NVBG
Jaargang 5, nr 9, november 2020
NVBG nieuws is een uitgave van de Nederlandse Vereniging voor
Beeld en Geluid. De redactie functioneert onder verantwoordelijkheid
van het bestuur. Arthur Palache is de hoofdredacteur.
De uitgave wordt actief onder de leden verspreid. Niet-leden kunnen
de nieuwsbrief downloaden vanaf het openbare deel van de NVBG website.
Kopij voor het decembernummer uiterlijk 20 november 2020 opsturen
naar: nvbgnieuws@nvbg.nl

Inhoud
Van de redactie ..................................................02
Van de bestuurstafel ...........................................02
Vacante bestuursfuncties ....................................03
Taken bestuursleden ...........................................04
De commissies van de NVBG ..............................05
Van de penningmeester ......................................06
Wel en wee van de vereniging .............................07
Pixabay.com .......................................................08
To Zoom or not to Zoom ......................................09
Toonfiltering in detail ..........................................10
UVI-walker .........................................................14
Inzicht in beeldverhoudingen ...............................14
Evenementenkalender .........................................20
Nieuws uit de regio’s ...........................................21
Het is niet de apparatuur .....................................24
© NVBG Niets uit deze publicatie mag op enigerlei wijze gekopieerd of
vermenigvuldigd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van de NVBG of de auteur.

Nieuws

Van de redactie
Deze aflevering van de NVBG-nieuwsbrief wordt voor een groot deel in
beslag genomen door mededelingen vanuit het bestuur. Er is een lijvig
artikel van de bestuurstafel, de taken van de bestuursleden worden nog
eens duidelijk op een rij gezet, dit als voorzet voor de vacante bestuurs functies. Ook de commissies binnen de NVBG worden op een rij gezet,
het kan maar duidelijk zijn… De penningmeester waarschuwt voor een
naderende contributieheffing. En daarmee is een flink deel van deze
nieuwsbrief gevuld.
Henk Tulp geeft een tip over een digitale AV bijeenkomst van RPS AV
Group in Engeland. Deze groep organiseert een avond met Nederlandse
AV’s en wij kunnen daar via een digitaal platform op inschrijven. Zie blz. 8
Geluidsman Nico Warnaar heeft een uitgebreid artikel geschreven dat
over toonfiltering gaat. Het zal te zijner tijd ook in het Kenniscentrum
verschijnen. Daarin komt ook een wat meer technisch artikel van zijn
hand dat wat meer op de achtergronden van toonfiltering ingaat.

Michelle Peeters heeft een uitgebreid artikel met vele voorbeelden
geschreven over beeldverhoudingen.
We besluiten zoals gewoonlijk met de maandelijkse column.
Ik wens u veel leesplezier en vooral gezondheid

Arthur Palache

Twee zaken houden het bestuur op dit moment vooral bezig:
• De genomen maatregelen rondom het COVID-19 (Corona) virus
• De kandidaatstelling voor bestuursfuncties.
Regionale afdelingen begonnen voorzichtig de draad weer op te pakken
toen het coronavirus weer de kop op stak. We zullen hier geen zwarte
Piet aan wie dan ook toespelen, maar we waren niet gelukkig met het
aanscherpen van de maatregelen. Zes van de tien regionale afdelingen
passen nog binnen het beleid, zij het dat het dragen de mondkapjes bij
verplaatsingen binnen de accommodatie een vereiste is. Maar dat is niet
onoverkomelijk. De AV-werkgroep PixAna in Moerkapelle heeft haar
eerste bijeenkomst van het seizoen moeten cancelen. Hun gratis
accommodatie was te klein om aan de maatregelen te voldoen. Zij wijken
nu noodgedwongen uit naar een ruime goed geventileerde zaal, die
echter niet gratis is. De accommodaties van de AV-groepen
Kennemerland en Nijmegen voldoen niet en zij kunnen dus hun
bijeenkomsten nog niet hervatten. Ook AV ZONlicht kampt met dit
probleem.
Daarnaast bedreigt COVID-19 ook de regionale festivals en het Nationaal
AV-Festival. Het doorgaan van de landelijke NVBG-dag op 13 februari
hangt aan een zijden draad. De organisatie van de studiedag AV 2021,
die op 16 januari in Rijen gepland staat, heeft ons laten weten dat de
Studiedag in 2021 niet door gaat. Het bestuur gaat overleggen met de
organisaties van de het Voorjaarsfestival op 13 maart 2021 in Oosterhout
(bij Nijmegen), het AV-Festival van het Westen op 3 oktober in
Moerkapelle en het AV- Festival van het Noorden op 28 november in
Steenwijk, om te proberen tot een oplossing te komen voor het geval het
aantal bezoekers in de zalen waar de festivals gehouden worden, beperkt
blijft. Voor onze “eigen” evenementen (de landelijke NVBG-dag en het
Nationaal Festival) zoekt het bestuur oplossingen om de Algemene
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Ledenvergadering (13 februari) en de Nationale AV-wedstrijd (in april)
met de leden te kunnen delen. Hierbij valt te denken aan online
toepassingen. Voor het Nationaal Festival kan ook gedacht worden aan
het houden van het Festival op twee dagen. In het decembernummer van
NVBG-nieuws hopen wij meer hierover te kunnen melden.
Ook na de oproep aan onze leden, in het oktobernummer van NVBGnieuws, om te bestuur te komen versterken is het stil gebleven. Geen
enkele reactie. De drie bestuursleden, die in februari niet aftredend zijn,
hebben besloten om niet vast te houden aan hun huidige functie, maar in
overleg met kandidaten voor een bestuursfunctie, de taken onderling te
verdelen.
Bovendien is besloten om meer handelingen voor de Nationale AVwedstrijd te beleggen bij de wedstrijdcommissie. Voorzitter Ed Diersmann
heeft aangegeven, na zijn aftreden in februari, in die commissie plaats te
willen nemen. Hierdoor wordt de werkdruk van het bestuur verlicht.
Wel zal één van de bestuursleden ook in de wedstrijdcommissie plaats
nemen om de communicatie met het bestuur te onderhouden. Ook zou
het prettig zijn als de commissie nog met een lid wordt uitgebreid, die de
administratieve taken en het vervaardigen van het programmaboekje voor
haar of zijn rekening kan nemen.
Het bestuur is nog steeds op zoek naar een lid dat tijdelijk kan helpen
met het opzetten van een PR-beleid, waarin gebruik gemaakt gaat
worden van sociale media.
En (vers van de pers) als er iemand is die ervaring heeft met
toepassingen voor online bijeenkomsten, dan zouden we graag
geadviseerd willen worden door dat lid.
We hebben alle vacatures, functies en commissies nog eens op een rijtje
gezet. Dat overzicht treft u hierna aan in dit NVBG-nieuws.
Het is nog vroeg, maar neem u voor het komend jaar alvast voor het
bestuur te helpen. Wel het vriendelijke verzoek om niet tot 2021 te
wachten ons dat te melden.

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Beeld en Geluid

Vacante functies
binnen de NVBG
Twee bestuursleden (per 13 februari 2021)
De te vervullen functies worden in onderling overleg verdeeld.
Zie taakbeschrijvingen hierna.
Kandidaten kunnen van nu meedraaien in het bestuur.
Wat vragen we?
• Vier à vijf vergaderbijeenkomsten per jaar, vaak worden zaken per
e-mail afgehandeld.
• Aanwezigheid bij de ALV, de Landelijke NVBG-dag en het Nationaal
AV-festival.
Wat staat er tegenover?
• Samenwerken met een enthousiaste mede bestuursleden
• Reis- en onkostenvergoeding
De volgende functies kunnen per direct vervult worden:
Lid van de commissie Nationale AV -wedstrijd.
Bij voorkeur voor de administratieve taken en het samenstellen van het
programmaboekje
Wat vragen we?
• Zelfstandig werken in overleg met het organisatorisch lid van de
commissie
• Om kunnen gaan met Word en Email
• Aanwezigheid bij Nationaal AV-festival.
Wat staat er tegenover?
• Werken in een dynamisch en enthousiast team
• Reis- en onkostenvergoeding
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Adviseur van het bestuur in zake Public Relations en Sociale Media
(tijdelijke functie)
Wat vragen we?
• Het bestuur adviseren over en meewerken aan het opzetten van een
PR-beleid
• Het bestuur wegwijs maken in de diverse vormen van Sociale Media
Wat er tegenover?
• Reis- en onkostenvergoeding

Adviseur van het bestuur inzake met toepassingen voor online
bijeenkomsten (tijdelijke functie)
Wat vragen we?
• Het bestuur adviseren over de aanschaf van een pakket waarmee
online bijeenkomsten kunnen worden gehouden
• Meewerken aan de eerste online bijeenkomst
Wat er tegenover?
• Reis- en onkostenvergoeding

Informatie over en aanmelden voor de functies bij:
Ed Diersmann (voorzitter NVBG)
Henk P. Tulp (secretaris NVBG)
Oranjelaan 5
Spaandonk 19
2841 TD Moordrecht
4907 ZK Oosterhout
Tel. 0182 374057
0162 434397
Email: voorzitter@nvbg.nl
Email: secretariaat@nvbg.nl

Taken bestuursleden
Voorzitter
• Het vertegenwoordigen van de vereniging bij overleggen met en
manifestaties van instanties buiten de vereniging
• Het leiden van de leden- en bestuursvergaderingen
• Het openen en sluiten van het Nationaal AV-Festival
• Het, in overleg met de secretaris, opstellen van de agenda ’s voor leden
- en bestuursvergaderingen
• Het opstellen van beleidsplannen
• Het onderhouden van contacten met de regionale afdelingen

Secretaris
• Het verzorgen van de ledenadministratie in samenwerking met de
penningmeester
• Het notuleren van de bestuursvergaderingen (5 of 6 per jaar)
• Het maken van het verslag van de Algemene Ledenvergadering en
eventuele extra ledenvergaderingen
• Het opstellen van het jaarverslag van het bestuur
• Het verzorgen van de correspondentie (voornamelijk per email)
• Het uitvoeren van de voortgangscontrole
• Meewerken aan het jaarlijkse Nationaal AV-festival in april
Penningmeester
• Het verzorgen van de financiële administratie
• Het verzorgen van de tijdige betaling van facturen
• Het verzorgen van de tijdige inning van de contributie
• Het beheren van de bankrekeningen van de vereniging
• Het opstellen van de jaarrekening, bespreken met de kascommissie en
toelichten op de ALV
• Het verzorgen van de ledenadministratie i.s.m. secretaris
• Meewerken aan het jaarlijkse Nationaal AV-festival in april
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Coördinator Nationaal AV-Festival
• Vastleggen van de zaalruimtes voor het Nationaal AV-Festival
• Het invullen van het ochtendprogramma
• Het, namens het bestuur, zitting nemen in de wedstrijdcommissie
Nationale AV-wedstrijd
• Het bewaken van het voortgangsschema van het Nationale AVwedstrijd
• Namens het bestuur aanwezig zijn bij het juryoverleg voor de Nationale
AV-wedstrijd
Coördinator workshops/lezingen
• Het peilen onder leden aan welke workshops/lezingen behoefte is
• Het (aan)zoeken van personen die een workshop/lezing kunnen
ontwikkelen/geven
• Het onderhouden van de beschrijvingen van workshops/lezingen
• Het fungeren als contactpersoon tussen aanvrager en gever van
workshops/lezingen
• Het organiseren van workshops/lezingen tijdens de landelijke NVBGdag in februari

De commissies
van de NVBG
Nationale AV-wedstrijd
Samenstelling van de commissie
• Contactpersoon bestuur

• Organisatorisch lid (per 13-2-2021 Ed Diersmann)
• Administratief lid
• Technisch lid projectie (Cuno Wegman)

• Technisch lid geluid (Frans Warmerdam)

Taken van de commissie
• Het bijhouden van het voortgangsschema van het Nationale AVwedstrijd
• Het samenstellen van de jury voor de Nationale AV-wedstrijd
• Het regelen van het juryoverleg voor de Nationale AV-wedstrijd
• Het publiceren van de inzendingsperiode
• Het up-to-date houden van de aanmeldingssite
• Het ontvangen van de ingezonden producties en het toetsen daarvan
aan het wedstrijdreglement
• Het verzenden van de ingezonden series naar de juryleden
• Het samenstellen en laten drukken van de programmaboekjes
• Het regelen van projectie- en geluidsapparatuur en benodigdheden
• Het publiceren van de uitslag van de Nationale AV-wedstrijd

Geluidaspecten binnen de NVBG
Ingesteld op de Algemene Ledenvergadering 29-2-2020
Samenstelling van de commissie
• Nico Warnaar
• Rinus Verheggen
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Taken van de commissie
• Opstellen van een plan van Aanpak om geluidsaspecten beter onder de
aandacht van de leden te brengen.
• Aandachtpunten daarbij zijn onder andere
- opnemen van geluid
- geluidsbewerking
- geluid als artistieke een creatieve invulling van de AV-serie
Door omstandigheden o.a. Corona heeft deze commissie nog niet met
haar werk kunnen beginnen

Financiële commissie
Ingesteld ingevolge artikel 14 lid 3 van de statuten
Jaarlijks benoemt de Algemene Ledenvergadering de leden voor een
termijn van twee jaar
Samenstelling van de commissie
• Dennis Boersma (2020-2021)
• Hans Stam (2021-2022)
• Jan Bras (reserve lid)
Taken van de commissie
• Controleren van de getrouwheid van de door het bestuur aan de
Algemene Ledenvergadering overlegde stukken
• Uitbrengen van een verslag van de bevindingen van de commissie in

de Algemene Ledenvergadering

Van de penningmeester
Beste NVBG leden,
Ondanks alle perikelen wordt het vanzelf weer november en wordt het tijd
voor de penningmeester om de contributie te gaan innen voor 2021.
n 2020 is de contributie-inning soepel verlopen. Dank daarvoor.
De contributiebijdrage voor 2021 blijft € 35.- en voor gezinsleden € 17.50
Een groot aantal van U heeft de penningmeester toestemming gegeven
om de contributie door middel van incasso te innen. Dat gaat in de loop
van november plaatsvinden. Maar ook een flink aantal heeft dat niet
gedaan en zal een rekening ontvangen.
Ik zou het zeer op prijs stellen als u zich alsnog aanmeldt voor contributie
inning via incasso. Dat bespaart mij een hoop werk. U kunt dat doen door
het machtigingsformulier op de website te downloaden, in te vullen en op
te sturen (via post of email). De link naar het machtigingsformulier vindt u
HIER. U kunt altijd, binnen acht weken na de incasso, het bedrag laten
terugboeken, indien nodig.

Hartelijk dank alvast.
Hannie Lodder, penningmeester
Keallecamp 2
8927AS Leeuwarden
penningmeester@nvbg.nl
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In oktober heeft zich als nieuw lid aangemeld:
Michael Reissig uit Wageningen
Wij wensen Michael een plezierige en leerzame tijd bij onze vereniging
toe en heten hem van harte welkom bij de NVBG.
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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Pixabay.com
Heeft u dat ook wel eens? U zoekt een bepaald beeld zoeken op internet
dat nodig is voor een AV-serie. En als je het eindelijk gevonden hebt is
het in een veel te lage resolutie of er is een watermerk dat tegen betaling
of het sluiten van een abonnement te verwijderen is.
Kijk dan eens naar de Engelstalige site pixabay.com. Pixabay is een
levendige community van creatievelingen die auteursrechtvrije
afbeeldingen en video's deelt. Alle inhoud wordt vrijgegeven onder de
Pixabay-licentie, waardoor ze veilig kunnen worden gebruikt zonder
toestemming te vragen of de kunstenaar credits te geven - zelfs voor
commerciële doeleinden.
Maak hiervoor een gratis account aan en download het gezochte beeld in
de gewenste resolutie. Gratis en voor niks! En dat is wat ons als
Nederlanders toch moet aanspreken. De beperking zit in het aantal
downloads, dat is begrensd. Bij grote aantallen downloads moet de kassa
rinkelen. Maar voor een enkel beeld: doe er uw voordeel mee.

Ruud Mulder
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To Zoom or not to Zoom
Dat is wellicht een goede titel in deze covid19 tijd. Een aantal AV clubs
en fotoclubs in Nederland is nu via Zoom 1) actief om zodoende “de gang
erin” te houden en toch contact met elkaar te hebben. Jongstleden 25 en
26 september hield de RPS (The Royal Photographic Society) een
International Audio Visual Retrospective via Zoom .

Het ging op een enkele hapering na prima. Een geweldige manier om
elkaars producties te bekijken.
Oké, ik geef toe, 25 en 26 september is al geweest maar er is een kans
om onder meer een Nederlandse AV avond via het Zoomplatform mee te
maken, want deze is op vrijdag 20 november gepland. Kijk voor meer
informatie op de website van de AV group Wilmslow. (klik HIER)
Dit is de link naar de website van de Wilmslow Guild Audio Visual Group.
Klik vervolgens op het tabblad ‘Meetings’ om het programma te zien.
http://www.wilmslowguildav.org.uk

Speciale aandacht dus voor 20 november. Die avond staat in het teken
van Nederlandse AV producties. Ik ben door de organisatie gevraagd om
een aantal auteurs uit te nodigen om die avond te vullen. De Britten
krijgen AV’s te zien van Marcel Batist, Leo Verzijl, Jan Roeleveld, Marco
Isink en ondergetekende. Tezamen met Willem van den Berg zullen we
die AV’s inleiden, voor zover de maker dat niet zelf kan doen.

Edgar Gibbs, festival directeur en voorzitter van de RPS AV Group had
mij en een aantal andere Nederlandse makers gevraagd ook in te zenden.
Zo konden we onder andere de producties van Marcel Batist, Henk P Tulp
en André Hartensveld opnieuw bewonderen. In acht sessies werden 64
producties uit 11 verschillende landen vertoond. Via Zoom presenteerde
Linda Gibbs alle AV’s. Vanwege corona kon men als organisatie niet op
één plek zitten. Gevolg was dat John en Jill de AV ’s telkens startten,
Edgar en Linda vanuit hun huis presenteerden en de technische kant van
de Zoommeeting weer ergens anders vandaan kwam.
1) Zoom is een digitaal vergaderplatform waarop met videoconferentiesoftware digitaal met anderen gecommuniceerd kan worden.

Meekijken kan uiteraard altijd. Download alvast Zoom via:
https://zoom.us/download en noteer de 20e november in de agenda !!
Voor Nederlanders is de deelname geheel gratis.
Veel kijkplezier!
Henk P. Tulp
John Smith is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Topic: WGAV Group - 'AV From the Netherlands'
20 november, 19:00 (Let op, Engelse tijd, bij ons 1 uur later)
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/87879043328?
password=NER2NjlLbzNBUkNDZFVVMTZUejFIUT09
Meeting ID: 878 7904 3328
Passcode: 701528
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Toonfiltering tot in detail
Wat is een equalizer? Geluidsman Nico Warnaar legt hieronder uit, hoe je
via toonfiltering je audiomateriaal voor een AV serie kunt opknappen of
zelfs verbeteren. Dit artikel is ook opgenomen in het Kenniscentrum van
de NVBG (enkel toegankelijk voor leden, na inlog). Klik HIER

Om ’t nog ingewikkelder te maken: alle tonen beïnvloeden elkaar en elke
toon creëert op zijn beurt natuurlijke harmonischen (boventonen).
Een equalizer heeft diverse banden (via schuiven of draairegelaars) die
elk een zeker frequentiegebied kan behandelen. Alle frequenties tussen
20Hz en 20kHZ (het gehoorspectrum) kunnen dan individueel worden
verzwakt of versterkt.
Bij een
parametrische
EQ kun je ook
nog eens
bepalen hoe
breed het te
bewerken
frequentiegebied
moet zijn.

De meest simpele EQ of toonregeling zit op
de versterker van je stereo-installatie. Met
de Bass knop regel je de weergave van de
lage tonen, met de Treble knop de hoge
tonen. Dit zou je een tweebands EQ kunnen
noemen. Voor uitgebreidere toepassingen zijn er 6, 12, 24 of zelfs 36
bands EQ’s (apart voor links en rechts) verkrijgbaar.

Anders gesteld: hoeveel hij moet ‘meenemen’ van de aangrenzende
frequenties.
Een ervaren geluidstechnicus kan zo tot in chirurgisch detail de
geluidsweergave corrigeren of juist creatief laten variëren.

Een equalizer bewerkt vooraf (door de gebruiker) gekozen frequenties,
door deze te verzwakken of juist te versterken. Elk instrument, elk
hoorbaar iets en elke menselijke stem heeft zijn eigen, specifieke
spectrum aan een verzameling tonen, van hoog tot laag.
Als je goed luistert, ontdek je dat elk geluidje zijn unieke complexiteit aan
frequenties bevat. En ook al horen we niet altijd meer de allerlaagste en
allerhoogste tonen, ze hebben wel zeker invloed op het totaalbeeld en
daarmee op onze indruk en beleving van geluid.

Een detail van een SSL mengtafel
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De EQ wordt door audio professionals beschouwd als
de belangrijkste signaalprocessor bij geluidsbewerking.
Een dergelijk hardware apparaat of software plug-in biedt de volledige
controle over de harmonische balans (het timbre) van een
muziekinstrument of (zang)stem. Men kan hiermee een kwalitatief wat
mindere microfoon enigszins compenseren of een slechte zaalakoestiek
iets verbloemen.
Je kunt met EQ ook een opname van een elektrische gitaar meer impact
geven, of slagwerk meer kracht.

Bij een orkestopname kunnen EQ’s ervoor zorgen dat er minder
overlappende (dus conflicterende) frequenties zijn, zodat alle individuele
instrumenten beter tot hun recht komen in het orkest. Voorwaarde is wel,
dat die instrumenten dan elk met een eigen microfoon worden
opgenomen; dus separaat binnenkomen in de mengtafel.
Dit doe je – zeer simpel gesteld - door ‘lekkende frequenties’ weg te
halen en alle unieke frequenties juist extra te versterken.
Bij een opname van bijvoorbeeld een basgitaar en een synthesizer
veroorzaken de gemeenschappelijke tonen enige wrijving jegens elkaar.
Luidsprekers weten hier geen raad mee. De instrumenten afzonderlijk
komen dan tijdens weergave niet ten volle tot hun recht.
Als je dan via een EQ wat lage tonen reduceert bij de synthesizer en wat
hoge tonen bij de bas, krijg je een meer uitgebalanceerd geluidsbeeld.
Dit geldt zeker als de muziek via luidsprekers of een PA systeem wordt
weergeven. Want je oren en hersenen kunnen instrumenten die elkaar ‘in
de weg zitten’ wèl goed van elkaar onderscheiden.
Een spectrum analyzer (dat is een grafische afbeelding van alle
frequenties tijdens het afspelen) is hierbij een handig hulpmiddel. Bij EQ
plug-ins heet dit een Graphical User Interface. Je ziet dan de overbodige
frequenties, maar ook duidelijk de pieken en dalen.

Fabfilter Pro-Q3 plug-in, een Nederlands ontwerp
EQ’en is best wel lastig toe te passen, zelfs voor ervaren, geschoolde
audio engineers. Gelukkig kun je al veel bereiken met een EQ waarbij
zo’n grafische voorstelling aanwezig is. Het valt dan visueel al snel op,
waar de overbodige frequenties zitten (vooral in het laag en in het hoog).
Die kun je er meteen uitfilteren. (De prominente frequenties laat je
onaangetast.)
Je geluidsbeeld knapt dan al een flink stuk op; het geheel klinkt rustiger,
opener, natuurlijker en zit bovendien minder in de weg ten opzichte van
andere tracks, geluiden, stemmen, effecten of instrumenten.
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Het frequentiespectrum is als volgt ingedeeld:
Toonhoogte

frequentie

toepassing in de praktijk

Zeer laag

20-60 Hz

rumble en brom, overbodige informatie

Laag

60-350 Hz

de body van alle muziekinstrumenten

Lage midrange

350-2.000 Hz

de impact en kracht van het geluid

Hoge midrange

2-6 kHz

de plaatsing, aanwezigheid en definitie

Hoog

6-20 kHz

de helderheid, transparantie, brillance

Op internet zijn tabellen in omloop, hoe je instrumenten met gebruik van
een equalizer kunt bewerken (aanklikbare links):

Pultec EQ

Neve EQ

https://universe-review.ca/R12-03-wave03a.htm
http://graphaday.blogspot.com/2010/03/musical-instrument-frequency-ranges.html
https://www.researchgate.net/figure/Frequency-ranges-of-several-musical-instruments30_fig3_228446442

Er zijn misschien wel meer dan honderd software equalizers op de markt
(in VST, AU en AAX plug-in formaat) en voor zowel Windows als Mac
computers; van gratis freeware tot behoorlijk prijzig en van simpel tot
complex. Klankmatig doen de meesten beslist niet onder voor hun
hardware broertjes.

Er bestaan zelfs EQ’s voor mastering (de laatste technische stap na de
mixage) met een prijskaartje van rond de € 10.000.

Men zegt dat elke EQ zijn eigen ‘gevoel’ en ‘sound’ heeft. Of dat ertoe
doet, laat ik in het midden.
Dit geldt hoe dan ook wel voor de klassieke hardware apparaten. Trek
voor een vintage EQ, met een goede reputatie, je knip maar gerust open.
Voor een (mono) Pultec EQ uit de jaren ’60 wordt je banksaldo met
€ 8.500 verminderd.
Een gebruikte (mono) Neve EQ kost je € 1.850.

Zo’n type EQ bedienen vereist veel vakkennis en een zeer goed
ontwikkeld gehoor…
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Dit alles betekent dus wel, dat de EQ (dus ook de minder kostbare) een
veelgebruikt apparaat in de geluidstudio is.
Een
buitengewoon
kostbare EQ voor
mastering
doeleinden.

Alle studio mengtafels (mixers) bieden per kanaal uitgebreide
toonfiltering. Zo ben je in staat elke bron – lees: microfoon- of lijningang –
apart met EQ te processen.
Een plug-in,
nagemaakt van een
‘echte’ mengtafel, met
behalve EQ ook
compressie en
meteruitlezing.

Daarnaast zijn er ‘muzikale’ EQ’s verkrijgbaar. Hiermee kun jij je geluid
extra karakter geven: frisheid, vervorming, meer body, steviger laag
enzovoort. Het is met dit soort EQ’s een waar genot om te ‘tweaken en te
freaken’ tot je de sound vind die je in gedachten hebt.
Voorbeelden: merken als Helios, API, SSL, Maag.
Je moet ’t wel heel bont maken om je geluid te verknallen; meestal knapt
het geluid met een EQ behandeling wel op.
Zelf werk ik (op de
computer) met een
Fabfilter EQ. Deze
plug-in is overzichtelijk, zeer
prettig in het
‘dagelijks’ gebruik
en met extra mogelijkheden zoals matching EQ en dynamic EQ.
Veel ‘grote jongens’ in de opnamewereld werken er ook mee.

Dit is dus een
software-oplossing
voor gebruik in de
computer

In het NVBG Kenniscentrum vind je een uitgebreide, technische
uiteenzetting over toonflitering, ofwel EQ ofwel equalizing. Deze is (enkel
voor leden) bereikbaar via de NVBG site. Klik HIER
Nico Warnaar
13

Inzicht in
beeldverhoudingen

UVI WALKER
De Franse softwareontwikkelaar Uvi heeft wel heel curieuze software op
de markt gebracht, met de naam: ‘Walker’. In hun termen: ‘Footstep Foley
Designer’.
Hiermee kun je razendsnel (en volledig ‘in the box’) het geluid van
voetstappen creëren. Dat is zeker handig als je vaak het geluid van
lopende mensen (man/vrouw) moet toevoegen onder multimediaseries of
filmbeelden.
Je kunt in dat pakket kiezen uit:
• vijf paar verschillende schoenen of gewoon blote voeten, met als
ondergrond hout, linoleum grind, modder, metaal, sneeuw enzovoort,
• welke kleding de wandelaar draagt: windjack, leer, jeans, synthetisch
enzovoort.
Natuurlijk kun je de geluiden van wreef en hiel ook naar wens instellen.
Overigens van de linker- en rechtervoet afzonderlijk.

Voor beide voeten kunnen onafhankelijk de snelheid en het volume
worden geregeld. Om het geheel compleet te maken, kun je een toonfilter
en een audiocompressor instellen en/of nog wat galm toevoegen.

In de fotografie is de beeldverhouding (aspect ratio) een fundamenteel
concept dat van invloed kan zijn op de manier waarop je je foto ’s kadreert
en samenstelt. Hoewel het in het begin best complex klinkt, is het een
relatief eenvoudig onderwerp om te begrijpen. In dit artikel een
uiteenzetting over wat je ervan zou moeten weten.
Veel moderne smartphones
hebben een beeldverhouding
van 4:3 op hun camera. Foto
gemaakt met de iPhone 5SE
(4032 x 3024 pixels)
Wat is de beeldverhouding?
Op het plaatje hieronder kun
je zien dat de beeldverhouding van 3:2, die wordt
gebruikt door de meeste
digitale spiegelreflex camera's, iets langer is dan de 4:3- aspect ratio. Dit
lijkt misschien niet zo veel, maar het heeft grote implicaties voor je
compositie.
Aspect-ratio

Het programma is geschikt voor zowel op Mac als Windows en is te koop
voor € 149,=.

Zie: https://www.uvi.net/en/soundfx/walker.html of klik HIER
Nico Warnaar

De beeldverhouding vertegenwoordigt de relatie tussen de
breedte en de hoogte van een
afbeelding. Dit wordt uitgedrukt als
een getal gevolgd door een dubbele
punt en weer gevolgd door een
ander getal, zoals 3:2, wat gewoon
de lange zijde is, gedeeld door de
korte zijde.
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Canon’s CMOS sensoren hebben een
beeldverhouding van 3:2

In de fotografie wordt de
beeldverhouding vaak bepaald door de
vormfactor van de film / beeldsensor
van de camera, die vrijwel altijd
rechthoekig is. De meest voorkomende
beeldverhoudingen van moderne digitale camerasensoren zijn 3:2 en 4:3.
Alle moderne full-frame en APS-C digitale spiegelreflexcamera’s hebben
3:2 beeldverhouding sensoren, terwijl 4:3 een populaire keuze is bij
smartphones, Micro Four Thirds en sommige fabrikanten van middelgrote
camera's.

Je kunt elke beeldverhouding eenvoudigweg visualiseren door eenheden
toe te wijzen aan de breedte en de hoogte van een afbeelding. Een
beeldverhouding van 4:3 zou bijvoorbeeld bestaan uit 4 eenheden van
gelijke grootte voor de breedte en 3 eenheden van gelijke grootte voor de
hoogte. Op dezelfde manier zou je je een afbeelding met een
beeldverhouding van 3:2 kunnen voorstellen door 3 eenheden van gelijke
grootte voor de breedte versus 2 eenheden voor de hoogte, zoals
hieronder weergegeven:

Er zijn camera’s die verschillende beeldverhoudingen toelaten via het
cameramenu, waardoor andere bijsnijdopties worden geboden dan de
oorspronkelijke beeldverhouding van de beeldsensor.
De beeldverhouding vertegenwoordigt niet de fysieke grootte van een
afbeelding of de afmetingen in pixels. Het verwijst alleen naar de relatie
tussen de breedte en de hoogte. Een beeldverhouding van 3:2 kan zich
bijvoorbeeld vertalen naar een beeld dat 3 meter breed en 2 meter hoog
is. En als je naar beeldafmetingen in pixels kijkt, heeft een 6000 × 4000 afbeelding van een 24 MP-camera ook dezelfde beeldverhouding van 3:2.
Wanneer de beeldverhouding wordt uitgedrukt in twee getallen
gescheiden door een dubbele punt, verwijst het eerste getal meestal naar
de breedte van de afbeelding, terwijl het tweede getal verwijst naar de
hoogte. De beeldverhouding van 3:2 geeft bijvoorbeeld een horizontaal
beeld aan dat is vastgelegd in liggende stand, terwijl de beeldverhouding
van 2:3 verwijst naar een verticaal beeld dat is gemaakt in staande stand.
Waarom de beeldverhouding belangrijk is
Het is erg belangrijk om de grondbeginselen van de beeldverhouding te
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begrijpen, vanwege de manier waarop dit je uiteindelijke beeld
beïnvloedt. Dit kan met name van cruciaal belang zijn wanneer je een foto
fysiek vastlegt. Als je bijvoorbeeld een foto maakt met een camera in de
oorspronkelijke 3:2-beeldverhouding en je onderwerp of belangrijke
elementen van de scène tegen de randen van het beeld propt, kun je de
afbeelding mogelijk niet bijsnijden naar bredere beeldverhoudingen.
Bekijk onderstaande afbeeldingen maar eens:

Deze foto is gemaakt met een beeldverhouding van 16:9 (springende
lemuren, Madagascar)
Om beeldverhoudingen zoals 3:2 of 4:3 te krijgen moet ik de zijkanten
van het beeld een beetje bijsnijden. Kijk maar eens wat het veranderen
van deze beeldverhoudingen met bovenstaande afbeelding zal doen:

Met de 3:2-verhouding heeft deze
foto een zeer beperkt
bijsnijdpotentieel

Bijsnijden van verhouding 3:2 naar
4:3 is geen succes

Hetzelfde geldt voor het kiezen van extreem brede beeldverhoudingen,
waarbij de camera de boven- en onderkant van het beeld bijsnijdt, zoals
in de afbeeldingen op de volgende bladzijde:
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Zoals je kunt zien, zijn beide nieuwe beeldverhoudingen absoluut geen
goede optie, omdat deze essentiële delen van het onderwerp wegsnijdt.

Toch zijn er soms redenen waarom je de oorspronkelijke beeld verhoudingen zou willen veranderen.

Dit is de reden waarom het erg belangrijk is om aandacht te besteden aan
beeldverhoudingen bij het samenstellen en presenteren van foto's. Zorg
altijd voor voldoende "ademruimte" rondom het onderwerp als je einddoel
is om later meer bijsnijdopties te hebben voor verschillende
beeldverhoudingen.

• De eerste reden heeft te maken met kadreren - als je wilt voorkomen

De beeldverhouding wordt vaak bepaald door de beeldsensor van de
camera, wat de "oorspronkelijke beeldverhouding" is. Sommige camera's
bieden echter de mogelijkheid om verschillende beeldverhoudingen te
kiezen.
Met de Nikon Z7 kun je bijvoorbeeld kiezen tussen de volgende
beeldverhoudingen:
Merk op dat de eerste twee opties beide 3:2 zijn
• FX (36 × 24)
(FX 36 × 24 en DX 24 × 16), omdat dit de eigen
• DX (24 × 16)
(native) beeldverhouding van de sensor op deze
• 5: 4 (30 × 24)
camera is (de tweede optie is bedoeld om het
• 1: 1 (24 × 24)
middelste deel van het beeld bij te snijden om de
• 16: 9 (36 × 20)
APS-C / DX-camerasensoren van Nikon te
simuleren). Alle andere opties, zoals 5:4, 1:1 en 16:9 zijn niet eigen aan
de camera, wat betekent dat als je één van deze opties kiest, een deel
van de afbeelding wordt weggesneden. Omdat dit de beeldresolutie en de
bestandsgrootte vermindert, is het in de regel geen goed idee om over te
schakelen naar niet-native beeldverhoudingen. Allereerst gooi je pixels
weg die je nooit meer terug kunt krijgen. Dus als je een afbeelding
bijsnijdt en besluit terug te gaan en naar een andere beeldverhouding,
moet je de foto opnieuw maken of de resolutie verliezen door extra
bijsnijden. Als je opnamen maakt met de eigen beeldverhouding, kun je
deze later tijdens de nabewerkingsstap wijzigen, met minimaal verlies van
resolutie.

dat je per ongeluk in je onderwerp snijdt, is het nuttig om over te
schakelen naar de beeldverhouding die je zult gebruiken voor het
weergeven of afdrukken van je afbeelding.
• De tweede reden heeft te maken met de camerabuffer en de continue
opnamesnelheid. Sommige camera's kunnen langer fotograferen omdat
ze kleinere bestanden in de camerabuffer opslaan.
• Als je tevoren weet dat je de foto’s in een vastgesteld formaat gaat
presenteren, zoals bij een AV-serie, die in een vast formaat wordt
weergegeven.
Als je de resolutie van je afbeeldingen wilt maximaliseren, maak dan altijd
opnamen in de oorspronkelijke beeldverhouding van de sensor van je
camera. Als je echter specifieke vereisten hebt voor de beeldverhouding
(zoals bij een presentatie die eist dat je beelden met een specifieke
beeldverhouding maakt), is bijsnijden in de camera een veiligere optie
wat betreft kadrering en compositie.
De meest voorkomende beeldverhoudingen
Hieronder staan de meest voorkomende beeldverhoudingen:
• 1:1 - Sommige midden formaat analoge camera's (onder andere Rollei,

Hasselblad) boden een beeldverhouding van 1:1. Geen van de
moderne digitale camera's heeft echter vierkante sensoren en slechts
enkele camera's bieden een beeldverhouding van 1: 1 als optie in het
menu.
• Instagram maakte de 1: 1 beeldverhouding populair door het in eerste
instantie op elke foto te forceren, maar het platform is gewijzigd om
verschillende beeldverhoudingen mogelijk te maken. 1:1 is een relatief
veel voorkomende beeldverhouding voor het afdrukken van vierkante
afbeeldingen.
• 5:4 - De beeldverhouding van 5:4 komt vrij vaak voor bij groot- en
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•

•

•

•

middenformaat filmcamera's, evenals bij het afdrukken van 8 ″ x10 ″ en
16 ″ x20 ″ afbeeldingen.
3:2 - De meeste digitale spiegelreflexcamera's, spiegelloze camera's
en point-and-shoot-camera's hebben een beeldverhouding van 3:2,
ongeacht het formaat van de sensor. De beeldverhouding 3: 2 werd
gepopulariseerd door 35 mm-film en is tegenwoordig de meest
voorkomende in de fotografie.
4:3 - Gemiddeld formaat, Micro Four Thirds, de meeste smartphones
en sommige point-and-shoot camera's hebben 4: 3 beeldverhouding
sensoren.
16:9 - Het meest voorkomende videoformaat vandaag. Geen
gebruikelijk formaat in fotografie, maar sommige camera's bieden deze
beeldverhouding als een bijsnijdoptie.
3:1 - Wordt meestal gebruikt voor panoramische afdrukken.

De beeldverhouding aanpassen
Beeldverhouding kun je op twee manieren aanpassen. De eerste manier
is via het menu van je camera, en de tweede manier is via
nabewerkingssoftware.
De beeldverhouding in je camera aanpassen
Afhankelijk van het merk en model van je camera, kun je de
beeldverhouding van je foto’s aanpassen via het cameramenu.
Het wijzigen van de beeldverhouding via het cameramenu is een
eenvoudig proces. Bij Canon spiegelreflex- en spiegelloze camera's moet
je naar "Opnamemenu" -> "Aspect ratio" navigeren om de
beeldverhouding te wijzigen. Zo ziet het scherm eruit:

Een panorama van Stadhuset in Stockholm, met een beeldverhouding van
ongeveer 5:1
Wil je een foto gebruiken om in te lijsten of in een fotomap te doen? Dan
kun je het beste de klassieke verhouding van 2:3 instellen op je camera.
Hieronder zie je een tabel met algemene beeldverhoudingen en mogelijke
afdrukformaten:

Beeldverhouding via nabewerkingssoftware aanpassen
Als je de beeldverhouding van je foto's wilt wijzigen nadat je ze al hebt
vastgelegd, moet je hiervoor nabewerkingssoftware gebruiken. Als je
geen nabewerkingssoftware hebt, zijn er tal van geweldige gratis
beeldverwerkingsprogramma's waarmee je je afbeeldingen kunt bijsnijden
tot de gewenste beeldverhouding. Als je Adobe Lightroom Classic
gebruikt, kun je de beeldverhouding van je foto wijzigen door te klikken
op de tool "Bijsnijden en rechttrekken" in de module Ontwikkelen
(sneltoets: "R"):

18

Zodra de tool is uitgeklapt, klik
je eenvoudig op de vervolgkeuzelijst naast het slot met de
tekst "Origineel" en krijg je een
aantal verschillende opties
voor de beeldverhouding te
zien, zoals hiernaast te zien:
De beeldverhouding
“Origineel”, zoals de naam al
aangeeft, is de originele
beeldverhouding van je
afbeelding. Terwijl je je afbeelding bijsnijdt, blijft je originele
beeldverhouding behouden. "Als opname" lijkt daar erg op, behalve dat
het zal proberen terug te keren naar de volledige resolutie van de
afbeelding als je hem al hebt bijgesneden.
Als je op de vergrendeling hierboven hebt geklikt om de oorspronkelijke
beeldverhouding te negeren en de afbeelding hebt bijgesneden tot een
andere beeldverhouding, wordt deze ingesteld op "Aangepast".
De beeldverhoudingen onder de eerste regel zijn bedoeld voor
verschillende afdrukformaten, zoals 4 × 5 en 5 × 7, terwijl de
beeldverhoudingen onder de tweede regel voor verschillende apparaten
zijn met beeldverhoudingen zoals 4 × 3 en 16 × 9.

Als je een aangepaste hoogte-breedteverhouding wil kiezen, klik je
eenvoudigweg op "Aangepaste waarde inv." en typ je zelf de gewenste
waarden in het volgende pop-upvenster.
In Adobe Photoshop gaat het aanpassen van de beeldverhoudingen op
soortgelijke wijze, via het uitsnijden/crop tool. Zie het volgende plaatje:

Beeldverhouding calculator
Hoe bereken je nu even snel
de beeldverhoudingen? Je hebt
bijvoorbeeld een foto die 3960
pixels breed is. Je wil deze in
een layout die 4032 pixels
breed is kwijt, maar weet niet
wat de hoogte dan wordt. Dit
kan natuurlijk uit het hoofd,
maar voor de luie mens is een
handig tooltje bouwen wel zo
snel. Gelukkig is dat al voor
ons gedaan, ik gebruik dan ook
altijd zo’n calculator. Mijn
favoriet is nu deze aspect ratio
calculator.

Instructies
Voer de waarden voor de
originele breedte (W 1 ) en
originele hoogte (H 1 ) aan
de linkerkant in.
Voer rechts een nieuwe
breedte (W 2 ) of een
nieuwe hoogte (H 2 ) in om
de resterende waarde te
berekenen.
Stel dat u een foto heeft
van 1600 x 1200 pixels,
maar uw blog heeft slechts
ruimte voor een foto van
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400 pixels breed. Om de nieuwe hoogte van uw foto te vinden, met
behoud van de beeldverhouding, moet u de volgende berekening
uitvoeren:
(originele hoogte / originele breedte) x nieuwe breedte = nieuwe hoogte
(1200/1600) x 400 = 300

Dit artikel is geschreven door Michelle Peeters op de website van
fotoclub.nl en met toestemming van de auteur gepubliceerd.

De redactie ontving het bericht dat de Studiedag in Rijen helaas geen
doorgang zal vinden. Dat is de eerste afzegging voor 2021.
Er staan nog wel wat evenementen op onderstaande lijst, maar of deze
kunnen door gaan is nog maar de vraag. Via de Evenementenkalender
houden we u op de hoogte.

Evenement

Plaats

Datum

Festival van het Noorden

28-11-2020

Steenwijk

afgelast

Studiedag AV 2021

16-01-2021

Rijen

afgelast

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
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over eens dat de begeleidende muziek heftig en zwaar was. De barok
was overdadig aanwezig en het vele beeldmateriaal maakte een flinke
discussie los. De conclusie die men trok was dat er te veel beelden te
zien waren in een te korte tijd. De serie duurde 4 minuten.

Verslag AV-avond bij Fotoclub DFG te ’s Gravenzande
Op de clubavond van DFG in ’s Gravenzande van 8 oktober jl. stonden de
av-series centraal. De 16 bezoekers (het aantal blijft laag door de
Coronaperikelen) zagen in totaal 11 inzendingen van een vijftal avmakers. Het bestuur had de zaal weer corona-proof ingericht zodat er
veilig naar de series kon worden gekeken. Spreekstalmeester Johan
Rimmelzwaan heette iedereen welkom en nadat wat kleine probleempjes
met het geluid waren opgelost werd de eerste serie vertoond.

1.

Feest in Janjanbureh van Johan Rimmelzwaan.
Begeleid door de muziek (Kareyce
Fotso) nam Johan ons mee naar een
maskerade van mythologische figuren en
Afrikaanse dansers in het binnenland
van Afrika. De serie bevatte niet alleen
goed fotowerk, maar ook veel
videofragmenten. Helaas speelde het
geluid hier toch nog parten.

2. Barok langs de Donau tijdens een fietstocht door Theo Luiten.
Tijdens deze fietstocht liet Theo de vele
barok langs de route zien met het
muziekstuk Toccata and Fugue van
Vanessa Mae. Met deze serie werd
onzichtbaarheid zichtbaar gemaakt vond
een der aanwezigen. Men was het er wel

3. De beeldenkas door Gaston Corbeau met muziek uit de Pirates of
the Carribbean. Duur 2:18”.
Onder de rook van Schipluiden in het Westland is
in een beeldenkas het atelier van kunstenaar
Willem Berkhout gevestigd. Berkhout maakt veel
mozaïeken en voor Gaston was dat aanleiding om
er een bezoek te brengen. Hij liet veel van die
kunstwerken zien in een vlotte serie met veel
beelden achter elkaar.

4. André Hartensveld met zijn serie:
‘Woodsong’ met muziek van Gandalf: The fairy
man’s tale.
In vier minuten en
achttien seconden
neemt André ons
mee naar het
Zweedse Varmland
waar hij met
indrukwekkende
fotografie een
geromantiseerd
sfeerbeeld oproept
van de mystiek van
het Zweedse landschap. Een prachtig geconstrueerde serie die volgens
de zaal een ‘wow’-effect oproept. De ingetogen sfeerbeelden werden naar
de mening van de aanwezigen door de muziek versterkt. Men werd er stil
van. Johan Rimmelzwaan noemde dit een van de sterkste series van de
avond.
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5. Een bliksembezoek aan Kinderdijk van Ruud Mulder. Muziek:
Loving Touch by Deuter. Duur 1:55”.
In de toelichting bij deze serie
schreef Ruud dat de molens
stilstaan nu er geen toeristen zijn.
In de serie zagen we de molens
uit het riet omhoogschieten. De
aanwezigen vonden het een
mooie serie met prachtige
fotografie. Ook de overgangen
werden als rustig ervaren. Minpuntje vond men het ontbreken van details.
6. Cambodja-Saigon, een reisimpressie door Theo Luiten.
Theo ontpopt zich meer en meer
als documentairemaker van zijn
vele reizen door de wereld. Met
gebruikmaking van lokale muziek
en die van Daniël en Jonathan
Cossu doet hij in zes minuten een
boeiend verslag van een tocht
van Cambodja door de Mekong
Delta naar Ho Chi Minh stad. Met
heldere stem gaf Theo een
toelichting op de cultuur van beide landen. De beelden vond men
prachtig, alleen de muziek zou een lager standje van de volumeknop
kunnen hebben. Met trots kon Theo ons nog melden dat hij zijn 50e
documentaire op You Tube heeft geplaatst, zodat geïnteresseerden daar
de andere 49 series ook kunnen bekijken. Klik HIER
Na deze 6 series was het tijd voor een pauze, waarin men onder het
genot van een drankje verder praatte over hetgeen tot nu toe was
gepresenteerd. Na ongeveer 20 minuten doofde de zaallichten weer en
werd de avond voorgezet met:

7. Gaudi’s Dream van André Hartensveld op muziek van Hymn,
Masters of Chant Chapter
In de 4:50” durende serie laat André de droom
van Gaudi in 1887 zien. In deze droom ziet
Gaudi een kathedraal oprijzend als een boom
naar de hemel in al zijn organische vormen.
Vooraf aan de vertoning vertelde André dat hij
de serie in 1996 had gemaakt voor een dia
projectie met vier projectoren. In 2005 heeft hij
de serie gedigitaliseerd. De serie is meerdere
malen op festivals bekroond. Ook in het
commentaar van de mensen in de zaal klonken
complimenten, zoals een hele mooie serie en
fraaie kleuren.
8. Ruud Mulder met Moving Trees op muziek van Tim Janis met
Nature’s landscapes.
De serie heeft een duur van 1:42”. Je
ziet de bomen dansen in het
natuurgebied Leidschendammerhout.
Volgens de aanwezigen versterkte de
muziek de beelden en wat opviel was dat
bij het aanzwengen van de muziek ook
het beeld veranderde.

9. Papier biënnale, een serie van Theo Luiten.
Theo liet een kort durende (1:46)
impressie zien van de getoonde
werkstukken tijdens de papier
biënnale in Rijswijk op muziek van
Ana Vidovic met Asturias. Men
vond bij de nabespreking de
muziek prima, maar miste bij de
overgangen in de muziek de
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overgangen in het beeld. De synchronisatie was niet helemaal in orde
vond men. Desgevraagd gaf Theo aan dat dat bewust zo gedaan was.
10. Vroeger van André Hartensveld.
In de vier minuten durende
serie op muziek van
Unrequited, Asher Fulero.
Elgar, Cello & for Antinette
Classic CD wordt in de serie
teruggekeken naar de jaren
50. Vroeger was alles
anders. Er was een hele
mooie sfeer in de serie en
men was het er over eens
dat het super leuk gedaan was.
11. History in ice door Ruud Mulder.
In deze serie van
ijsbeelden werd een
rustige reis door de
geschiedenis gemaakt.
Iedere periode werd omlijst
met muziek van
Mountbouw, Scepter of
Egypt (Brandon Fiechter),
Hero’s theme, Mi gitarra
llora suavemente by
Adriano en Paulino, Stricktly instrumental, Harry James en Hyperdrive by
Epic Powerful Futuristic music Mix. Maar niet alleen de geschiedenis
vanaf de oertijd, ook werd een blik geworpen in de toekomst. Positief
werd ook de voice-over ontvangen waarin met duidelijke stem het verhaal
van de geschiedenis werd verteld.
Na deze elf series bleek dat er meerdere fotografen waren die het
fenomeen van av-series wilden omarmen. Na nog een drankje en wat
gesprekken werd de avond door Johan Rimmelzwaan afgesloten en
keerden de aanwezigen huiswaarts.
Ruud Mulder
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Het is niet de apparatuur
Ik mag nog wel eens naar een YouTube-filmpje kijken, want dat platform
biedt heel veel informatie over een enorme variëteit aan onderwerpen.
Buitengewoon vervelend is dat praktisch alle filmpjes bij het starten
reclame laten zien. In sommige gevallen kun je deze na een paar
seconden wegklikken, in andere gevallen kun je niet anders dan de hele
reclame uitzitten. Heel ellendig. Als het filmpje dan uiteindelijk begint,
loop je kans dat tussendoor ook nog reclame-uitingen verschijnen, maar
daar is wat aan te doen. Ik kom er aan het eind van deze column nog op
terug, want over reclame heb ik het al eens eerder gehad en dat is nu
even niet aan de orde.
Mijn aandacht werd getrokken door een filmpje dat over filmen ging. Met
een filmcamera. Iedereen weet dat de kwaliteit van foto ’s en filmpjes in
hoge mate bepaald wordt door de gebruikte apparatuur. Maar dat geldt
alleen voor de technische kwaliteit van de opnamen. Andere zaken, zoals
belichting, uitsnede en compositie hebben helemaal niets met de kwaliteit
van de opnameapparatuur te maken. Ze zijn slechts in beperkte mate
bepalend.
In het bewuste filmpje kregen twee personen ieder een filmcamera in
bruikleen. De eerste camera was een peperdure digitale filmcamera, die
volgens de commentator beelden in 6K resolutie kon opnemen en voor
$ 30.000,= dollar over de toonbank gegaan was. Deze camera was
voorzien van een 18-35 mm zoomlens. De andere camera was een huistuin en keuken digitale spiegelreflexcamera van rond de $ 600,=,
uitgerust met een kitlens, eveneens een zoom-model.
Zo op het eerste gezicht is het dan duidelijk wat de beste resultaten gaat
geven. Maar deze keer lag dat anders, want de peperdure Red Pro
camera werd in handen gegeven van iemand die slechts vijf weken
ervaring had met filmen. De andere camera, een Canon SL2 (in Europa

bekend als de Canon D200), werd in bruikleen gegeven aan een
professioneel filmer die over de gehele wereld veel filmervaring had
opgedaan.
Beide cineasten kregen de opdracht een korte reclameclip over schoenen
te filmen. Je ziet beiden bezig met een acteur die de schoenen draagt.
Aan het eind van de episode worden de resultaten bekeken en onderling
vergeleken.
De onervaren filmer heeft een prima resultaat behaald. Het is een heuse
commercial geworden, waaraan de onervarenheid van de cineast niet
direct is af te zien. De meer ervaren filmer met de eenvoudige camera
heeft echter nog veel betere resultaten, omdat de schoenen waar het
uiteindelijk om ging, meer en beter in beeld waren. Dat blijkt ook uit de
nabespreking waar de verschillen nog eens duidelijk worden uitgelegd.

De ervaren filmer heeft veel meer oog gehad voor zijn onderwerp en dat
op een compositorisch verantwoorde wijze in beeld gebracht. Juist
vanwege die benadering is het duidelijk dat de kwaliteit van de
apparatuur ondergeschikt is aan het resultaat.
Maar dat wisten wij fotografen natuurlijk al jaren.
Om de vervelende tussendoor-reclames bij YouTube filmpjes te omzeilen
kan het volgende gedaan worden. De eerste reclames, daar is helaas niet
veel aan te doen, daar MOET u doorheen, of u moet een abonnement op
YouTube nemen, à € 9,99 per maand. YouTube is dus lekker bezig.
Eerst moeten adverteerders geld betalen om de advertentie te plaatsen,
daarna mag de toeschouwer betalen om die advertenties niet te zien...
Beter is het om de cursor in het filmbeeld te brengen. Dan ziet u
onderaan een rode stip die het weergave-moment weergeeft. Sleep deze
stip geheel naar rechts. U gaat dan naar het einde van de film en ziet
daarna midden in beeld (of linksonder, dat is apparaat gebonden) een
ronde pijl verschijnen waarmee de film herhaald kan worden. Klik daarop
en zie: de film is nu compleet reclameloos.
Arthur Palache
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