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Nieuws

Van de redactie
Zal er, na ruim een jaar corona-ellende, dan eindelijk wat licht aan het
eind van de tunnel gloren? Ik mag het hopen, want niet alleen onze
gezondheid, maar ook onze economie heeft ernstig te leiden onder de
pandemie. Het complete verenigingsleven in Nederland
ligt vrijwel stil. De avondklok en het beperkte aantal
mensen dat bijeen mag komen zijn de voornaamste redenen dat programma’s als
Microsoft Teams, Google Meet en Zoom van
Zoom Video Communications de
laatste tijd een enorme vlucht
genomen hebben. Ikzelf vind op
die manier communiceren een
slap aftreksel van de werkelijkheid, maar maak er toch af en toe gebruik
van. Binnen mijn fotoclub kunnen daardoor in ieder geval de wedstrijden
op digitale wijze doorgaan; we bespreken ze met Microsoft Teams.
Zo hebben we tenminste nog enig contact, al is het slechts digitaal.
In deze uitgave vindt u naast mededelingen van voorzitter en bestuur de
aankondiging van een nieuwe versie van Audacity, het verschijnen van
een handboek voor M.objects in de Nederlandse taal en een artikel over
compositie. Dat gaat over het aantal objecten in een foto. Er zijn drie
nieuwe leden en moeten helaas ook melden dat twee leden zijn
overleden.
Nikon stelt een gratis fotobewerkingsprogramma ter beschikking. De
gebruikelijke column van de hoofdredacteur besluit deze uitgave.

Kopij voor het mei-nummer is weer van harte welkom. Stuur dit naar
nvbgnieuws@nvbg.nl en doe dat uiterlijk vrijdag 23 april.
Het mei-nummer verschijn dan op woensdag 5 mei in uw mailbox.

Van de (interim) voorzitter
De macht van de camera is afgelopen weken weer bewezen. Een besmette
minister loopt snel naar haar auto om thuis in quarantaine te gaan. Vlug
wat papieren van het bureau gepakt en onder de arm gestopt en daar
stond een fotograaf. Einde verkenningen voor een nieuw kabinet, de
papieren kan ze versnipperen. Uithuilen en opnieuw beginnen.
Wie zal dit tot een goed einde brengen?

Wij, AV-makers, werken dus met een machtig wapen. En aangevuld met de
software die we gebruiken kunnen wij dynamische en indringende
presentaties geven die de toeschouwers versteld doet staan, ze wat leren,
op andere gedachten brengen of gewoon een leuk moment bezorgen.
Maak er, vooral in deze tijd gebruik van. En wat zou het niet mooier zijn om
dat ook in verenigingsverband te kunnen doen.
Als we Hugo de Jonge mogen geloven breken na het eerste halfjaar betere
tijden aan. Er is licht aan de horizon zei hij. Dat schept verwachtingen,
alhoewel kort geleden iemand tegen mij zei dat een horizon een fenomeen
is dat steeds ver weg blijft, hoe snel je er ook naar toegaat. Maar toch heb
ik vertrouwen in dat we dit najaar weer meer kunnen. De regionale
afdelingen weer lijfelijk actief, drie regionale festivals en het Nationaal AV Festival op 30 oktober. Ik kijk er al verlangend naar uit.
Tot het zover is roeien we met de riemen die we hebben.
Blijf gezond. Hou contact op afstand en blijf AV’s maken.

Ed Diersmann,
Interim voorzitter NVBG

Arthur Palache, Hoofdredacteur
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Het bestuur heeft versterking gekregen van twee leden.
Laurens Verheggen en Renko Kuiper hebben te kennen gegeven
interesse in een functie te hebben. Om gevoel te krijgen met de gang van
zaken in het bestuur en welke zaken er spelen zijn zij interim bestuurslid
geworden. Interim, omdat onze leden zich in een Algemene Ledenvergadering zich over een benoeming tot bestuurslid dienen uit te
spreken.
Corona weerhoudt het bestuur er niet van om een aantal zaken op te
pakken. Zo zijn we begonnen met de voorbereidingen voor het Nationaal
AV-Festival op 30 oktober 2021. Het bestuur gaat ervan uit dat we het
festival op een normale wijze door kunnen laten gaan. Mocht het zo zijn
dat op die datum nog niet de volledige capaciteit van de zaal (230
zitplaatsen) gebruikt mag worden, dan zullen we proberen het festival
twee keer te houden, bij voorkeur op de vrijdag en de zaterdag. In dat
geval is het nodig om zich aan te melden en een plek/plekken te
reserveren.
Bestuurslid Herman van den Dool heeft het bestaande draaiboek verder
uitgewerkt en een stappenplan gemaakt, waarmee de voorbereidingen op
de voet gevolgd kunnen worden.
Van 12 juni tot en met 21 augustus kan men series aanmelden en
inzenden. Hiervan worden nadere mededelingen gedaan in de komende
edities van het NVBG-nieuws en via Nieuwsflitsen.
Ook zijn voorbereidende
stappen gemaakt voor een
ander punt uit het beleidsplan
2021 namelijk: de betere
positionering van geluid
binnen de NVBG.
Nico Warnaar, Henk P. Tulp

en Ed Diersmann hebben een verkennende online bespreking gehouden.
Besloten is een enquête onder de leden te houden om de kennis en de
behoeften van de leden over geluidsaspecten te peilen. Dit alvorens te
komen met voorstellen om leden te stimuleren tot het maken (nog) betere
AV-producties door meer aandacht aan de geluidsaspecten te besteden.
Deze enquête zal in mei of juni gehouden worden. Via NVBG-nieuws en
Nieuwsflitsen wordt u hiervan op de hoogte gehouden.
Enkele regionale afdelingen
hebben gebruik gemaakt of
gaan gebruik maken van het
ZOOM-account van de NVBG
om digitale bijeenkomsten te
organiseren. Regionale
afdelingen die dit ook willen
gaan doen kunnen zich
aanmelden bij ons bestuurslid Henk P. Tulp (henktulp@planet.nl).
De werkgroep AV-wedstrijdreglement is met de werkzaamheden gestart.
In een eerste ZOOM sessie heeft elk lid van de werkgroep ideeën over de
opzet van de Nationale AV-wedstrijd naar voren gebracht. Daarover is
uitvoerig gediscussieerd en zijn de eerste (voorlopige) conclusies
getrokken. Binnenkort volgt een tweede sessie waarin vooral naar de
praktische uitvoering gekeken gaat worden.
De werkgroep brengt een advies aan het bestuur uit over het aanpassen
van het wedstrijdreglement. Daarna worden de voorgenomen
veranderingen voorgelegd aan de leden. Het is de bedoeling dat tijdens
een ingelaste ledenvergadering op het Nationaal AV-Festival op
30 oktober 2021, de leden zich uitspreken over deze wijzigingen.
Deze gaan gelden voor de Nationale AV-wedstrijd 2022. Voor dit jaar
geldt nog het oude wedstrijdreglement.
Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Beeld en Geluid.

3

Fotografen gezocht
Voor de nieuwsbrief van de NVBG en de website zijn ook dit jaar weer
mooie foto’s nodig van ons Nationaal AV-Festival.

Als u nu denkt: “dat heb ik altijd al willen doen?’ meldt u dan aan. Het
verlicht onze taken en het is gewoon ook heel leuk om te doen.
Aanmelden bij Jan Bras onze secretaris (secretariaat@nvbg.nl).
Het bestuur van de NVBG.
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Van har te welkom...

De afgelopen maand zijn er drie nieuwe leden bij de NVBG ingeschreven:
Wij ontvingen de mededeling dat 4 maart is overleden

Jan Brok uit Drunen,
Jos Hoeboer
Ton Kolmeijer uit Maasland en

Jos was sinds 1986 lid en een enthousiast maker van audiovisuele
producties, waarvan sommige ook tijdens de Nationale AV-wedstrijden te
zien waren. Ook was hij geruime tijd penningmeester van de regionale
afdeling Kennemerland.
Ook is vernomen dat vorig weekend is overleden:

Willem Steetskamp uit Haarlem
We heten Jan, Ton en Willem een warm welkom en gaan ervan uit dat ze
een plezierige tijd bij onze vereniging zullen doormaken.
Het bestuur van de NVBG

Nico Dijkstra
Nico was al lange tijd lid van de NVBG en actief
in de regionale afdeling Arnhem.

Wij wensen de naaste families veel sterkte toe
en de kracht om dit verlies te dragen.

Het bestuur van de NVBG
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In Memoriam Jos Hoeboer

Op 4 maart jongstleden is ons zeer gewaardeerd clublid Jos Hoeboer op
de leeftijd van 64 jaar overleden. Op 11 maart is afscheid van hem
genomen in crematorium Bouwens te Uithoorn.
Vijf jaar geleden kreeg Jos, net voor de trouwdag van zijn dochter in
Oostenrijk, een hersenbloeding. De gevolgen daarvan waren
verstrekkend en Jos moest, teruggekeerd in Nederland om te revalideren,
opgenomen worden in de Janskliniek in Haarlem. Na ongeveer een jaar
werd hij overgeplaatst naar Nieuw Unicum in Zandvoort. Jos was totaal
afhankelijk van een rolstoel en had het daar moeilijk mee, heel
begrijpelijk.
Toch is hij, toen maandelijks vervoer naar de club geregeld was, bijna
iedere clubavond samen met Ineke aanwezig geweest. Van veraf was Jos
altijd herkenbaar aan zijn rood/witte shawl in de clubkleuren van zijn
geliefde voetbalclub Feyenoord.
Jos is als vrijgezel in het begin van het diaporama fenomeen, toen nog
vallend onder de paraplu van het PEN, lid geworden en werd al snel
gevraagd assistentie te verlenen in de organisatie. Dat ging hem goed af
want de aankondigingen van clubavonden en festivals werden geheel

door hem verzorgd. Ook het regelen en verzorgen van allerlei dingen kon
je gerust aan Jos overlaten; de programmaboekjes voor de festivals vanaf
1995, de foto’s in de programmaboekjes, de flyers, en vooral de AVintro’s die hij maakte voor clubavonden en festivals.
Heel bijzonder was de afspraak met de BAM (de firma waar Jos werkte)
om gebruik te mogen maken van een vergaderzaal. Hier konden wij dan
de apparatuur opstellen om de diaseries te draaien en te bespreken die
op de festivals vertoond zouden worden. Jos zorgde als uitstekende
gastheer ook nog eens voor de drankjes.
Naast dit alles is hij jarenlang de penningmeester geweest van onze club.
Op het moment dat de digitale projectie zijn entree maakte startte hij met
het produceren van AV-series.
Jos had een goed gevoel voor humor dat hij ook in een aantal series liet
zien. Hierbij een kleine selectie uit zijn oeuvre:
Dubbel C, Fiets van Pa, Spaarnestad-datsenraapS, en de meest bekende
“Wie kent hem niet”.
De laatste was een ironische reactie op alle rumoer rondom Zwarte Piet.
Helaas kunnen we nooit meer genieten van nieuwe series door Jos
aangeboden en zijn menig over fotografie en geluid maar vooral van zijn
gezelschap.
Wij zullen Jos herinneren als een zeer gezien clublid en wensen zijn
echtgenote Ineke en familieleden veel sterkte toe.

Namens het bestuur en de leden van AV/Club Kennemerland.
Theo Eichhorn
voorzitter
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Handboek M.objects

Goed nieuws voor alle gebruikers van M.objects, het AV-programma van
Duitse oorsprong.

Via de website mobjects.com wordt sinds jaar en dag een uitgebreide
gebruiksaanwijzing verstrekt. In eerste instantie was dat alleen in de
Duitse, later ook in de Engelse taal. Deze handleidingen zijn als PDF
gratis downloadbaar vanaf de website van M.objects. Als echt boek
worden ze te koop aangeboden. Sinds kort is er nu ook een Nederlandse
bewerking van dit handboek.
Het is in onze Nederlandse taal vertaald, compleet met screenshots,
zoals deze ook in de Duitse versie staan afgebeeld.
De Nederlandse importeur en vertegenwoordiger van het programma,
Henk P. Tulp zal het boek als PDF aan de M.objects-gebruikers ter
beschikking stellen.
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Audacity 3.0.0
Audacity is al 20 jaar een audio-bewerkingsprogramma, dat niet alleen
voor Windows, maar ook voor andere platformen zoals macOS en Linux
beschikbaar is. Het is een veelzijdig programma , geschikt voor een groot
aantal geluidssporen, zowel voor mono als voor stereo. En het mooiste
van alles is dat het volledig gratis is. Audacity 3.0.0 is een update van de
vorige versie: Audacity 2.4.2. De belangrijkste wijzigingen staan
hieronder aangegeven:
Ander data-bestand
De grootste verandering bij deze upgrade is het nieuwe bestandsformaat.
Projecten worden voortaan opgeslagen als ‘.aup3’. Audacity stelt, dat
hierdoor de werksnelheid wordt verhoogd. Oudere Audacity bestanden
zijn zonder meer in de nieuwe omgeving te gebruiken.

Het bewerken van audio met .aup3-projecten zou op de meeste machines
iets sneller moeten zijn dan voorheen, omdat er minder bestanden
worden bewerkt. Het afronden en afsluiten van een project aan het einde
van het werk kan een stuk langzamer gaan, omdat er meer te doen is als
een project wordt afgesloten.
Uw oudere .aup-projecten kunt openen in Audacity 3.0.0 moeiteloos
worden geopend, waar ze zullen worden geconverteerd naar het
nieuwe .aup3-formaat.

Fouten opgelost
Er zijn ook meer dan 160
bugs opgelost die zich in
de loop der jaren hadden
opgestapeld.
De meeste van deze bugs
waren kleine problemen en
gemakkelijk te omzeilen.
Sommige waren echter
van behoorlijke omvang.
De producent van Audacity
is erg blij dat deze bugs nu
zijn verholpen.
Alle middelen die nodig zijn voor audiomontage zijn aanwezig.
Het pakket biedt verder veel ruimte voor plug-ins om muziek en geluiden
(als u wilt) te restaureren, te voorzien van speciale effecten en om de
eind-mix af te maken.
Audacity 3.0.0. is HIER gratis te downloaden.

Label Geluiden & Noise Gate
Het ‘Noise Gate’ -effect is verbeterd en een nieuwe analysator is
toegevoegd,genaamd ‘Label Sounds’, die geluiden en stiltes kan labelen.
We hebben ook elders een paar kleine aanpassingen gedaan. U kunt nu
macro's importeren en exporteren, en er is een aantal nieuwe opdrachten
voor het gebruik van de laatst gebruikte tool of de laatst gebruikte
analysator waar u snelkoppelingen naar kunt geven.
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NX Studio van Nikon

het beheren van voorinstellingen, het bekijken van kaarten die
opnamelocaties tonen op basis van locatiegegevens die zijn toegevoegd
aan foto's en het uploaden van foto's naar het internet.

Nikon heeft NX Studio uitgebracht, een fotogalerij en -bewerker ineen.
De software combineert een groot aantal functies van Nikons ViewNX-i
en Capture NX-D-software. NX Studio is gratis te downloaden.
De NX Studio-software heeft volgens Nikon ten opzichte van de twee
voorgaande programma's een verbeterde interface die intuïtiever aan
moet voelen. Het bedrijf heeft de functies van de foto- en videobewerker
onderverdeeld in de categorieën importeren, bekijken en bewerken.
Gebruikers kunnen met NX Studio onder meer de witbalans aanpassen,
belichtingscompensatie toepassen bij RAW-bestanden en met
kleursturingspunten kleuren aanpassen binnen opgegeven gebieden.
Daarnaast is er een retoucheerpenseel en het programma ondersteunt de
software filters met Picture Control.

Nikon zegt functies binnen de software sneller te hebben gemaakt, zodat
het verwerken van zowel foto's als video's sneller moet gaan. Bewerkte
foto's kunnen vanuit NX Studio geüpload worden naar Nikons
opslagdienst Image Space en bewerkte video's kunnen naar YouTube
worden geüpload. Nikon zegt ViewNX-i en Capture NX-D niet meer
verder te ontwikkelen. NX Studio is beschikbaar voor pc's met Windows
8.1 of hoger en macOS Mojave en hoger.
NX Studio-software biedt een complete reeks intuïtieve tools voor het
bekijken, verwerken en bewerken van foto's en video's. Het combineert
de foto- en videoweergavefuncties van ViewNX-i met de fotobewerkingsen retoucheertools van Capture NX-D in één enkele, uitgebreide
workflow. Het programma kan niet alleen worden gebruikt voor het
verwerken van RAW-foto's, maar de bewerkingsfuncties ervan, inclusief
tooncurven en helderheids- en contrastaanpassing, kunnen ook worden
toegepast op JPEG/TIFF-beelden. NX Studio beschikt tevens over
diverse functies voor taken zoals het bewerken van XMP/IPTC -gegevens,

Klik HIER om een tutorial over dit programma te zien (Engels talig)
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De oneven-regel
in de fotografie

afzonderlijke elementen. Dat is de kracht van de oneven-regel in
fotografie: Het creëert een compositie waardoor de kijker iets beter moet
kijken en het brein iets harder moet werken.

Wanneer u een foto maakt, probeert u de geest van de kijker te
manipuleren. Hoewel foto's eenvoudige, tweedimensionale weergaven
van de werkelijkheid zijn, hoopt u als fotograaf de kijker te laten zien wat
u zag, wat u voelde en hoe u de wereld op dat moment ervoer. En dat is
waar deze oneven-regel in fotografie over gaat: het brein van de kijker
beroeren om een aangenamere compositie te creëren .

De oneven-regel in de fotografie - drie paraplu's
Drie bloemen in
een driehoek

Wat is de oneven-regel in de fotografie?
De oneven-regel stelt dat een compositie waar mogelijk een oneven
aantal objecten moet hebben en niet een even aantal objecten. Dus een
afbeelding zou drie bloemen moeten hebben in plaats van twee, en vijf
mensen in plaats van vier.
Waarom?
De oneven-regel maakt gebruik van de neiging van de hersenen om orde
te scheppen. Als we een groep objecten bekijken, wil ons brein ze
onbewust in paren groeperen. Maar als we worden geconfronteerd met
drie, vijf of zeven objecten op een foto hebben we een groep die niet op
die manier te organiseren is.

Bij een oneven aantal objecten kan er één dominant worden. De kijker zal
langer naar het beeld kijken, en het oog laten bewegen tussen de

Drie appels

Drie, vijf of zeven objecten kunnen goed werken.

Composities maken met de oneven-regel
Als de fotograaf heeft u zelf de volledige macht over uw compositie. U
kunt uw scène dus zelf ordenen en samenstellen met een oneven aantal
onderwerpen.
U kunt ook een oneven aantal onderwerpen op een prettige manier
rangschikken; U kunt bijvoorbeeld sterke compositorische elementen
opnemen, zoals lijnen en driehoeken. In feite zijn deze compositie-tools
nòg een manier om het brein van de kijker te activeren bij het zoeken
naar lijnen en patronen.
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Het is natuurlijk niet voldoende om alleen aan het aantal objecten te
denken. U moet nog steeds nadenken over natuurlijke paren, want
hoewel een kopje, een schoteltje en een lepeltje een aangename
compositie kunnen maken, zouden een kop, een schotel en een
schroevendraaier de kijker waarschijnlijk in verwarring brengen - ook al
volgt dat de oneven-regel!
Bloemen kunnen geweldige onderwerpen zijn om gebruik te maken van
de oneven-regel. Als u de bloemen in de scène zelf rangschikt, denk er
dan over om een groep van drie of vijf te gebruiken in plaats van een
even getal.

In composities van stillevens hebben we vaak de mogelijkheid om onze
onderwerpen te ordenen, door te kiezen wat, waar en hoeveel objecten
worden geplaatst.
En dat maakt het gemakkelijk om de oneven-regel toe te passen, zoals
op de bovenstaande foto:
Wanneer u een stilleven maakt, heeft u volledige controle over wat u wel
en niet wilt weergeven. Hier zijn de lantaarn, de gehandschoende hand
en het houweel de drie belangrijkste elementen in deze compositie, dus
dit volgt de oneven-regel.

Als u bloemen in de
natuur fotografeert,
kunt u uw foto
misschien kadreren
met een oneven
aantal onderwerpen.
(U kunt in
voorkomende
gevallen ook een
bloem klonen of
wegshoppen.)
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De oneven-regel voor andere objecten
Buiten in de natuur,
misschien bij het
fotograferen van
landschappen, bent u
soms niet in de
mogelijkheid om rond
uw onderwerp te lopen..
Besteed in plaats
daarvan tijd aan het
verkennen van uw
scène - en vind
composities die
profiteren van de
oneven-regel in
fotografie.
Als u buiten
fotografeert, kijk dan
wat u kunt doen om
composities te maken
met een oneven aantal
belangrijke objecten, of
het nu gaat om bergtoppen, bomen, rotsen of wolken.
Merk op dat u de regel nog steeds kunt toepassen tijdens de
nabewerking; als u vier elementen hebt in plaats van drie, kun u er altijd
één wegshoppen.
De drie palen werkten goed voor de oneven-regel, maar er zaten vier
vogels op het hek. Geen probleem; shop er gewoon een uit! Bent u het
ermee eens dat drie beter is dan vier?
Of u nu aan het fotograferen bent in het veld of aan het bewerken bent op
uw computer, de regel is meestal nog steeds van toepassing. Een oneven
aantal objecten zorgt voor een sterker beeld.

Van de vier vogels is er één weg geshopt
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Fotografeer een tijdje en u zult allerlei 'regels' horen de regel van derden, de reciproke regel, de regel van
links naar rechts en allerlei andere regels voor
compositie en camerabediening.
Van links naar rechts regel
De basis van de regel van links
naar rechts is dat als een
onderwerp van de ene naar de
andere kant van je frame
beweegt, je het beste
fotograferen als je onderwerp
van de linkerkant van het frame
naar de rechterkant van het
frame beweegt. De logica
hierachter is dat we in veel
landen van links naar rechts
lezen.

Er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen
op de regels. En er zijn momenten
dat het goed is om de regels te
overtreden voor een nog betere
compositie.

Wanneer moet u de oneven-regel
overtreden?
U moet zich bij het fotograferen van
mensen niet altijd aan deze regel
houden. Als u een paar mensen
fotografeert, heeft het geen zin om
er altijd een derde persoon bij te
hebben (dit zou in feite een nieuwe betekenis geven aan de oneven regel).
Natuurlijk, mocht dat paar een kind krijgen, geweldig; de groep van drie
zou een mooie toepassing van de oneven-regel zijn. Als het paar dan
nóg een kind zou hebben, moet u een andere manier vinden om ze te
poseren die rond de oneven-regel werkt.

Hier is nog een reden om de oneven-regel te breken:
Als u een foto maakt van Mount
Rushmore. Wie gaat u weglaten
om u aan de oneven-regel te
houden?
Daarom zou de oneven-regel
net zo moeten zijn als de regel
van derden: gebruik deze
wanneer het werkt om uw

compositie te verbeteren, maar voel u er niet door beperkt als uw
onderwerp het gebruik ervan gewoon niet toestaat.
Vijf mannen voor een trein. Het was gewoon
geluk dat de groep uit vijf mannen bestond.
Dat was gunsig voor de compositie.
De vreemdeling
Misschien heeft u het lied in Sesamstraat wel
eens gehoord: "Een van deze dingen is
anders dan de andere." Het is een spelletje
dat de show gebruikt om kinderen te leren
observeren.
Nou, u kunt een soortgelijk spel spelen met
de geest van de kijker.
Zoek eenvoudig scènes en composities op
waarin iets in de afbeelding vreemd is,
anders is, niet op zijn plaats is of niet overeenkomt.
Dergelijke
afbeeldingen
kunnen krachtig
zijn. Ze betrekken
de geest van je
kijker, vestigen de
aandacht op het
vreemde object en
laten je kijker wat
langer naar je foto kijken.
Bijvoorbeeld een donkere boom in een rij lichtere bomen. De nonconformistische boom zorgt voor een interessanter beeld.
Heeft de kracht van een "vreemde eend in de bijt" iets te maken met het
aantal objecten op uw foto? Het zou wel of niet kunnen. Misschien
voldoet het niet aan de standaarddefinitie van de oneven-regel.
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Toch is het een
krachtige techniek
en een geweldige
manier om
spannende foto's te
maken die de kijker
op een bijzondere
manier boeit.
De oneven-regel in
de fotografie - een
roze bloem omringd
door gele bloemen
maakt dat ‘de
vreemdeling’ meteen in het middelpunt van de belangstelling komt te
staan.
De oneven-regel, slotwoord
Als iemand je vertelt dat je foto's vreemd zijn, beschouw dat dan als een
compliment! Als u manieren kunt vinden om de oneven-regel in fotografie
te gebruiken, zult u daar zeker voordeel bij hebben.
Het is niet alleen hip om dwars te zijn, maar het is ook cool om raar te
zijn!

Alle evenementen die in deze kalender worden genoemd zijn onder strikt
voorbehoud vermeld. De corona-ontwikkelingen maken de toekomst nog
steeds heel onzeker.
Via nieuwsflitsen en deze evenementen-kalender houden we u
voortdurend op de hoogte.

Evenement

Plaats
Oosterhout
(Nijmegen)

Datum

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

AudioVisueel Voorjaarsfestival

04-09-2021

Informatie over uw eigen evenement die u in deze evenementenkalender
opgenomen wilt hebben kunt u sturen naar nvbgnieuws@nvbg.nl

Bron: internet

Vertaling
Arthur Palache
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Stemmen
Na een in mijn ogen ellenlange voorbereiding in de vorm van vele
gesprekken in praatprogramma’s en nog veel meer reclamespotjes door
politieke partijen, is er dan eindelijk half maart gestemd voor een nieuwe
regering. De oude was nog niet helemaal versleten, maar afgetreden
wegens een ‘akkefietje’ in de toeslagensfeer.
Ik had gezien mijn vergevorderde leeftijd niet alleen een stempas
ontvangen, maar daarnaast ook een stevige brief met twee antwoord enveloppen, een document met
aanwijzingen, een stemformulier en nog iets,
wat ik me inmiddels al niet meer herinner
(hoge leeftijd, weet u wel?). Daarmee kon ik
stemmen per post, een mogelijkheid alleen
voor mensen van 70-plus. Deze leeftijdsgroep is namelijk volgens het
RIVM 'in het algemeen extra kwetsbaar' voor het coronavirus.
De aanwijzingen wat met al die formulieren te doen waren duidelijk, maar
de hele procedure stond me behoorlijk tegen omdat de toon van de brief
mij niet beviel. Alsof ik de intelligentie van een 4-jarig kind had. Ik heb die
envelop dan ook met alle inhoud onmiddellijk in de prullenmand gemikt.
Ik heb, net als onze voorzitter in de vorige uitgave al meldde, ook een
nieuw rijbewijs. Dat ging niet zo van een leien dakje als bij hem, in
tegendeel. Ik heb op 4 augustus van het vorige jaar de procedure gestart
met het (digitaal) invullen van een gezondheidsverklaring. Ruim 18 weken
later, op 28 november kon ik een medische keuring ondergaan. Op
16 december heeft het CBR me weer een brief verstuurd met het verzoek
een medische keuring te ondergaan. Vreemd, want ik was in november al
gekeurd. Het bleek dat de keuringsarts een paar dingetjes vergeten was.
De keuring moest dus over en dat valt niet onder garantie. Uiteindelijk
stuurde het CBR de rijgeschiktheidsverklaring waarmee je bij de
gemeente een afspraak kunt maken voor een nieuw rijbewijs. En dat

rijbewijs, ik geef toe, het is een lang verhaal geworden, kon op maandag
15 maart op het gemeentehuis worden afgehaald. Omdat dat ook de
eerste dag was dat er gestemd kon worden heb ik dat maar
gecombineerd.
In het gemeentehuis was een stembureau ingericht, uiteraard geheel
coronavrij. Overal stonden ambtenaren van de beveiligingsdienst, strak in
driedelig uniform, met mondkapje voor en een ‘oortje’ in om de stemmers
in goede banen te leiden. Ze hadden nog net geen zonnebril op, maar
keken wel heel nors; er kon geen glimlachje af. Waarmee maar weer eens
de ernst van onze democratie werd onderstreept.
Voor deze gelegenheid waren er geen rode potloden aan een touwtje,
maar kreeg iedereen een
eigen potlood, dat naderhand
zelfs meegenomen mocht
worden. En dan laat de
gemeente zien dat het moeite
kost om iets zomaar weg te
geven, want het was maar
een half potloodje. In mijn
gedachten zag ik direct een arbeider in de gemeentelijke werkplaats
potloten uitpakken en op de cirkelzaag in tweeën zagen. Een andere
ijverige ambtenaar 1) heeft dan een puntenslijper als gereedschap en zorgt
ervoor dat de afgezaagde eindjes van een mooie punt worden voorzien.
Stemmen is immers een scherpe aangelegenheid.
Dat stemmen zelf was trouwens ook nog een dingetje, want het
stembiljet, met 37 verschillende partijen, was veel breder dan het
stemhokje. Dat vereiste behoorlijk wat manuele handigheid om de
procedure tot een geschikt einde te brengen. Maar uiteindelijk lukte het
toch om een hokje rood te maken.
En dat was het dan weer. Ik heb voor de komende vier jaar mijn demo cratische burgerplicht gedaan. Het was een heel karwei, maar ik ben er
supertrots op.
1) contradictio internimis
Arthur Palache
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