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Van de redactie
In deze NVBG-nieuwsbrief vindt u een flink aantal artikelen afkomstig van
het bestuur. Er is het nodige te vertellen over zaken als een nieuwe
locatie en een andere datum voor het Nationaal AV-festival en de
Nationale AV-wedstrijd.
De evenementenkalender is aangepast. Er zijn wat nieuwe data voor
verschillende evenementen. Het is nog maar de vraag of deze
ongehinderd door kunnen gaan. Corona is immers nog niet uit het land.
Het bestuur verstuurt indien nodig een Nieuwsflits en de evenementen kalender wordt steeds aangepast aan de laatst bekende data.
Verder is er een interessant artikel van onze voorzitter die een voice -over
sessie heeft beschreven.

De inschrijftermijn voor Challenge 321 2021, de AV- wedstrijd zonder
voorschriften dan alleen de lengte van maximaal 3 minuten en 21
seconden is bekend. Op blz. 9 staat alles wat u weten moet om voor deze
internationale wedstrijd in te schrijven.

Van de voorzitter
Mede namens mijn mede bestuursleden, Hannie Lodder-Kuizenga,
Herman van den Dool en Henk P. Tulp wens ik alle leden van de
Nederlandse Vereniging voor Beeld en Geluid een voorspoedig en veel
beter 2021 toe.
Het is onze wens dat in 2021 meer audiovisuele activiteiten doorgang
kunnen vinden dan in 2020. Het eerste half jaar zal dat nog wel beperkt
zijn, maar laten we hopen dat de besmettingen afnemen en de
vaccinaties hun werk doen. Wij hopen dan ook na de zomer weer veel
leden te ontmoeten op de evenementen die door onze vereniging
georganiseerd worden, zoals de regionale bijeenkomsten en festivals en
het Nationaal AV-Festival op 30 oktober. Deze momenten zijn daar
uitermate geschikt voor.
Nieuwe locatie
Het Nationaal AV-Festival zal niet meer gehouden worden in de
Veluwehal in Barneveld. Het bestuur heeft een andere locatie gekozen en
samen met Henk Tulp en de technische staf van het festival heb ik die
locatie bezocht. Onze bevindingen staan elders in dit NBVG-nieuws onder
het kopje “Een nieuw jaar - een nieuwe locatie”.

Er is een artikel over onscherpe foto’s en hoe dat voorkomen kan worden.
Tenslotte zijn er de vaste rubrieken als Nieuws uit de regio ’s en de
column, deze keer over de
Hasselblad.

Wijziging datum
Als Corona het toelaat wordt op 20 februari en niet, zoals in het vorige
NVBG-nieuws vermeld stond,13 maart de Landelijke NVBG-dag
gehouden. Ook hierover geeft het bestuur in een apart artikeltje meer
informatie over deze dag.

Ik wens u veel leesplezier.

Arthur Palache
Hoofdredacteur

Ondersteuning
Het bestuur ziet het komend jaar met vertrouwen tegemoet en zal waar
mogelijk u ondersteuning bieden bij het uitvoeren van onze prachtige
hobby. Daarbij kunnen wij u helpen met regionale bijeenkomsten, het
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NVBG-nieuws, het Kenniscentrum en de Geluidenservice. Wij zijn
verzekerd van de hulp van een aantal leden die vrijwillig taken op zich
nemen. Maar meer hulp is altijd welkom. Zo zijn er vacatures in het
bestuur en zoeken wij iemand die ons kan ondersteunen op het gebied
van public relations. Schroom niet, maak een goed voornemen en neem
contact met me op.

Ik hoop dat u komend jaar met veel plezier uw hobby kunt
uitoefenen. De NVBG kan u daarbij ondersteunen Maak er
gebruik van.

Ed Diersmann, voorzitter@nvbg.nl

Nieuwe lidmaatschapskaart
Uw lidmaatschapskaart staat weer gereed.
De Algemene Ledenvergadering van 9 februari 2019 heeft het bestuur
opgedragen te onderzoeken hoe de relatief hoge kosten van het
vervaardigen en verzenden van de lidmaatschapskaarten te beperken.
Het bestuur heeft besloten om de lidmaatschapskaarten in het vervolg
jaarlijks digitaal toe te sturen.
Dit gebeurt in de vorm van een PDF bestand, dat met Acrobat Reader is
te lezen. Door dit bestand af te drukken en de lidmaatschapskaart uit te
printen komt u in het bezit van de kaart.
U kunt het PDF bestand ook opslaan op uw mobiele telefoon.
Vanaf heden is het mogelijk om, vanaf het alleen voor leden toegankelijke
deel van onze website, uw lidmaatschapskaart voor 2021 te downloaden.
Door de kaart te printen, uit te knippen en dubbel te vouwen bent u in het
bezit van de kaart voor 2021. Heeft u nog het keycord en de pashouder,
die is uitgereikt bij het 60 jarig bestaan van de NVBG in 2017, dan past
de nieuwe lidmaatschapskaart daar perfect in.
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regionale afdelingen centraal te stellen. De afdelingen is gevraagd een
aantal AV-producties op te sturen die in twee blokken vertoond zullen
worden. Als de Landelijke NVBG-dag doorgaat ziet het programma er als
volgt uit:
In het NVBG-nieuws van december 2020 hebben wij u geïnformeerd over
de regionale en nationale evenementen die in het kader van de NVBG
georganiseerd gaan worden.
Na het verschijnen van de december-editie bleek dat er enige
miscommunicatie is geweest. De organisatie van het Voorjaarsfestival in
Oosterhout bij Nijmegen, wilde 13 maart voor het festival nog niet los
laten, maar heeft 4 september als reservedatum gereserveerd. Dit was
niet zo bij ons bekend. De datums voor de AV-festivals in 2012 zijn dus:

10:00 - 10:30
10:30 -12:00

Ontvangst deelnemers
Algemene Ledenvergadering

12:00 - 13:00

Lunchpauze

13:00 - 14:30
14:30 - 15:00
15:00 - 16:30

AV-producties van de regionale afdelingen (deel 1)
Koffie en theepauze
AV-producties van de regionale afdelingen (deel 2)

13
2
30
27

Enkele weken voor de ALV worden de benodigde stukken gepubliceerd.
op het alleen voor leden toegankelijke deel van onze website. Hierover
ontvangt u een Nieuwsflits, met een link naar de stukken.

maart of 4 september Voorjaarsfestival in Oosterhout bij Nijmegen
oktober ....................... AV Festival van het Westen in Moerkapelle
oktober ....................... Nationaal AV Festival 2021 in Bemmel
november ................... AV Festival van het Noorden in Steenwijk

Dit heeft natuurlijk ook weer gevolgen voor de datum van de landelijke
NBVG-dag. Aanvankelijk dacht het bestuur voor de zekerheid, met het
oog op mogelijke beperkingen in verband met Corona, de bijeenkomst
een maand op te schuiven, en wel van 13 februari naar 13 maart.
Echter, rekening houdend met (mogelijk) geplande audiovisuele
activiteiten in maart en de beschikbaarheid van de zaal, komen we nu uit
op 20 februari. Dit als de laatst mogelijke datum in de eerste drie
maanden van 2021. In die periode dient reglementair de Algemene Leden
-vergadering gehouden te worden.
Of dat door kan gaan hangt af van de ontwikkelingen op het gebied van
Corona. Gezien de laatste ontwikkelingen zien wij het somber in. De
vraag is of de Veluwehal in Barneveld 20 februari open mag en voldoende
bezoekers mag ontvangen. We wachten de persconferentie van de
regering af en zullen in een bestuursvergadering via Zoom op 15 januari
een beslissing nemen. Via een Nieuwsflits houden we u op de hoogte.
Het bestuur heeft het voornemen tijdens de Landelijke NVBG-dag de

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Beeld en Geluid.
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Wij ontvingen het bericht dat 30 november op
89-jarige leeftijd is overleden ons lid

Ad van Breugel
Ad is vele jaren enthousiast lid geweest van de NVBG
en de AV-groep 1592 in Rijen.
Wij wensen zijn naaste familie veel sterkte toe en de
kracht om dit verlies te dragen.

We hebben een nieuw lid mogen verwelkomen:
Pim Willemse uit Wildervank
Wij heten Pim van harte welkom en hopen dat hij een
leerzame en plezierige tijd bij onze vereniging zal hebben.

Het bestuur van de
Nederlandse vereniging
voor Beeld en Geluid.

Heeft u iets te melden voor deze rubriek, stuur het naar
nvbgnieuws@nvbg.nl
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Een nieuw jaar,
Een nieuwe locatie
Vanaf 2004 was het “vaste nest” voor het Nationaal AV-Festival (en haar
voorgangers) de Veluwehal te Barneveld. Op zich een prima, mooi
centraal gelegen, gastvrije locatie. 17 jaar hebben we daar met veel
plezier gebruik van gemaakt. De catering was altijd prima verzorgd en de
medewerkers stonden klaar om direct de helpende hand te bieden mocht
er iets niet gaan zoals dat gewenst was.
Waarom dan weggaan?
De vlakke vloer en de ongemakkelijke stoelen waren een minpunt.
Degenen die vooraan zaten hadden na afloop redelijk pijn in hun nek en
de toeschouwers achterin dienen steeds links of rechts om de mensen
voor hen heen te kijken. Aan het einde van de dag hoorden we vaak
geklaag over “een houten kont”. Om de zaal op tijd in orde te krijgen
hadden we veel handjes nodig. Nu waren die acht uur ’s ochtends
meestal voldoende aanwezig om het scherm en de geluids- en
projectieapparatuur op te bouwen. Het kostte de nodige zweetdruppels,
maar dan verliep de dag perfect. Op het dimmen van het licht na, vorig
jaar.
Zoeken, zoeken...
Het bestuur heeft bij een aantal, redelijk centraal gelegen, theaters
geïnformeerd naar de mogelijkheden en, niet onbelangrijk, de prijs.
Corona heeft het proces behoorlijk vertraagd. We waren lange tijd niet in
staat om de locaties te gaan bekijken. Uiteindelijk had het bestuur
voldoende informatie om een keuze te maken. Eén theater sprong er ,qua
uitstraling en voorzieningen, uit.
Theaterkerk Bemmel
Markt 5
6671 AE Bemmel

Bemmel ligt aan de Waal tussen Arnhem en Nijmegen. Dat ligt dus iets
minder centraal dan Barneveld (hemelsbreed 35 kilometer). Voor de één
zal het verder weg liggen, voor de ander juist stukken dichterbij. Een
steekproef uit het ledenbestand leerde dat Bemmel per lid gemiddeld zes
kilometer verder weg ligt dan de Veluwehal.
Theaterkerk Bemmel is sinds 2015 gevestigd in de voormalige Rooms
Katholieke Donatuskerk. Een stichting bouwde de kerk om tot een
theater. Veel bedrijven, organisaties en burgers hebben hieraan
bijgedragen. Het theater wordt grotendeels door vrijwilligers gerund en er
ligt op vijf minuten lopen gratis parkeerterrein zonder tijdsbeperking.
Voor het Nationaal AV-Festival huren we het hele gebouw af. Daarbij
hebben we de beschikking over de volgende ruimtes:
FOYER

De foyer is een zeer fraaie
horecaruimte, geschikt voor groepen tot
150 mensen. Wat onmiddellijk opvalt is
de gigantische kroonluchter in de open
vide. De ruimte kan vergroot worden
door met schuifdeuren de zijbeuk (de
MGZ-zaal) erbij te betrekken. De foyer
is dan
geschikt voor groepen tot 250 mensen.
Tijdens het festival kan op schermen en
geluidsinstallaties in de foyer en in de
MGZ-zaal het AV-Festival in de
theaterzaal gevolgd worden

DONATUSZAAL
Waar ooit het tabernakel stond op het priesterkoor is nu een aparte
ruimte beschikbaar: de Donatuszaal. Een zeer authentieke ruimte die veel
sfeer krijgt door de originele glas-in-lood ramen. Deze ruimte zal door de
organisatie van het festival gebruikt worden.
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PICCOLO EN FLUIT
Twee kleinere ruimtes, tussen de foyer en de
theaterzaal, waar sponsors en aan de NVBG
verwante verenigingen zich kunnen
manifesteren. Dat is ook mogelijk in de entree
van het theater.

begonnen al te jeuken
toen zij hun gereedschap
zagen. En het mooiste is:
alleen Cuno hoeft maar
wat mee te nemen,
namelijk zijn PC.

THEATERZAAL DE SLUITSTEEN
Hier vindt het AV-Festival plaats. Voor de
tribune is een niet verhoogd podium van
7 x 10 meter. Daarboven hangen een
uitgebreide lichtinstallatie en een uitgebreide
set luidsprekers. Voor het orgel is een groot
rolscherm aanwezig. Dat kan, op een
variabele hoogte, omhoog getrokken worden.
De tribune zelf biedt plaats aan 232 toeschouwers, die op comfortabele
zetels kunnen plaats nemen.

Bereikbaarheid
De locatie is goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

Het bestuur is van mening dat wij met deze zaal een prima alternatief
kunnen bieden voor de Veluwehal. Jammer dat we tot 30 oktober dienen
te wachten om de mening van onze leden hierover te kunnen horen.
Tekst:
Foto’s:

Ed Diersmann
© Henk P. Tulp

Halverwege de tribune is een groot bedieningspanel waarmee de beamer,
het geluid en het licht geregeld kan worden. Hier hangt ook een
Panasonic PT-DZ110X beamer van 10.600 lumen. De vingers van onze
technici Cuno Wegman (projectie) en Frans Warmerdam (audio)
7

Voice-over opnemen doe je zo
Mijn vinger drukt op de knop van de negende verdieping. Langzaam
boemelt de lift naar boven. Piepend en steunend komt hij schoksgewijs
tot stilstand, de deur schuift open en ik loop de lange galerij af. Ik ben op
weg naar Nico Warnaar, de geluidsman van de NVBG.
Ik ben bijna klaar met een nieuwe show, in feite ontbreekt alleen nog een
goede voice-over. Met de apparatuur die ik thuis heb lukt het mij niet om
een kraak- en ruisvrije opname te maken zonder diverse bijgeluiden. Nico
heeft aangeboden mij daarbij te willen helpen met zijn toch wat betere
installatie en jarenlange ervaring.
Voor mij heeft Nico zijn werkkast
omgebouwd. Vier akoestische mavopreen
platen zullen voor de nodige demping
zorgen. Verder heeft hij wat slaapzakken
neergelegd en in de deuropening een deken
gehangen.

Een tafeltje, met twee
badlakens, en een
stoel vormen het
meubilair van deze
knusse inspreekcel. En
natuurlijk ontbreek het
glas water niet.

Aan een zwaar statief is, met een verende ophanging en voorzien van
een plop-kap een Neumann microfoon van het type TLM 103 bevestigd.
Deze microfoon staat niet recht voor, maar links van het midden.

Eerst wat droog oefenen. De tekst doornemen,
schuine strepen zetten op de plekken waar een
pauze gewenst is en woorden, waarop nadruk
gelegd gaat worden, onderstrepen.
Rustig ademhalen en proberen voor in de mond
te praten, hetgeen mij niet meevalt.
En dan word ik in het diepe gegooid. Ik neem
plaats op de stoel en de deken wordt achter mij
dichtgeschoven.
Nico neemt ondertussen, in zijn woonkamer,
plaats achter zijn Apple iMac computer met Avid
Pro Tools audiosoftware, voor de opname en
nabewerking.

Hij geeft een teken en ik kan de tekst
gaan uitspreken. Eerst even rustig
ademhalen en dan beginnen.
Afstand houden tot de microfoon en er
langs heen praten, daar probeer ik me
aan te houden. Het is toch wel lastig
en de eerste opnamesessie gaat me
niet zo goed af. Nico geeft nog wat
tips en verbeterpunten en de tweede
ronde gaat beginnen. Ik ga me meer
op mijn gemak voelen en het gaat al wat beter, maar Nico is nog niet
tevreden. Dus word ik weer terugverwezen naar mijn plek. Drie keer is
scheepsrecht en dat geldt ook nu. Voordeel is nu wel dat ik de tekst
vrijwel uit mijn hoofd ken, dus minder naar beneden op het papier hoef te
kijken. Wel even stoppen omdat de politie het nodig vond met loeiende
sirene langs te rijden.
Ditmaal vindt Nico het goed. Er zitten nog wat oneffenheden in, maar die
haalt hij er wel uit, zegt hij.
8

Challenge 321
Beste AV- en Diaporama-vriend!
Komend jaar vindt de Challenge competitie weer plaats en
we nodigen u uit om weer mee te doen.
Inschrijvingen zijn mogelijk van 15 januari tot 15 maart 2021.
Een trailer van deze wedstrijd is op de website te vinden.
De regels en data voor 2021 zijn ook te vinden op de website
www.Challenge321.org.
Met vriendelijke groeten van het Challenge organisatieteam
Klaus, Achim, Matthias

En dan is het net als in het analoge tijdperk, toen je de filmrolletjes ter
ontwikkeling had aangeboden: met spanning wachten op het resultaat. En
dat valt een paar dagen later in mijn digitale brievenbus. Mijn stem is
mooi strak, rustig en op gelijke toonhoogte opgenomen, met een lichte
galm. Kan zo in de show ingevoerd worden.
Ed Diersmann
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Nogmaals Photoshop 2021
Photoshop 2021 is op 21 punten verbeterd en/of veranderd ten opzichte
van de vorige versie. Hieronder volgt een lijst, zowel in de Engelse als in
de Nederlandse taal, met de menu-namen van die wijzigingen.
Googelen op deze naam geeft ongetwijfeld meer informatie en soms ook
tutorials (naast de door Adobe aangeboden tutorials die vanuit Photoshop
zelf oproepbaar zijn met het vergrootglas rechtsboven).

Engels

Nederlands

#01 - Brush Tool Search
#02 - Fast Access To Content-aware Fill

# 01 - Zoeken met penseelgereedschap
# 02 - Snelle toegang Opvulling met behoud
van inhoud
# 03 - Reset slimme objecten
# 04 - Gebruik clouddocumenten offline
# 05 - Make-upoverdracht - Neuraal filter
# 06 - Dieptebewuste waas - Neuraal filter
# 07 - Eenvoudige plug-ins
# 08 - Content-Aware Tracing Tool
# 09 - Verfijn haar
# 10 - Voorinstellingen selecteren en maskeren
# 11 - Verbeteringen Selecteer Onderwerp en
Werkruimte Selecteren en maskeren
# 12 - Versiegeschiedenis
# 13 - Vooraf ingesteld zoeken
# 14 - Ontdek Paneel
# 15 - Verbeteringen in Live Shapes
# 16 - Snelle handelingen (macro’s)
# 17 - Patroonvoorbeeld
# 18 - Inkleuren - Neuraal filter
# 19 - Slim portret - Neuraal filter
# 20 - Huidvereffening - Neuraal filter
# 21 - Vervanging van de lucht

#03 - Reset Smart Objects
#04 - Use Cloud Documents Offline
#05 - Make-up Transfer - Neural Filter
#06 - Depth-Aware Haze - Neural Filter
#07 - Easy Plugins
#08 - Content-Aware Tracing Tool
#09 - Refine Hair
#10 - Select And Mask Presets
#11 - Select Subject Improvements In Select
and Mask Workspace
#12 - Version History
#13 - Preset Search
#14 - Discover Panel
#15 - Live Shapes Enhancements
#16 - Quick Actions
#17 - Pattern Preview
#18 - Colorize - Neural Filter
#19 - Smart Portrait - Neural Filter
#20 - Skin Smoothing - Neural Filter
#21 - Sky Replacement

Met deze informatie moet het mogelijk zijn alle nieuwigheden te vinden en
te onderzoeken.

Interessant is ook het gebruik van Luminar AI (AI staat voor Artificial
Intelligence). Dit fotobewerkingsprogramma is erg veelzijdig en
gemakkelijk te gebruiken. Het is wordt het moment van schijven van dit
artikel aangeboden voor een bedrag van € 99,= en mag dan op twee
computers gebruikt worden. Het programma laat zich moeiteloos
installeren op zowel een PC als een iMac.
Bijzonder is dat tijdens de installatie wordt onderzocht of er een
exemplaar van Photoshop op de computer aanwezig is. Als dat zo is
wordt tijdens die installatie de vraag gesteld of Luminar als plug-in van
Photoshop moet worden geïnstalleerd. Als dat aangekruist wordt kan
Luminar rechtstreeks vanuit Photoshop gebruikt worden.
Het is te vinden onder de
menu-optie Filter en staat
dan helemaal onderaan
(zie afbeelding hiernaast).
Na bewerken met Luminar
en afsluiten is de
bewerkte foto direct weer
in Photoshop beschikbaar.
Dat scheelt heel veel
heen en weer schakelen
tussen programma’s en
dus flink wat tijd.
Arthur Palache
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Alle evenementen die in deze kalender worden genoemd zijn onder strikt
voorbehoud vermeld. De corona-ontwikkelingen maken de toekomst heel
onzeker. Dat geldt zeker voor de Landelijke NVBG-dag.
Via nieuwsflitsen en deze evenementen-kalender houden we u
voortdurend op de hoogte.

Evenement

Plaats

Datum

Inschrijving Challenge 321 van 15 jan tot 15 mrt 2021, zie blz. 9
Studiedag AV 2021

16-01-2021

Rijen

afgelast

Landelijke NVBG-dag en Alg. Ledenverg.

Barneveld

20-02-2021

Landelijke dag Audiovisueel Fotobond

Maartensdijk 20-03-2021

AudioVisueel Voorjaarsfestival

Oosterhout
(Nijmegen)

13-03-2021 of
04-09-2021

Av-Festival van het Westen

Moerkapelle

02-10-2021

Nationale AV-festival / nat. AV-wedstrijd

Bemmel

30-10-2021

Av-Festival van het Noorden

Steenwijk

27-11-2021

Informatie over uw eigen evenement die u in deze evenementenkalender
opgenomen wilt hebben kunt u sturen naar nvbgnieuws@nvbg.nl
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Onscherpe foto’s?
Zes redenen waarom uw foto's misschien niet scherp zijn

sluitertijd nodig om de actie te bevriezen . Terwijl een standbeeld dat niet
doet. Het eerste dat u dus moet doen, is begrijpen welke sluitertijd u
nodig heeft voor het onderwerp dat u fotografeert. U kunt bijvoorbeeld
wegkomen met zoiets als 1 / 60e seconde wanneer u een portret maakt.
Maar voor iemand die rent, heb u een sluitertijd nodig van ongeveer 1 /
200ste seconde.
De sluitertijd is ook afhankelijk van de lens die u gebruikt. Als algemene
regel geldt dat uw sluitertijd minimaal hetzelfde moet zijn als de
brandpuntsafstand van uw lens. Als u bijvoorbeeld fotografeert met een
200 mm-lens, moet uw sluitertijd minimaal 1 / 200ste seconde zijn. Er is
echter een klein voorbehoud bij deze regel. Beeldstabilisatie in moderne
lenzen is erg goed. Hiermee kunt u onder het vereiste minimum
fotograferen. Maar houd u voor de zekerheid aan deze regel.

Scherpe foto's maken hoeft niet moeilijk te zijn. De meeste
amateurfotografen die moeite hebben om scherpe foto's te maken, maken
een van de onderstaande veelgemaakte fouten. Het goede nieuws is dat
u met een beetje oefening en knowhow meestal wel scherpe foto's kunt
maken. U moet op zijn minst accepteren dat u in het begin fouten maakt
en van tijd tot tijd wazige foto's hebt . Probeer in plaats van gefrustreerd
te raken elke wazige foto te analyseren om te begrijpen waarom deze
mogelijk niet scherp is. In de tussentijd zijn hier zes redenen waarom uw
foto's mogelijk niet scherp zijn.
1. Sluitertijd te lang
Vaak is dit de grootste boosdoener voor foto's die niet scherp zijn. Er zijn
drie mogelijke fouten als het gaat om de sluitertijd . De eerste is gewoon
de vraag: gebruikt u een sluitertijd die kort genoeg is voor wat u
fotografeert? Een rennende cheetah heeft bijvoorbeeld een veel kortere

Ten slotte, uw sluitertijd komt ook op u zelf neer. Als u vaste handen
heeft, kunt u wellicht scherpe foto's maken met een langere sluitertijd dan
iemand anders. Test dit uit door een scène met verschillende sluitertijden
te fotograferen om te bepalen wat nog scherpe foto ’s oplevert.
2. Gebruik van een niet juist diafragma
Uw diafragma bepaalt uw scherptediepte . Ook dit heeft grote invloed op
de scherpte van u foto. Als u bijvoorbeeld een landschapsscène
fotografeert met een gering diafragma, zoals f / 2.8, is slechts een klein
deel van uw scène scherp. Afhankelijk van waar u op hebt gefocust,
zullen alleen dingen op die afstand scherp zijn. Dus in dit scenario, waar
u meer van uw afbeelding scherp wilt hebben, moet u een kleiner
diafragma gebruiken (dat wil zeggen een hoger f / getal).
Voor zoiets als landschapsfotografie is het in de meeste gevallen het
beste om u een diafragma van f / 8 of kleiner gebruiken.
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3. ISO is te hoog
Hoewel moderne spiegelreflex camera’s enorm zijn verbeterd qua
hoeveelheid ruis die in foto's bij hoge ISO's verschijnt, heeft dit helaas
nog steeds invloed op de scherpte. Als u ISO te hoog instelt, zal uw
afbeelding er ‘zacht’ gaan uitzien en daardoor niet scherp zijn. Onthoud
altijd dat uw ISO alleen hoog moet verhogen als nodig is.
Sterker nog, als u kunt, gebruik dan een statief en houd uw ISO laag.
4. De spiegel is niet op slot gedaan
Veel amateurfotografen zijn zich mogelijk niet bewust van dit potentiële
probleem bij het gebruik van een statief. Elke keer dat u op de
ontspanknop klikt, kantelt de spiegel in de camera om zodat er licht op de
sensor valt.

6. Geen afstandsbediening of zelfontspanner gebruiken
Zelfs de kleinste aanraking kan camerabeweging veroorzaken bij het
fotograferen met lange sluitertijden. Dit betekent dat zelfs wanneer u op
de ontspanknop drukt om een foto te maken, u beweging veroorzaakt. De
enige manier om er zeker van te zijn dat uw foto's niet onderhevig zijn
aan cameratrillingen, is door op afstand te ontspannen of de
zelfontspanner op de camera te gebruiken. Dit zorgt ervoor dat u de
camera niet hoeft aan te raken wanneer u de foto maakt.
Wellicht dat met deze aanbevelingen de scherpte van uw foto ’s nòg beter
wordt.

Als u een korte sluitertijd gebruikt, levert dit proces geen problemen op.
Maar als u fotografeert met een lange belichtingstijd en de spiegel
kantelt, kunnen de trillingen een gebrek aan scherpte in uw beeld
veroorzaken. U kunt de functie in uw camera-menu gebruiken om de
spiegel te "vergrendelen" of u kunt opnamen maken in livebeeldmodus
voor hetzelfde effect. Dit geldt uiteraard niet voor de spiegelloze
systeemcamera’s, die hebben immers geen opklapbare spiegel.

5. Statief van slechte kwaliteit
Er zijn statieven van goede kwaliteit en statieven van slechte kwaliteit.
Natuurlijk is het kopen van een beter en steviger statief misschien duur,
maar is dat niet de moeite waard voor scherpere foto's?
Een statief van slechte kwaliteit brengt uw dure apparatuur in gevaar,
omdat het zelfs niet stevig genoeg is om een windvlaag te weerstaan.
Goedkoop materiaal kan echter ook gevoelig zijn voor trillingen, wat op
zijn beurt kan leiden tot een gebrek aan scherpte in uw foto's.
Dus neem het risico niet en Investeer in een koolstofvezelstatief van
goede kwaliteit .
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AV-Groep Westland, 7 december 2020

Tijdens deze laatste bijeenkomst van 2020 vertonen we een zestal AV ’s
aan een bijna voltallig gezelschap.
Alle AV’s worden twee maal vertoond. De eerste keer volledig en zonder
onderbrekingen. Tijdens de tweede keer afspelen is er gelegenheid de
projectie te stoppen en commentaar te leveren of vragen te stellen. Met
deze werkwijze worden alle series uitgebreid besproken en tot in detail
geanalyseerd.
Ger Sauer bijt het spits af met zijn
serie ‘Dali’, waarin (delen van) van
schilderijen van Salvador Dali op
een bijzondere wijze in beeld
gebracht zijn. Technisch is de serie
vernuftig in elkaar gezet. Er is
goed bijpassende muziek gekozen.
Er is geen voice-over. Het geheel
is prettig om te aanschouwen en laat een zeer goede indruk achter.

Ruud Mulder toont een serie
genaamd ‘Faces’. We zien een
serie foto’s in zwart-wit van
etalagepoppen die door
winkelruiten zijn gefotografeerd.
Het is een prima idee, maar levert
wel drukke beelden op. Beelden
die behoorlijk contrastrijk zijn en
hier en daar zelfs een zweem van overbelichting tonen. Er volgt flink wat

advies: de serie iets inkorten (dan kunnen de overbelichte beelden er uit),
proberen mooie derde beelden in de overgangen te bereiken. Nu zijn er
te abrupte overgangen, waarbij beelden ‘elkaar opvreten’.
Ruud geeft aan heel blij te zijn met dit commentaar en gaat er
ongetwijfeld mee aan de slag.
André Hartensveld is zelf niet
aanwezig, maar heeft een serie te
becommentariëring opgestuurd. De
titel is ‘Twilight, landscapes of
Iceland’. Het is een echte
Hartensveld, met buitengewoon
geraffineerde overgangen en derde
beelden. Ook hier zien we alleen
zwart-wit beelden in een vrij donkere toonstelling. Daarmee dekt de titel
de lading volledig. Er is er wat commentaar op de muziek. Deze
suggereert ongemerkt dat er naar een soort climax wordt gewerkt. Die
komt wel in de vorm van beelden van een geiser, maar zwakt daarna
weer af. Dat doet een beetje afbreuk aan de opbouw van de serie die
verder voortreffelijk is. Omdat André zelf niet aanwezig is sturen we het
commentaar op deze serie per e-mail naar hem toe.
Johan Rimmelzwaan legt uit dat
hij bij het maken van deze serie
wat problemen heeft ondervonden.
Al pratend komen we erachter dat
het waarschijnlijk te maken heeft
met de gebruikte instellingen voor
de zes videofragmenten die in deze
reeks verwerkt zijn. De serie is
opgenomen tijdens een kleurrijk feest in Janjanbureh (Gambia) en is dan
ook getiteld ‘Maskerade in Janjanbureh’. De videofragmenten zijn
voorzien van live-geluiden en bieden geven daarmee een goede indruk
van de feestelijke activiteiten. De video’s worden afgewisseld met foto’s
en achtergrondmuziek.
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Johan krijgt het advies om de video’s te starten met een stilstaand eerste
beeld. Dat maakt de overgang van foto’s naar video wat vloeiender.
Verder is er ook behoefte aan een voice-over, dat zou in dit geval zeker
toegevoegde waarde hebben.
Van Ger Sauer zien we nog eens
de verbeterde versie van ‘Holi’.
Deze wordt slechts éénmaal
vertoond en we zien de
aangebrachte verbeteringen
waardoor deze serie aan waarde
heeft gewonnen.
Henk van Uffelen toonde, heet
van de naald, de serie
‘Quarantaine’. Deze geeft een
beeld van hoe hij de quarantainetijd heeft doorgebracht in zijn meer
dan royale achtertuin. We zien
prachtige beelden van voornamelijk
blauwe bloemen, vaak vanuit
verrassende standpunten opgenomen. De beelden worden afgewisseld
met zijn eigen beeltenis en met kleurrijke tekeningen van virussen die
hier en daar door het beeld vliegen. Een pretentieloze serie, leuk om
naar te kijken, maar op punten voor verbetering vatbaar.

Marcel Batist toont een nieuwe AV
getiteld ‘Van Berkels brainwave’.
Het is een serie beelden van het
station in Arnhem, bedacht door
top-architect Ben van Berkel. We
zien wonderlijke beelden, vaak
samengesteld uit meerdere foto’s,
die ook nog eens interessante
derde beelden opleveren. De goedbijpassende muziek is spat synchroon

en levert een geheel waarover goed is nagedacht. Er wordt nog advies
uitgebracht over enkele minieme details, maar als er niet gewijzigd wordt
is het zo al een prachtige audiovisual.
Daarna zien we de ‘Zandmotor’ van
Ger Sauer nog een keer, maar nu
met een in de Engelse taal
ingesproken voice-over. De titel is
veranderd in The Sand Motor.
Daarmee is de serie wedstrijd
waardig geworden, ook voor
buitenlandse festivals.
Tenslotte zien we ‘Dageraad’ van
Marcel Batist nog eens in
aangepaste vorm. De
aanpassingen zijn een gevolg van
de adviezen over deze serie die bij
een vorige bespreking zijn
gegeven. Het betrof aanpassingen
in kleurtemperatuur van enkele
beelden waardoor deze nu een beter, qua kleur harmonieus geheel
vormen.

En daarmee is de avond in middels bijna morgen geworden, want pas ver
na half één nemen we afscheid van elkaar.
Arthur Palache
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Hasselblad perikelen
Ik heb op deze laats al eens eerder
uitgelegd dat ik jarenlang onderwaterfotografie heb bedreven met een
Hasselblad 500 EL in een onderwaterhuis.
Ik maakte er onderwaterdia’s mee op
formaat 6 x 6 cm en dat gaf heel
bevredigende resultaten. Maar, zeker in de
beginperiode ging het ook vaak mis.
De camera heeft een verwisselbaar film-magazijn en dat is een enorm
voordeel want je kunt dan van film wisselen
zonder het rolletje uit de camera te halen. Je zet
er gewoon een andere achterwand op met
bijvoorbeeld zwart-wit film in plaats van kleur. Je
kunt op die manier dus moeiteloos wisselen. Die
achterwanden waren in een variëteit aan
uitvoeringen beschikbaar. Zo bestond er een voor
4,5 x 6 cm, er was een achterwand voor Polaroid
filmmateriaal en er waren uitvoering voor 12 en 24
opnamen per filmrol (resp. 120 en 220 rolfilm). Ik had de 24-opnamen
uitvoering, maar daar pasten ook rolletjes in met 12 opnamen.
Als je van achterwand wilde wisselen moest deze
uiteraard van de camera af en dan zou de film
belicht worden. Om dat te voorkomen werd bij
elke achterwand een schuif meegeleverd die in de
achterwand geschoven kon worden. Daarbij was
er voorzien in een aantal beveiligingen:
1. Je kon de achterwand alleen van de camera
halen als de schuif was ingestoken. Op die manier werd met zekerheid

voorkomen dat de film ongewenst belicht werd.
2. Je kon de sluiter niet bedienen als de schuif in de achterwand zat. In
dat geval had een opname maken geen zin, de film zou immers niet
belicht worden.
3. Tenslotte was er nog een derde beveiliging. Om te voorkomen dat
ongewenst filmtransport zou plaatsvinden, was er voorzien in een
‘hoofdschakelaar’ die het complete systeem stroomloos maakte.
Na deze lange inleiding begrijpt u dat er heel veel kans is dat er iets
misgaat. Je zit onderwater, klaar voor het maken van een opname en er
gebeurt niets… Pas dan kom je erachter dat de schuif nog in de
achterwand zit. Een verloren duik, want terug naar de kant gaan en (met
natte handen) de behuizing openen en de schuif verwijderen geeft zoveel
tijdverlies dat het getij inmiddels verlopen is en duiken niet meer veilig is.
Of je zit onderwater, gereed voor het maken van een opname en er
gebeurt niets… Op dat moment ontdek je dat de schuif weliswaar niet in
de achterwand zit, maar dat de hoofdschakelaar nog op ‘uit’ staat. Alweer
een verloren duik.
En dan zijn er ook nog twee flitsers die onderwater vaak een volkomen
eigen leven leidden. Als ik er nog eens over nadenk was het eigenlijk best
bijzonder als je een keer zonder storingen kon fotograferen. Gelukkig lijkt
het erger dan het is, want na een eenmaal gemaakte fout let je de
volgende keer beter op en na een wat nare aanloopperiode zijn er toch
wel veel goede onderwaterfoto’s gemaakt.
Overgang naar het digitale tijdperk was evenwel een verademing. Je
fotografeert alles in kleur en wil je dat in zwart-wit hebben, dan gebeurt
dat in de nabewerking. Bovendien is er geen beperking van het aantal
opnamen, er is geen rolletje dus dat kan ook niet vol raken. Anderzijds is
er ook geen schuif in een achterwand, dus die kan ook niet vergeten
worden. En de hoofdschakelaar? Die is bij moderne camerabehuizingen
van buitenaf bedienbaar.

Arthur Palache
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