografie en camera , maar
waar komen deze woorden
eigenlijk vandaan? Fotografie feit
nummer één gaat terug naar de
oorsprong van veel van de
woorden die we tegenwoordig
gebruiken.
De uitdrukking fotografie is
eigenlijk afkomstig van de Griekse woorden foto's en grafé. Foto's
vertaalt zich als "licht" en grafé betekent "een weergave door middel van
lijnen" of "tekening". Wanneer ze in combinatie worden gebruikt, komen
de twee woorden samen om "tekenen met licht" te betekenen. Het
bedenken van het woord "fotografie" wordt algemeen toegeschreven aan
Sir John Herschel in 1839.
Het woord camera komt daarentegen van de Latijnse term camera
obscura , wat 'donkere kamer' betekent. De term werd oorspronkelijk
gebruikt om een manier te beschrijven om een externe scène op een plat
oppervlak in een donkere kamer te projecteren. Klinkt bekend? De
camera, zoals we die vandaag kennen, is geëvolueerd uit de camera
obscura-configuratie.
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2
Het Kodak-moment
En over woorden gesproken, wist u dat de term Kodak gewoon verzonnen
is? Oprichter George Eastman was voorstander van
de letter K omdat hij geloofde dat het een "sterke,
scherpe letter" was.
George Eastman en zijn moeder bedachten samen
de naam Kodak. Ze gebruikten drie principes bij het
bedenken van de zin. Het woord moest kort zijn,
gemakkelijk uit te spreken en niet gelijken op of associaties hebben met
andere namen. Kodak, of liever de term Kodak Moment , kwam later in
het algemene woordenboek om gebeurtenissen te beschrijven die ideaal
leken voor een foto.
3

vervolgens een van de meest gereproduceerde afbeeldingen in de
geschiedenis. Een ander interessant feit over fotografie in de ruimte heeft
te maken met het lot van veel van de camera's die astronauten naar de
maan hebben begeleid.
Hasselblad-camera's hebben enkele van
de meest iconische beelden uit de
geschiedenis vastgelegd - inclusief onze
eerste stappen op het
maanoppervlak. Vanwege
gewichtsbeperkingen zijn echter niet alle
camera's die aan maanmissies zijn
begonnen, teruggekomen. Tot op de dag
van vandaag zijn er 12 Hasselbladcamera's op de maan, de enige natuurlijke satelliet van onze planeet.

De eerste selfie

Zelfportretten zijn tegenwoordig
gemeengoed. Maar wat je misschien niet
weet, is dat de fotografische selfie zelf
dateert uit 1839.
Robert Cornelius, een lampenfabrikant met
een scherpe kennis van chemie en
metallurgie, nam de taak op zich om samen
met chemicus Paul Beck Goddard de daguerreotypie te perfectioneren .
In 1839 besloot Cornelius om de camera op zichzelf te zetten, gedurende
een belichtingstijd van ongeveer 10-15 minuten. De resulterende
daguerreotypie toonde een excentrische weergave van Cornelius - het
oudst bekende opzettelijk gemaakte fotografische zelfportret.
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Een kleine stap
Er zijn veel aardse fotografiefeiten die er zijn. Maar er zijn ook tal van
interessante feiten afkomstig van buiten onze planeet.
Blue Marble , gemaakt in december 1972, werd gemaakt door de
bemanning van Apollo 17 op weg naar de maan . De eerste foto die de
hele planeet vanuit de ruimte weergeeft, de foto werd genomen op
ongeveer 29.000 kilometer van het aardoppervlak. De foto werd

5
Het eerste fotoboek
Nummer vijf op onze lijst met fotografiefeiten is gebaseerd op fotoboeken.
Fotoboeken hebben een rijke geschiedenis in fotografie, maar Anna
Atkins lijkt degene te zijn waar het allemaal mee begonnen is. Atkins, een
Britse botanicus, leerde vroege fotografische processen van Henry Fox
Talbot. Ze is ook een van de eerste vrouwelijke fotografen uit de
geschiedenis. Atkins maakte een visuele documentatie van botanische
exemplaren met behulp van het Cyanotype-proces. Vervolgens
verzamelde ze haar cyanotypes in de publicatie van Photographs of
British Algae: Cyanotype Impressions uit 1843 . Atkins produceerde
tussen 1843 en 1853 drie delen van Photographs of British Algae:
Cyanotype Impressions . Tegenwoordig zijn er slechts 17 exemplaren van
het boek bekend.
6
De meest bekeken foto
Gefotografeerd door voormalig National Geographic-fotograaf Charles
O'Rear in 1996, is Bliss een beeld van glooiende groene heuvels en een
halfbewolkte blauwe lucht in Sonoma County, Californië. Microsoft kocht
de rechten op de afbeelding in 2000. Het bedrijf gebruikte de afbeelding
vervolgens als de standaard computerachtergrond voor het Windows XP 17

besturingssysteem.
Het succes van Windows XP
en het bijbehorende
marketingmateriaal heeft
geleid tot een algemene
consensus dat Bliss de meest
bekeken foto aller tijden
is. Zelfs O'Rear gaf zelf toe
dat hij waarschijnlijk het meest bekend zou zijn vanwege de afbeelding
die zei: "Iedereen vanaf 15 jaar zal zich nu voor de rest van zijn leven
deze foto herinneren."
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Camera-oog
De cameralens en het oog hebben veel gemeen - dit leidt ons tot de
laatste van onze fotografiefeiten.
Diafragma kan worden
gedefinieerd als de opening
in een lens waardoor licht
passeert. Een cameralens
kan de hoeveelheid licht die
de camerasensor bereikt met
de diafragma-lamellen
regelen.
In onze ogen doet de iris hetzelfde werk door de spieren te ontspannen
en samen te trekken om de hoeveelheid licht die het oog binnenkomt te
reguleren. Wanneer u tussen heldere en donkere omgevingen beweegt,
wordt de iris in uw ogen groter of kleiner om de grootte van de pupil te
veranderen.

Interessant is dat de menselijke pupil kan uitzetten tot ongeveer zeven
mm. Dit komt overeen met onze ogen die werken vanaf ongeveer f / 8.3
bij zeer helder licht tot ongeveer f / 2.1 in het donker.
Voor u gevonden op het internet

Wegens de coronacrisis moet het jaar 2020 als een verloren jaar
beschouwd worden. De meeste evenementen zijn afgelast of opgeschort.
Onder voorbehoud worden Alvast wat data voor het volgens jaar
genoemd, er van uitgaand dat tegen die tijd de samenleving wat
genormaliseerd zal zijn en bijeenkomsten op min of meer normale wijze
weer mogelijk zullen zijn.
Evenement

Plaats

Datum

AV-Festival van het Westen

26-09-2020

Moerkapelle

afgelast

Festival van het Noorden

28-11-2020

Steenwijk

afgelast

Studiedag AV 2021

Rijen

16-01-2021

Landelijke NVBG-dag en Alg. Ledenverg.

Barneveld

13-02-2021

AudioVisueel Voorjaarsfestival

Oosterhout
(Nijmegen)

13-03-2021

Landelijke dag Audiovisueel Fotobond

Maartensdijk

20-03-2021

Nationale AV-festival / nat. AV-wedstrijd

Barneveld

10-04-2021

Rectificatie ten aanzien van het Festival van het Noorden
In het NVBG nieuws-jaargang 5-nr5 is opgenomen de zin:
Waar in 2019 de regie al nagenoeg volledig lag in Den Helder zal in 2020
het Festival onder volledige verantwoordelijkheid van de fotoclub Den
Helder georganiseerd worden.
Dit is niet geheel correct. In plaats daarvan geldt het volgende:
Het AV Festival van het Noorden wordt gehouden onder auspiciën van de
regionale afdeling De Helder van de NVBG. De organisatie is in handen
van een groep enthousiaste vrijwilligers met eigen financiële middelen en
verantwoordelijkheden.
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Nog één keer: Corona
Mijn laatste twee columns gingen over de corona-ellende. En omdat we er
nog steeds intensief mee te maken hebben, moet ik er deze keer toch ook
weer wat over kwijt, hoe vervelend dat ook is.
Vaak zijn het ergernissen die aanleiding geven om een en ander op te
schrijven. Ik vind het over het algemeen niet erg om aan mij verstrekte
aanwijzingen op te volgen. Zeker als dat aanwijzingen zijn waar zin en
noodzaak overduidelijk van zijn. Als nut en noodzaak niet duidelijk zijn
heb ik er wat meer moeite mee. Dat is ook het geval als orders en
tegenorders gegeven worden. In sommige delen van het land zijn
mondkapjes verplicht. Maar er is ook wetgeving die gezicht bedekkende
kleding verbiedt. De vraag is of mondkapjes als kleding moeten worden
gezien, maar hoe dan ook, ik vind dat allemaal heel verwarrend.
Argument is dat een mondkapje de kans op besmetting verkleint. Let op:
verkleint, niet wegneemt.
Kansberekening
Ik heb daar eens over nagedacht en een kleine kansberekening gemaakt.
Volgens het corona dashboard van de overheid is op de dag dat ik dit
schrijf het aantal positief geteste mensen 3,3 per 100.000 inwoners.
Deze mensen kunnen, omdat ze positief besmet zijn, anderen besmetten.
Het reproductiegetal, het aantal mensen dat door één besmettelijk
persoon wordt besmet, is 1,19.
Dat betekent dat per 100.000 mensen 3,927 (3,3, x 1,19), dus afgerond 4
mensen kans lopen besmet te worden. Dat is een kans percentage van
0,004%
Verkeersrisico
Dat uiterst geringe percentage komt toevallig precies overeen met de
kans dat je in Nederland een dodelijk ongeval in het verkeer meemaakt.
Toch belet dat niemand om aan het verkeer deel te nemen.

Daarbij komt nog dat niet iedereen die besmet is met corona daaraan zal
overlijden. In tegendeel, de meeste mensen genezen ervan, zonder
nadelige verschijnselen. Dat is bij een dodelijk ongeval anders, daar zijn
de gevolgen wel degelijk desastreus.
Corona lijkt een beetje op griep. Dat is ook besmettelijk en je kunt er
goed ziek van zijn. (ikzelf heb er geen ervaring mee, ik heb mijn leven
lang nog nooit griep gehad). Per jaar overlijden er zo ’n 2000 mensen aan
die ‘gewone’ griep. Maar daar horen we weinig over. Ook bestaat er bij
deze gewone griep geen mondkapjesverplichting

Ik lees op het corona dashboard van de overheid ook dat de meeste
besmettingen zijn vastgesteld in de leeftijdsgroep 20 tot 40 jaar
Veel mensen die besmet zijn geweest met het coronavirus, hebben dat
zelf niet of nauwelijks gemerkt. "Ze ervaren meestal wel klachten, maar
denken bijvoorbeeld last te hebben gehad van verkoudheid of
hooikoorts", zegt Sanquin -de organisatie voor bloedvoorziening in
Nederland- na onderzoek.
Dat alles overziend kom ik tot de conclusie dat het risico best
aanvaardbaar is. Ik vindt dan ook de maatregelen die hier en daar
genomen worden wat overtrokken en zeker niet in verhouding tot het
risico dat we lopen.
Arthur Palache
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