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Van de voorzitter

We hopen echt van harte dat er een volgend jaar is.
Het aantal NVBG-leden neemt af maar wellicht
zorgelijker is dat er geen opvolging gevonden lijkt
te worden voor het bestuur.
Alle aansporingen van de afgelopen jaren ten spijt.
Dit moest ik toch even kwijt.

Beste AV liefhebbers.
Het is wat voorzichtig en langzaam op gang
gekomen maar uiteindelijk heeft de wedstrijdcommissie 36 inzendingen ontvangen voor onze
Nationale AV-wedstrijd.
Nieuwe energie? Het langzaam ten einde komen
van corona? Of is het gewoon de lente?
Hoe dan ook is het weer een behoorlijk aantal
inzendingen. De jury kon aan de bak.
Het is een beetje een historisch moment, deze editie
van de Nationale. Na vele discussies is besloten dat
dit de laatste editie is. Hopelijk niet van het voortbestaan van de NVBG….. maar wel van een jury.
Al enige jaren ontvangen we opmerkingen over de
gang van zaken en wijze van jurering. Het bestuur
heeft hierop geacteerd. U heeft het ongetwijfeld
meegekregen tijdens de ALV’s.
Vanaf volgend jaar bepaalt alleen het publiek wie er
met de mooie prijzen vandoor gaat.

Een andere verandering t.o.v. vorig jaar is dat er nu
geen praatje van een van de juryleden meer is.
Dat bleek voor velen absoluut geen toevoeging en
bovendien voor de juryleden lastig omdat je in de
pakweg 2 minuten te weinig kan uitleggen en
aangeven. De voorzitter van de jury, Chris Stenger,
zal namens de jury aan het eind van de dag een
algemene indruk verwoorden.
Gelukkig kunnen we nu zonder enige beperking
de prachtige locatie van de TheaterKerk Bemmel
weer bezoeken.
En ook nu weer is er een geweldig buffet waarvoor
u zich kan aanmelden. En, niet onbelangrijk, gratis
parkeren op 5 minuten loop afstand op het Kinkelplein.
Niets staat meer in de weg om er een mooi festival
van te maken. Met dank aan de vele medewerkers
en in het bijzonder voor Ed Diersmann en Herman
van den Dool die als lid van de wedstrijdcommissie
dit mede tot stand hebben gebracht.

NVBG Doe Dag - zaterdag 22 oktober
In een vorige nieuwsbrief is het plan om een NVBG Doe Dag te houden gelanceerd.
De idee is om op zaterdag 22 oktober 2022 die dag te houden.
We hebben dan drie ruimtes beschikbaar in de Veluwehal, Barneveld.
Zoals het er nu naar uitziet zullen we in ieder geval een audio workshop
laten geven. Dat daar vraag naar is bleek wel uit de audio enquête.
Maar er zullen vast meer thema’s zijn waar je meer over wilt weten:
Beeldbewerking - werken met AV software - titels maken - tekst schrijven etc….

Dat is nu precies onze oproep.
Laat ons weten waar je graag meer over wilt weten.
Stuur je mail naar onze secretaris Jan Bras. secretariaat@nvbg.nl
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De Nationale AV-Wedstrijd 2022
Op zaterdag 23 april in de Theaterkerk te Bemmel
In de schitterende zaal van de Theaterkerk in
Bemmel worden de geselecteerde series op een
groot schem vertoond. Met de uitstekende audio
voorzieningen van dit theater belooft het weer
een prachtige dag te worden.

De jury zal na vertoning van de geselecteerde
producties een toelichting geven op hun bevindingen, daarna zullen de prijswinnaars worden
bekendgemaakt.
Adres: Markt 5, 6681 AE Bemmel

De jury van 2022:
• Chris Stenger (voorzitter)

Parkeren kan gratis op het Kinkelplein bij het
gemeentehuis, hier vandaan is het slechts een
korte wandeling naar de Theaterkerk.

• Leo Coppens
• Chris Karman
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Nationaal AV-Festival 2022 - Programma
• Vanaf 10:00 uur
• 10:45 - 12:15 uur
• 12:15 - 13:00 uur

Ontvangst van leden, introducés en gasten
Holland blok
Henk Tulp presenteert AV Producties van regionale afdelingen.
Pauze

• 13:00 – 13:15 uur

Opening Nationale AV-wedstrijd 2022

• 13:15 – 14:15 uur
• 14:15 – 14:45 uur
• 14:45 – 15:45 uur

Nationale AV-wedstrijd - presentatie deel 1
Pauze
Nationale AV-wedstrijd - presentatie deel 2

• 15:45 – 16:30 uur
• 16:30 uur

Stemming Publieksprijs - Toegift regionale afdelingen - Prijsuitreiking
Afsluiting Nationaal AV-Festival

• Vanaf 17:00 uur:

Bourgondisch NVBG-buffet * in Theatercafé Bemmel
* voor wie zich vooraf heeft aangemeld en heeft betaald .

Te vertonen producties in volgorde van inschrijving:
Leo Verzijl ...................................Berlijn
Henk Kuiper ..............................De rubberen laarzen
Willem Steetskamp ................Verdwaald
Marco Ising .................................Nature Fights Back
Ruud Mulder..............................Palissaden
Ger Sauer .....................................Tuschinski
Ben de Hond...............................Kesse ku se
Wim Jenniskens.......................Ogenschijnlijk
Robbie Breugelmans...............Vincent
Gerrit Lodder .............................Depot
André Hartensveld .................Eternal Garden
Jan Tuinman ..............................Kent School
Hans Vermaas ...........................Robotica
Adri Snijders ..............................Skyescape
Jos Korenromp ..........................Bij toeval gezien
Marcel Batist..............................Éen van hen
Gert de Graaf..............................Kuststreken
Piet Huijgens..............................Klaprozen werden een symbool
Cor van Diepen.........................Solidaridad museum
Henk Kempen ...........................Winter 2021
Frits Breen ..................................Kamal de kameel…
Rudo van Rooij..........................Imagine
Jan Roeleveld.............................It can be done
Gerrit van Harreveld..............The Grand Prismatic Spring
Jos Hagens ..................................KirköMosse
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Buffet na afloop AV-Festival
Evenals vorig jaar wordt na afloop van het
Nationaal AV-Festival 2022 een bourgondisch buffet geserveerd in het Theatercafé.
Alle bezoekers aan het festival kunnen aan
dit buffet deelnemen. Leden van de NVBG
mogen een introducé opgeven.
De prijs bedraagt € 27,50 per persoon.
U kunt zich tot en met 14 april aanmelden.

Na de aanmelding ontvangt u van ons een
email ter bevestiging.
Er wordt dan per persoon een voorlopige
plaats gereserveerd.
In de email staat hoe u de deelname aan
het buffet kunt betalen. Wanneer wij de
bijdrage van u hebben ontvangen wordt
de aanmelding definitief.
Ook hiervan ontvangt u een email.
Wij hopen dat veel bezoekers met ons deze
dag op een informele en gezellige wijze
zullen afsluiten.
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Het Narcissenbal
Eindelijk was het dan zover! Na minstens 3
uitstellen, konden de AV-liefhebbers weer bij elkaar
komen in Theaterzaal De Klif in Nijmegen.
Het 1e lustrum van het Voorjaarsfestival mocht nu
gelukkig zonder belemmeringen gevierd worden.
Uiteindelijk wisten ruim 50 personen het gebouw
nog te vinden.
We vertrokken al vroeg uit het Westland om er
deelgenoot van te zijn. Na 4,5 maand stilte (30-10-’21
– NVBG-Bemmel) waren we er echt weer even aan
toe. Bij binnenkomst wachtte het ontvangstcomité
ons op voor uitreiking van het programmaboekje (in
ruil voor de entreeprijs) en de optie voor een lunchreservering.

Back to the future
Het boekje dateert uit 2020, destijds was alles
namelijk al in ‘kannen en kruiken’, maar Covid-19
explodeerde. Het mocht de pret niet drukken.
Het boekje was met uiterste zorg samengesteld,
goed leesbaar, tweetalig, overzichtelijk en zelfs met
ruimte voor aantekeningen.
Frank Pauls en Fred Veldhuizen namen traditiegetrouw de regie. Exact 10.30 uur trapten zij af.
Vanwege het oorlogsgeweld elders en het feit dat
we allemaal wel een aantal dierbaren verloren zijn,
werd afgezien van de gebruikelijke ludieke opening.
Met alle respect!

4 presentatieblokken
De dag werd in 4 blokken afgewerkt. In totaal 34
AV’s, waarvan 10 Duitse, 1 Belgische en dus 23
producties van Nederlandse bodem. Achterin het
programmaboekje stond nog te lezen dat er 18 AV’s
buiten het schema vielen. Nooit leuk als je er niet
bij zit, maar bij zoveel aanbod moeten nu eenmaal
keuzes gemaakt worden. Wat overbleef was keurig
uitgebalanceerd en voldoende gevarieerd om het
iedereen naar de zin te maken.
Voorafgaand aan elk blok werden makers van de
vertoonde series naar voren geroepen en getrakteerd op een pot vol Narcissenbollen en hun
deelnemerscertificaat.
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In blok 1 zaten 7 series.
Hierin zat voor mij
(zonder de rest te kort te
doen), één bijzondere
uitschieter.
Mark Rovers stuurde
“LEVENSGOLVEN” in.
Een knap gemonteerde, goed opgebouwde, flitsende
en informatieve AV over 100 jaar radio.
In blok 2 kwamen 10 series aan bod. Ook hier weer
verrassingen. Meteen al met AV 1. “AXLAR BJÖRN”
van Heiner Lieberum verhaalde van een WestIJslandse sage. Ook hier weer een knappe montage,
een boeiend verhaal en knappe fotografie.
“DELIRIUM” van Gemma Leenders sprong boven
het figuurlijke maaiveld uit. Het fotowerk voor deze
AV schoot zij tijdens het Glow-Festival in
Eindhoven. Vaak zie je dan pure registratie, maar
Gemma liet er bijzondere bewerkingen op los.
Hierdoor werd het een schitterend surrealistisch
geheel.
In blok 3 zagen we 8 series. Hierin zat een
ijzersterke en indrukwekkende AV van Firmin Van
Puyvelde. “WIEGALA” vertelt het verhaal over de
kinderen in de getto Terezin tijdens de 2e
wereldoorlog. De tekeningen die zij daar maakten
zijn bewaard gebleven en getuigden van hun
belevingswereld. Een knap geschreven tekst die
werd ingesproken door Willy Coppens. Wat een top
stem heeft die man!
Dan blok 4. De slotronde telde 9 series. Hierin een
aantal, al eerder op andere festivals vertoonde AV’s.
Nieuw en verrassend voor mij was de AV “IJEN
VOLCANO” van Veerle Scheerlinck. Een bijzonder
verhaal over zwaveldragers die hun leven ernstig
bekorten door af te dalen in de meest giftige krater
ter wereld om brokken zwavel te delven. Verder
fraai fotowerk in “CARNEVALE DI VENEZIA” van
Heinz-Gerd Buckstegge.
Rond 16.30 uur was de koek op. Duo Frank & Fred
bedankten sponsors, inzenders en aanwezigen voor
hun deelname en nodigde iedereen uit om op 11
maart 2023 de 6e jaargang bij te wonen… ►
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Bij het verlaten van de zaal kregen alle bezoekers
nog een potje “Tet-a-Tetjes” mee voor thuis.
Onze dank gaat uit naar de eerdergenoemde opperstalsprekers, Cuno voor de projectie, Frans voor het
geluid, Jos voor de communicatie en de rest van het
organisatieteam.
De dag verliep vlekkeloos en had, ter afsluiting, nog
een derde helft in het Lent Plaza Restaurant.
Na 2 uur “All-you-can-eat” zwaaiden we elkaar uit
en reden voldaan terug naar het Westland ■
Marcel Batist,
Namens AV-Groep Westland

advertentie
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Gebruik van Titels en Teksten
Typografie, van het Oudgriekse (tupos:
slag, vorm, afdruk) en (graphein: schrĳven),
is de kunst van het vormgeven, zetten en
drukken van tekst, zowel voor functionele
als esthetische doeleinden.
Bron Wikipedia.

We zien ze allemaal wel eens, een serie opent met
een mooi beeld en in een hoekje, een beetje weg
gestopt om het beeld niet te verstoren, de titel met
een lettertype dat ook nog niet geheel bij de sfeer of
onderwerp van de serie past. Dat moet beter
kunnen ook zonder de clou van het verhaal in de
titel direct prijs te geven (titel keuze).

Informatieve teksten bij de aanvang van de serie
dienen onderdeel te zijn van de totale vormgeving
van de serie en zijn mede onlosmakelijk verbonden
met ook de gekozen muziek en andere geluiden.
Aan het eind bij de aftiteling kan er altijd nog een
persoonlijke noot aan worden toegevoegd.

eerste beeld van de serie moet je zorgen dat de
toeschouwer naar het puntje van zijn/haar stoel
schuift. Bij een romantische serie kies ik dan voor
b.v. het Vivaldi lettertype, bij moderne architectuur
dient het weer strak te zijn, keus te over.
Zorg er wel voor dat het leesbaar blijft.

Niet alleen het lettertype maar ook de kleur of
kleurcombinaties is er een om over na te denken,
ook zij dienen de sfeer mede te ondersteunen van
de serie. Gebruik het pipetje om een kleur uit de
afbeelding over te nemen voor de tekst, dit in licht
of matig contrast met de ondergrond.
Eventueel een vervaging toepassen op de onderliggende afbeelding voor de leesbaarheid ►

Kijk ook eens hoe boekcovers en filmposters zijn
opgebouwd met beeld en tekst.
We kunnen er eigenlijk niet omheen maar met het
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In de meeste AV-montage software is
het mogelijk om titels en teksten te
genereren, deze worden direct op het
onderliggende beeld geplaatst en
soms kunnen deze van een schaduwrandje worden voorzien.

Maar een meer creatieve aanpak met veel meer mogelijkheden vind je in een beeldbewerkingsprogramma.
Denk daarbij aan de verschillende 3D toepassingen. Ik ga nu niet verder in op de techniek omdat dit per
programma vaak verschillend is, en het is ook geen onderdeel van deze beschouwing. ■

Typografie dient rekening te houden met het medium en doel van de geschreven teksten,
deze stellen verschillende eisen voor leesbaarheid en opvallendheid.
Auteur: André Hartensveld

Beste NVBG leden in Noord Nederland.
Het zou geweldig zijn als we daar ook een
AV-Groep zouden kunnen oprichten om onze
hobby leuker te maken en samen te streven
naar perfectie. Want wat is er fijner dan om
het samen te doen.
Woon je in de noordelijke provincies en wil
je meedoen?? Laat het weten!
Jaap Postma - jaap@fotojaap.nl
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Voor een AV over Joseph Sylvester (Menthol)
zoek ik foto’s van Hengelo rond 1940 -1950
straatbeeld en foto’s van de markt.
Kan iemand mij hieraan helpen?
Henk P Tulp, henktulp@planet.nl

Heb je iets aan te bieden of zoek je misschien
iets specifieks voor je hobby?
In deze rubriek kan je het melden aan de
andere leden, stuur daarvoor een mailtje naar
onze secretaris of naar de redactie.
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“Hoe maak je een AV” of in modern Nederlands:

“The making of an AV”
Auteur: Henk P. Tulp

Om een AV interessant te maken is veel beeldmateriaal nodig. Overzichtjes, details, macro
opnamen, panorama’s en bijvoorbeeld video. maar
vooral veel. Een tip is ook om audio op te nemen.
Live-geluiden, met je smartphone of met je camera.

Regelmatig krijg ik die vraag te horen.
Soms zijn er prima ideeën of al wat fotografie op
vakantie gemaakt. Maar dan. Hoe nu verder.
Voordat ik nu aan de hand van een van mijn AV’s,
vertel hoe ik dat zelf aanpak moet ik eerst, denk ik,
aangeven wat ik als een AV zie.

Wat is in mijn ogen een AV?
In ieder geval niet de diashows van oom en tante
die een mooie vakantie hebben genoten.
Hoewel ik moet toegeven dat, puur vanwege de
techniek van projectie met diaprojectoren maar ook
van 8mm dubbel- en super8 film, mijn interesse wel
was gewekt. Bijna hoor ik nog het geratel en klikken van de projectoren.

het is meer dan een serie foto’s met een
mooi muziekstuk als achtergrond.
Het moet me iets vertellen, meer dan alleen laten
zien. Welnu. Enige tijd geleden waren we in de
fortuinlijke omstandigheid dat we door Canada
reden. “Als je in de buurt bent moet je er zeker een
kijkje nemen, ’t is maar 500 km omrijden” zo hoorde
ik van een Canadees. Het betrof een museum dat
over interneringskampen ging voor Canadese
japanners. Duizenden moesten huis en haard
verlaten. Een indringend verhaal.

Zelf ga ik vrijwel altijd uit van de tekst en vandaar
uit bouw ik mijn AV op.
Met “wat wil ik vertellen” in het hoofd, schrijf ik dan
de tekst uit in een spreekstijl. In dit geval begon dat
onderweg al een beetje te borrelen.

Eenmaal thuisgekomen werk ik dit
verder uit.
Vervolgens neem ik dit op en kom bijna altijd tot de
ontdekking dat het toch weer te lang is en dat de
zinnen niet altijd lekker lopen. Dus opnieuw en nog
een keer opnieuw en soms ja nog een keer.
Is het v.w.b. de lengte en inhoud oké dan wordt het
nauwkeuriger opgenomen. En ook dat moet een
aantal malen vanwege versprekingen en verkeerde
toon of klemtoon. Het is voor mij vrijwel ondenkbaar dat ik een AV maak zonder gesproken woord.►

Hier zit een AV in dacht ik. Maar ja, de kans dat ik
terug kan om ontbrekende foto’s te nemen is wel
heel klein want Canada is echt te ver weg.

Pagina 10

NVBG nieuws - april 2022

Inmiddels zijn alle digitale ruwe beelden ontwikkeld met Abobe Lightroom en heeft er soms een
forse selectie plaats gevonden.
Nu hebben we de fotografie en tekst in orde maar
dan komt het andere belangrijke deel n.l. de audio.

Niet alleen de muzieksoort maar ook de
live-geluiden en effecten zijn van belang.
Alle elementen dienen in dienst te staan van de AV.
Beeld-Tekst-Audio. Nu kan wellicht ook het opgenomen live geluid van pas komen. De muziek moet
de sfeer van de AV weergeven. Zowaar een lastige
en tijdrovende kwestie. Welke emotie wil ik overbrengen? Puur zakelijk en documentaire achtig?
Of ook iets van mezelf? Dat laatste heeft vrijwel
altijd in mijn AV’s de boventoon. Uiteindelijk komt
alles samen bij het produceren van de AV.
Uiteraard met het mooie m.Objects programma.
Ook daar zit de nodige tijd in om beeldwisselingen,
plotselinge overgangen, het spelen met verschillende lagen, het dynamisch bewegen, noem maar op,
zo goed mogelijk te maken. Alles moet in dienst
staan van de AV. Tegelijk wil ik voorkomen dat het
een spelen met effecten wordt dat zelfs kan
afleiden.
Eenmaal klaar is klaar! Eh…. niet helemaal.

Ik laat het een tijdje rusten en als lid van AVCreatief
laat ik het ook aan de andere leden zien.
Mijn tip zou zijn, doe dat ook op jou AV club.
Nu zijn mijn AV vrienden van AVCreatief niet te beroerd om stevige opmerkingen te maken en met
aanpassingen te komen. Daar denk ik dan over na
en neem het ter harte.
In dit geval over Nikkei, mensen die het gezien hebben herinneren zich misschien de bewegende delen
van het landschap, vonden de meeste AVCreatieven
dat die beweging net iets te snel en teveel was.
En dat vond ik bij nader inzien ook.

Blijf kritisch op je werk!
Het kan er alleen maar mooier van worden.
Om op de vraag aan het begin van dit schrijven
terug te komen. “Hoe nu verder?” is mijn antwoord:

Vraag je af wat je anderen met je AV
wilt vertellen.
Een prachtige serie fraaie foto’s van flora kan heel
erg mooi zijn om naar te kijken.
Zodra je toevoegt waarom je die flora zo geweldig
vindt gaat het ook een interessante AV worden! ■
Veel plezier met het maken van je productie.
Henk P. Tulp

Doe ook mee en schrijf eens een artikel over je hobby
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Introductie - Wings X
Auteur: Remy van Looveren

Wings X is een nieuw AV-softwareprogramma van
AV Stumpfl. Op termijn zal het de Wings (Platinum)
software vervangen die sinds 1996 in gebruik is bij
duizenden professionele en semiprofessionele
audiovisuele producenten en hobbyisten.
Hét kenmerk van de Wings software is de voortdurende terugkoppeling tussen de ontwikkelaars en
de gebruikers van de software. Veel wensen en tips
van gebruikers zijn door de jaren heen in de Wings
software verwerkt.
Wings X is een geavanceerd en kwalitatief hoogstaand AV-softwareprogramma dat vanaf een
onbeschreven blad (in 2019 werd ermee gestart)
opnieuw wordt opgebouwd, weer met veel inbreng
van bèta-gebruikers! Er is direct voor gekozen om
het programma parallel maar ‘native’ op de twee
meest gebruikte besturingssystemen te bouwen:
Windows en MacOS.
Het is dus géén Windows programma dat ook (via
een emulator) op MacOS werkt. De Windowsversie
is een Windows programma en de MacOS versie is
echt volwaardig MacOS. In december 2021 is de
eerste Bètaversie verschenen.
Nieuwe gebruikers die nooit eerder werkten met
Wings (Platinum) zullen direct enthousiast zijn over
de gebruiksvriendelijke en vooral de intuïtieve
opzet van Wings X.
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‘Oude rotten’ daarentegen, gewend aan de vele
mogelijkheden en bekend met de bedieningsmethodiek van WINGS (Platinum) 5, 6 en 7, zullen
ontdekken dat veel mogelijkheden nog niet zijn
geïmplementeerd in Wings X. Maar dat komt wel.
AV Stumpfl Nederland is ook nu weer nauw betrokken bij de ontwikkeling van deze HDAV-software en is zeer verheugd dat, dankzij de tomeloze
inzet van HDAV forumbeheerder Cuno Wegman,
het programma volledig in het Nederlands beschikbaar is!
Ook ik draag mijn steentje bij en creëer een handige
handleiding met veel screenshots die een instap
bijzonder gemakkelijk maakt. De tutorials, ook wel
instructievideo’s genoemd, die door AV Stumpfl, als
helpfunctie, ter beschikking worden gesteld, zijn
allemaal vertaald en opnieuw geproducet op een
Nederlandstalig werkoppervlak. ►

NVBG nieuws - april 2022

Een zeer rudimentaire kennismaking met Wings X
Een eerste enorm verschil met Wings 7 en Platinum
software is het feit dat er geen ‘specifieke’ sporen
meer zijn. Daar moet je wel aan wennen. Geen
audio sporen, geen sporen voor afbeeldingen, geen
videosporen… Alle sporen zijn ‘universeel’.
Concreet: op elk spoor kan je naar believen afbeeldingen, audio, video, markers, tekstobjecten
plaatsen. Dat kan handig zijn om sporen uit te
sparen (bv in de licenties ‘Eco’ en ‘Starter’… waar je
resp. 3 en 6 sporen aangereikt krijgt).

Prettig werk hoor. Voor de modale gebruiker geen
gedoe meer met ‘bijzondere grafische bestanden’.
De dongle verdwijnt. In de plaats ervan komt er
een licentiesysteem. zie www.hdav.nl
In de beschrijving van vorige afbeelding las je dat
op spoor 4 een videofragment met audio staat. Ook
dat zullen velen handig vinden. Bij het invoegen
van een video in de tijdlijn kan je kiezen of de video
getoond en gebruikt wordt mét audio, zonder audio
of alleen de audio.
Wie al eens lipsynchroon heeft willen werken met
video’s zal beseffen dat dit een handige tool is.

Markers zijn niet alleen behouden, hun aantal en
mogelijkheden zijn aanzienlijk uitgebreid.
Op het voorbeeld zie je dat op spoor 2 een afbeelding en een audio object staan. Op spoor 3 staan een
afbeelding, een tekstobject en een video zonder
klank broederlijk naast mekaar. Op spoor 4 een
videofragment met audio en een afbeelding.
Alle combinaties zijn mogelijk. Handig? Ja zeker,
maar ook niet zonder risico. De kans is niet denkbeeldig dat het geheel onoverzichtelijk wordt.
Een beetje zelftucht zal hier op zijn plaats zijn.
Enne… natuurlijk ben je niet verplicht om alles te
mengen. Je kan ook perfect je eigen systeem
behouden en je sporen wél netjes ordenen naar de
soort die jij hen toeschrijft.
Vermits ook de groeps-sporen behouden worden is
orde ook hier weer snel verworven… In zo’n groepsspoor zit informatie over de onderliggende groep:
hoeveel en welke beelden bijvoorbeeld.

Voor de audio krijg je nu een zeer groot aanbod
(ingesloten) VST plugins.

Volledige resolutie
Het volgende gigantische verschil is het feit dat je
steeds de beelden, video’s en tekstfragmenten in
volle resolutie aangeboden krijgt. En dit zowel in
het (kleine) screenvenster als in presentatiemodus.
Ook video’s worden, dankzij een bijzondere programmering diep op de achtergrond, quasi onmiddellijk ‘in vol ornaat’ getoond. En ja, volle resolutie
zowel in het kleine screen als in presentatiemodus.
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En ook de zo geliefde triggers zijn recentelijk
geïmplementeerd en bieden nieuwe mogelijkheden.
Hun visualisering is ook veel aangenamer en dit
zorgt voor meer gebruiksvriendelijkheid. ►
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Beeldvelden
Heb ik de beeldvelden al aangehaald? Ik denk het
niet. Ook hier groot nieuws.
Beeldvelden kunnen als vanouds gecreëerd worden.
Ze kunnen, aan een spoor toegeschreven worden
maar ook aan een object zelf!. Nu op één van de
beschikbare sporen een plaatje zetten, het beeldveld
maken en dit op dit plaatje slepen. Klaar is Kees.
Geen extra spoor nodig.

Voor presentatoren is ook de audio ducking weer
van de partij. Als de spreker iets wil zeggen terwijl
de muziek speelt kan ie, met een eenvoudige druk
op de ‘B/b’-toets, het muziekniveau, naar de door
hem gewenste vermindering, brengen. Mooi hoor.

Schitterend is ook dat links naast de tijdlijn een
‘Bestandenbrowser’ ter beschikking is.
Hij implementeert eigenlijk de ‘Verkenner’ (uit
Windows) of de ‘Finder’ (uit MacOS).
Veel minder gedoe om voortdurend over en weer
van het ene programma naar het andere te
schakelen. Bijzonder handig zijn de filter- en keuze
mogelijkheden.

In-Screen-Editing
En wat mij bij het herlezen van de tekst opvalt én verbaast is het feit dat ik nog niets gezegd heb over de
volledig herdachte en vereenvoudigde gebruiksmogelijkheid van ‘In-Screen-Editing’. Ik was zelf vroeger
geen echte fan van dit systeem. Maar hoe het nu bijgestuurd en geïmplementeerd is, is werkelijk top! ►
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Ondersteuning voor Wings X
Voor degenen die op een overzichtelijke wijze op de
hoogte willen blijven van de ontwikkelingen
binnen Wings X schrijft Cuno Wegman op het
Nederlandse HDAV-Forum regelmatig ‘Feitjes’ over
nieuwe ontwikkelingen in Wings X.
De door Stumpfl ontwikkelde en gepresenteerde
(Duitstalige) instructievideo’s zijn allemaal vertaald
en hermaakt op een Nederlandstalig werkoppervlak. Oh ja, bijna vergeten te zeggen: zo’n
Nederlandse versie is ook onmiddellijk, zonder
bijzondere code of wat dan ook, beschikbaar.
De illustraties bij dit artikel komen uit de
‘Handleiding’ die ik, samen met Cuno Wegman,
aan het schrijven ben.

Het kan haast niet anders dan dat er in de nabije
toekomst mogelijkheid zal zijn om meer uit de
beschikbare software te halen middels hulp,
training of één of andere vorm van ‘opleiding’, hetzij
via live lessen in beperkte groepjes, hetzij, dat heeft
corona ons geleerd, via digitale weg. ■

Een boeiend avontuur wacht ons!
Remy van Looveren

Voorzitter
Gezocht!

De NVBG is dringend op zoek naar een nieuwe voorzitter.
Ben jĳ misschien degene die, samen met de andere bestuursleden en medewerkers,
deze mooie vereniging de volgende periode wil leiden en stimuleren?
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Het belang van een stofhoes
Auteur: Nico Warnaar

Omdat ik enige ervaring heb in audio restauratie,
krijg ik regelmatig de vraag om oude geluidsregistraties op te knappen. Vaak blijken in stoffige,
kartonnen dozen op zolders juweeltjes van opnames te zitten; die zijn heel uniek en: gedateerd met
het tijdsbeeld van toen!
Zo mocht ik wedstrijdinzendingen van vroegere
Nationale Geluidswedstrijden weer nieuw leven
inblazen, amateuropnames van popbandjes aan de
vergetelheid ontrukken, transcripties van geëmigreerde familieleden in ere herstellen en dictafoonbandjes uit erfenissen openbaren.
Dankzij snelle, rekenkrachtige computers en specifieke audiosoftware kunnen van (deels vergane)
geluidsbanden of knullige opnames van decennia
geleden tòch weer goed beluisterbare audio worden
gemaakt.

mijn taperecorder stond in brand!
Pas geleden bezocht een NVBG-collega mij, met een
stapeltje van 50-jaar oude banden onder zijn arm.
We speelden die tapes af op mijn Revox B77 bandrecorder en laadden de muziek in de PC.
Ik beloofde hem de daarop volgende dagen al die
opnames te gaan opknappen. Na afloop van de
sessie dronken wij nog een bak koffie om even
bij te kletsen. Plotseling was mijn woonkamer
gevuld met witte rook, gepaard met een doordringende brandlucht…
Wat bleek, mijn taperecorder stond in brand!
Ik trok meteen de stekker eruit en zette de
buitendeur open om de stank uit huis te verdrijven.

ik was nèt op tijd om een fikkie te
voorkomen.
Ik bracht mijn bandopnemer naar een elektronicareparateur en hij stelde vast, dat de rookontwikkeling is ontstaan doordat ronddwarrelende stofdeeltjes in de machine op warme onderdelen
belandden en daardoor begonnen te smeulen.
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Lering: stof in geluidsapparatuur kan wel degelijk
brand veroorzaken. En vooral bij open-reel decks
en mengpanelen, omdat de behuizing hiervan nooit
geheel gesloten is, maar kieren en luchtroosters
bevat.

Krakende en knetterende faders.
Het tweede nadeel is, dat stof krakende draaiknoppen veroorzaakt, die dan zonder meer moeten worden vervangen. Stofnesten in knetterende faders
kunnen - met veel moeite - worden schoongemaakt
of moeten alsnog worden vervangen.
De remedie tegen deze bedreiging is natuurlijk heel
simpel: gebruik een afdekhoes. Maar dergelijke
hoezen worden veelal gemaakt voor DJ-apparatuur
en synthesizers. Ik heb dus moeten zoeken naar een
bedrijf dat stofhoezen op maat kan leveren.

een vuilniszak is toch geen gezicht!
Uiteindelijk kwam ik terecht bij Iwan op Maat in
Utrecht. Eigenaar Iwan Zwanenbeek is van huis uit
zeilmaker. Zie zijn website: https://iwanopmaat.nl
Hij fabriceert zulke hoezen met de hand, in elke
gewenste lengte, breedte, hoogte en kleur.
Conform de opgegeven afmetingen is mijn bandrecorder vanaf nu in een fraaie afdekhoes gestoken.
Die stofhoes oogt netjes en voelt stevig aan.
En die ‘pyjama’ mag pas uit zodra hij weer dienst
moet gaan doen…►

NVBG nieuws - april 2022

Ik moet trouwens zeggen dat een afgedekt apparaat wel iets netter oogt.
Oké, een stofhoes is een (weliswaar bescheiden) uitgave. Maar bedenk dat zo’n hoes jarenlang mee gaat en
ook redelijk tegen omvallende drankjes beschermt. (Een afdekzeil voor je boot is duurder.)
Je – door stof defect geraakte – apparatuur laten repareren is immers kostbaarder. Buiten dat, is een
schadeformulier voor je brandverzekering invullen al helemaal geen pretje! ■

Kortom: beslist aanbevolen!

Heb jij ook een tip
of een goed idee?
Laat het weten aan je
mede clubgenoten!
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REGIO
NIEUWS
AV-groep Westland
Auteur: Ruud Mulder

Op maandagavond 28 maart 2022 kwamen acht
leden van de AV-groep Westland weer bijeen om 6
nieuwe producties te bespreken en daarna nog een
drietal re-makes.

Dat de keuze van de juiste muziek bij een serie vaak
tot discussies leidt, werd bewezen bij de serie
‘Change of Colors’ van Ger Sauer.
Hij koos Esperanza (gitaarmuziek), maar enkelen
vonden die keuze minder geslaagd. Het ging niet
alleen over het geluidsnivo, wat eenvoudig was aan
te passen, maar ook om de klanken.
De serie liet bloemen zien, die van kleur waren
veranderd. Je zou het fakenieuws onder de bloemen kunnen noemen. En hoewel niet alle bloemen
geschikt zijn om van kleur te veranderen heeft Ger
met zijn serie een prachtig 2:42” durend resultaat op
het scherm gezet.

De geanimeerde bijeenkomst begon met een 3:17”
durende serie ‘de Bolder’ van Henk van Uffelen.
Slechts één foto was de basis van deze boeiende
serie. Bij de eerste beelden vroeg je je af wat je met
maar één beeld kon doen, maar Henk heeft de foto
zo geabstraheerd, dat je je aan het einde afvroeg
waar je naar keek.
De vraag kwam zelfs op tafel of je niet alleen het
tweede deel als serie zou moeten zien. En de groep
zou de groep niet zijn als er alle-maal suggesties
kwamen om de serie helemaal te verbouwen. De
muziek van deze serie was van Dante Drums met
Your last breath, wat we ook bij een andere serie
van Henk al eerder hoorde, maar ook nu er prima
bij past.
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Nog korter (1:48”) duurde de 3e serie van de avond.
Met ‘Constrictor City’ beeldde Ruud Mulder een
gedicht uit de bundel ‘Wateren en Luchten’ uit.
Ruud koos voor een zwartwit serie met aan het
einde een rood kruis.
De meeste aanwezigen vonden dat hier die enige
kleur vervangen moest worden door een grijsachtig
kruis, maar aan de andere kant moest de zwartwitte wolkenlucht een toefje blauw laten zien, omdat dat nadrukkelijk in het gedicht werd genoemd.
De gekozen muziek was van Andersson met het
nummer Stockholm by night. ►
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Het materiaal kwam zowel in een totaal overzicht
als in details voorbij in een 3:16” durende serie.
Persoonlijk vond uw verslaggever het jammer dat
er geen rijdende locomotieven in beeld kwamen die
grote wolken rook en stoom uitbliezen.
Maar ja… het was dan ook geen rijdag toen Henk
op een stille dag in Lieren op bezoek was….

Een begraafplaats die opgeofferd moet worden voor
een luxe appartementsgebouw was de achterliggende gedachte van AV-maker Marcel Batist.
Het ging hem niet om de nieuwbouw, maar om de
begraafplaats die niet alleen veel achterstallig
onderhoud heeft, maar dus ook geruimd moet
worden. En daar speelt ook een persoonlijk tintje
een rol in. De serie „Ruiming aamstaande“ van 3:37”
was in zijn geheel in een wat sombere, maar zeer
goed geslaagde sfeer opgebouwd en werd ondersteund door drie stukken muziek, t.w. Pie Jesu
(Anúna), Abandoned (Martin Czenry) en Departure
(Max Richter).
Hiermee toonde Marcel nog eens aan dat je bij een
AV-serie je niet hoeft te beperken tot één muziekdeel als je er maar voor zorgt dat de meerdere
stukken goed op elkaar aansluiten.

De tweede serie die Henk van Uffelen die avond
liet zien, was ‘Stoomtreinen’.
De misschien wat populaire muziek van Albert
Hammond ondersteunde het geheel.
De maker had op een stille dag een bezoek gebracht
aan de VSM, (Veluwsche Stoomtrein Maatschappij)
Op het terrein in Lieren (bij Beekbergen) staan vele
(stoom)locomotieven en rijtuigen opgesteld.
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Als laatste van de ter bespreking aangeboden
nieuwe series werd ‘Veteranendag’ van Ger Sauer
vertoond.
Op een snikhete junidag in 2019 was Ger aanwezig
bij het defilé (het eerste deel van de serie) en op het
Malieveld in Den Haag (het tweede deel van de
serie). De beelden van het defilé werden muzikaal
ondersteund door de Marche Lorraine gespeeld
door de Belgische Rijkswacht.
Het tweede deel van de serie werd ondersteund
door eigen opnames van Ger. Mocht je er als bezoeker niet bij geweest zijn, dan zorgde de vele sfeervolle beelden ervoor dat je nu, na bijna 3 jaar, er
toch bij was. De vraag was alleen of de 5:26” van de
serie niet aan de lange kant was. Je zou er ook voor
kunnen kiezen om de serie in twee afzonderlijke
delen te hakken.
Tussen de vele veteranen door kwamen ook schitterende portretten van de (ex)-militairen tot leven.
Al met al een mooi sluitstuk van de nieuwe reeks
series.
De drie re-makes werden ook nog vertoond en door
de aanwezigheid van Nico Warnaar deden we ook
nog veel waardevolle tips op over hoe om te gaan
met het geluidsaspect in de series.
Al met al was het alweer 00:00 uur toen de avond
werd afgesloten.■
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Dit magazine is geoptimaliseerd voor lezen op een tablet of beeldscherm
Voor gebruikers van een i-Pad, je kunt het magazine perfect openen in de BOEKEN app,
daarin kan je ze ook in een aparte map plaatsen.
Met deze app kun je het magazine makkelijk lezen en swipen.
© NVBG
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Niets uit deze publicatie mag op enigerlei wijze gekopieerd of vermenigvuldigd worden
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NVBG of de auteur.
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