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Van de voorzitter
Beste AV liefhebbers,

We hadden als bestuur een gezonde spanning over
hoe de Nationale zou verlopen. Zou het goed
bezocht gaan worden? Het aantal inzendingen liep
immers wel heel langzaam op.

Uiteindelijk waren er 36 auteurs zodat de vakjury
aan de bak moest om een selectie te maken en er
prijswinnende AV-producties uit te kiezen.
Met het bezoekers aantal is het goed gekomen.
Meer dan we stiekem verwacht hadden. Zowel het
ochtendprogramma, met de keuzes van de verschil-
lende NVBG regio’s en AV-groepen, als het middag-
programmamet de wedstrijd, is positief ontvangen,
zo hoorden we in de wandelgangen. En wat fijn dat
we geen extra maatregelen hoefden te nemen i.v.m.
Covid 19. Het ging weer als vanouds!

Nu ja niet helemaal want het naar voren vragen
van de auteur en het gesprekje met één van de jury-
leden was komen te vervallen. En ook dat, zo
vernamen we, is als prettig ervaren. De eerlijkheid
gebiedt dat er ook wel bezoekers waren die toch
wel graag even de auteur in beeld hadden willen

hebben. Dat maakt het net weer iets persoonlijker.
Wat ons als bestuur betreft is dit een punt om in
een evaluatie mee te nemen. Zo zullen er nog wel
meer aandachtszaken zijn. Laat het ons weten!
Gewoon met een mailtje naar onze secretaris.

Het was ook een soort van historische Nationale
omdat het voor de laatste keer is geweest dat er een
vakjury was. Vanaf volgend jaar zal het publiek de
1e, 2e en 3e prijs bepalen.
Een selectiecommissie kent een prijs toe voor de
beste audiotrack en voor de beste AV-fotografie.

Vanaf deze plaats bedank ik een ieder die deze
Nationale AV-dag tot een succes gemaakt heeft.
Onmogelijk om alle namen te noemenmaar in het
bijzonder noem ik toch CunoWegman en Frans
Warmerdam die feilloos de techniek hebben ver-
zorgd. Dat lijkt eenvoudig met al die mooie digitale
mogelijkheden maar zo simpel is dat nu ook weer
niet!
Dank natuurlijk ook aan al die auteurs die ingezon-
den hebben voor zowel het ochtend- als middag-
programma.

Met een vriendelijke AV groet,
Henk P. Tulp

In een vorige NVBG Nieuws is melding gemaakt van het initiatief om een NVBG Doe-dag te
organiseren. Daarbij werd ook een oproep gedaan ommet suggesties te komen.
Onze secretaris Jan Bras heeft tot heden maar één enkele reactie ontvangen.

Dat betreft het maken van een draaiboek/script. Hoe maak je nu van een bonte
verzameling foto’s een prachtige AV! Bedankt: daarmee kunnen we al aan de slag!

DeNVBG Doe-dag is gepland op zaterdag 22 oktober in Barneveld (dus niet in Bemmel).
We huren in Barneveld een aantal ruimtes zoals we dat eerder deden.
Het doorgaan hangt wel af van de belangstelling. Hierbij dus een oproep om aan te geven
of je in beginsel de NVBG Doe-dag wil bijwonen en ook een oproep ommet suggesties te
komen over onderwerpen die je graag behandeld wil hebben.

Graag mailen naar onze secretaris Jan Bras secretariaat@nvbg.nl

mailto:secretariaat@nvbg.nl
mailto:secretariaat@nvbg.nl
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Op zaterdag 23 april was het weer zover, het
Nationale AV-Festival met daarin opgenomen de
Nationale AV-wedstrijd 2022.

Ruim een half jaar na de vorige editie, die nood-
gedwongen moest plaatsvinden in oktober, was er
weer een aantrekkelijk programma voor de
liefhebbers van AV’s.
Vanaf 10 uur werden leden van de NVBG en andere
liefhebbers welkom geheten door de bestuursleden
Jan Bras en Hannie Lodder in de sfeervolle Theater-
kerk te Bemmel. In de lounge was het al snel een ge-
zellig weerzien, een belangrijk aspect van de dag!►

Nationaal AV-Festival 2022

Verslag: Jaap Postma
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Series uit de regio
Om kwart voor elf werden we naar de theaterzaal
geloodst, waar Henk Tulp de aftrap gaf.
Naar aanleiding van de vele reacties van de vorige
editie was besloten omweer een selectie van AV’s
te vertonen gemaakt door leden van regionale
groepen. Er waren presentaties van AV-groep
Rotterdam, AV-groep ZONlicht, Regio Utrecht, AV-
groep 1592, AV-groepWestland, AV-groep Den
Helder, Regio Arnhem, AV-groep Kennemerland,
AV-groep Nijmegen en AV-groep Pixana.

Een keur van diverse AV’s werd getoond aan het
aanwezige publiek, ingeleid door Henk Tulp, onze
int. voorzitter, die de organisatie van dit onderdeel
samen met bestuurslid Renko Kuiper had verzorgd.

Om iets na twaalven was er tijd voor de lunch-
pauze in de lounge en bij de bar van het theater,
het was er goed toeven en ontmoeten.
De mogelijkheden om iets te eten en drinken waren
weer goed verzorgd door het personeel van de
Theaterkerk.►
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De AV-wedstrijd
Om 13:00 uur was de theaterzaal weer goed gevuld,
waarna Henk de aftrap gaf voor de Nationale AV-
wedstrijd 2022 en Ed Diersmann de nodige uitleg
gaf over de gevolgde procedure.

Hierna was het tijd voor het vertonen van de eerste
inzendingen, die zonder verdere aankondigingen
werden geprojecteerd.
Tussen de series die vertoond werden was telkens
een korte tijd gepland om even met je buurman/
buurvrouw over het getoonde te kunnen praten.
Persoonlijk vond ik die tijd iets te kort, maar verder
was het aangenaam dat de vertoning niet telkens
werd onderbroken door “praatjes”.

Om 14:15 uur was er een half uur pauze, waarna om
14:45 uur het volgende deel met de andere 12 inge-
zonden producties plaatsvond, alles technisch weer
uitstekend geregeld door CunoWegman en Frans
Warmerdam! ►
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De beoordeling
Na het vertonen van de laatste productie was het
aan het publiek om hun favoriet aan te wijzen, en
dat is voorwaar geen eenvoudige klus. Dan denk je
aan de juryleden Chris Stenger, Leo Koppens en
Chris Karman: wat een uitzoekerij.
Ze zeggen dat je geen appels met peren moet gaan
vergelijken, welnu: de oogst van de Nationale AV-
Wedstrijd lijkt op een compleet gevulde fruitmand!
Van indringende beelden uit de eerste wereld-
oorlog, een lugubere school, beelden van de kust,
uit een museum, de angsten van kinderen, winter-
beelden, oorlogsgraven, een tekenfilm en series die
gebaseerd zijn op een liedje….
Het is dus zaak om systematisch te werk te gaan,
ook voor de publieksjury.
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De prijsuitreiking
Toen was er dan eindelijk de ontknoping:
wie gaat er dit jaar met een mooie prijs vandoor?
Het woord is aan de jury, die zoals eerder gezegd,
bestond uit Chris Stenger, Leo Koppens en Chris
Karman.

de beste audiotrack
De winnaar werd Marco Ising met de serie “Nature
Fights Back:” het antwoord van moeder natuur op
de mensheid.

De veelbelovende debutant
De prijs voor de veelbelovende debutant was
voor Henk Kempen met de serieWinter 2021.
Hij nam deze prijs welverdiend in ontvangst.

De meest creatieve inzending
Deze was volgens de jury voor Frits Breen
De oudste deelnemer met zijn 91 jaar, die een hele
andere aanpak had met de serie “Kamal de kameel
en een onbereikbare toekomst”.
Knap gemaakte productie met zelfgemaakte
tekeningen en verhaal.►
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3e prijs:
Hierna was er de uitreiking van de 3e prijs: die was
toegekend aan Piet Huijgens met de serie
“Klaprozen werden een symbool” over hoe de
klaproos symbool werd van de eerste wereldoorlog.
Dit symbool wordt nu, na ruim 100 jaar, nog steeds
gebruikt om de gevallenen te eren.

2e prijs
De 2e prijs was voor Jan Roeleveld met “It can be
done”, hij had een serie gemaakt over de befaamde
Britse natuurkundige, kosmoloog en wiskundige
Stephen Hawkins. Hawkins leed aan ALS en bracht
een groot deel van zijn leven door in een rolstoel en
communiceerde via een spraakcomputer.
Fragmenten uit zijn laatste boodschap voor hij in
maart 2018 overleed had Jan verwerkt in het kader
vanWorld Earth Day, zeer relevant en
indrukwekkend.

Hoofdprijs
De hoofdprijs was voor Leo Verzijl met de productie
“BERLIJN”. Prachtige beelden omlijst door het lied
“Heimweh nach den Kurfursterdamm” gezongen
door Hidegard Knef. Leo had aangegeven dat hij op
reis was, dus de uitreiking van de prijs zal op een
later moment plaatsvinden.

Publieksprijs
Dan het moment suprême: de uitreiking van de
Publieksprijs: Het bleek dat het publiek toch een
andere keuze had gemaakt dan de jury!
André Hartensveld was degene die met deze prijs
naar huis ging, zijn creatieve serie “Eternal Garden”
over het ongrijpbare C-19 virus in haar eigen uni-
versum. Het virus ging er duidelijk vanuit dat het
de wereld zou overheersen, totdat: de vaccinatie!
Knap gemaakt door André.►



Pagina 9 NVBG nieuws - mei 2022

Na het maken van de foto’s, waarvoor Laurens
Verheggen zich de hele dag heeft ingezet, werd het
NVBG AV-Festival 2022 afgesloten.

Somberewoorden..
We hopen dat er een volgende keer komt…want de
sombere woorden van Henk Tulp aan het begin
van de dag dreunen nog wel na:
“We kunnen helaas niemand vinden die ook een
deel van het werk op zich wil nemen…”
Misschien wil jij er ook nog eens over nadenken?

Buffet
Voor degenen die zich hiervoor hadden opgegeven
was er een smakelijk buffet opgesteld en werd er
nog volop nagepraat over het afgelopen festival en
natuurlijk over de toekomst. Volgende keer geen
“vakjury” meer maar alleen een publieksjury, hoe
dat allemaal moet gaan lopen is de grote uitdaging
voor het bestuur en de wedstrijdcommissie! ■



Pagina 10 NVBG nieuws - mei 2022

Van het bestuur
Diegenen die de Nationale hebben bezocht hebben
de bezorgde woorden vernomen in de openings-
toespraak.

Daarin werd o.a. een citaat uitgesproken uit 2020
dat met zoveel woorden het “on hold” zetten van
NVBG activiteiten voorspelde als er geen nieuwe
bestuursleden zich aanmelden.

Staat het voortbestaan
van de NVBG op het spel?

Hangenwe aan een zijden draadje?

Het zou zo maar kunnen. Feit is dat langzaam het
ledenaantal afneemt en dat tot heden zich niemand
heeft gemeld om in het bestuur plaats te nemen.

Incidenteel hand- en spandiensten lijkt minder een
probleem op te leveren, maar daarmee is de conti-
nuïteit van de vereniging niet gewaarborgd.

We hebben als bestuur een verantwoordelijkheid
hier inmiddels dringender naar te kijken en te
handelen dan enige jaren geleden het geval was.
Afgelopen weken hebben we een aantal mogelijk-
heden de revue laten passeren.

In de komende bestuursvergadering zullen we
verdere stappen gaan zetten en uitwerken.
Uiteindelijk zal dat tot een voorstel komen die we in
een extra Algemene Leden Vergadering, wellicht al
eind dit jaar, aan de leden kunnen voorleggen.

Wat ons betreft is het enige doel het voortbestaan
van deze geweldige hobby waarbij we alle leden
voldoende kennis kunnen laten nemen van alle
facetten van het maken van Audio Visuele
producties.

Met een vriendelijke AV groet,
Het bestuur

De Top-10 en de prĳswinnaars van de Nationale AV-wedstrĳd 2022
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Vrijwilligers: Bedankt!!!
Als bestuur hebben we de goede gewoonte om onze vrijwilligers op de dag van het Nationaal AV-Festival
even in het zonnetje te zetten. Zij verdienen ons applaus.
Een aantal is het hele jaar in touw voor de NVBG, anderen rond het festival.
Maar allemaal dragen ze hun steentje bij.

Ik noem (in alfabetische volgorde):

■ Jan Bras, onze secretaris

■ Ton de Bruijn, jaarrond de man van het kenniscentrum

■ Ed Diersmann, wedstrijdcommissie en website

■ Herman van den Dool, wedstrijdcommissie

■ Marco Ising, wedstrijdcommissie

■ Chris Karman, jurylid AV-wedstrijd 2022

■ Renko Kuiper, bestuurslid

■ Leo Koppens, jurylid AV-wedstrijd 2022

■ Chris Stenger, juryvoorzitter AV-wedstrijd 2022

■ Henk Tulp, interim voorzitter

■ Laurens Verheggen, fotograaf tijdens het Nationaal Festival

■ FransWarmerdam, altijd beschikbaar voor het geluid tijdens het Festival

■ NicoWarnaar, jaarrond bereikbaar voor vragen over audio

■ CunoWegman, altijd beschikbaar voor alles rondom projectie tijdens het Festival

■ Jaap Postma, webmaster en onze man voor de nieuwsbrieven.

In Bemmel is het er niet van gekomen om iedereen even in het zonnetje te zetten.
Daarom vraag ik nu een hartelijk applaus voor deze liefhebbers van de AV- hobby.

■ Hannie Lodder, penningmeester
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Precies veertig jaar geleden verscheen het boek:

Overvloeiprojektie van A tot Z
Dit zogeheten ‘handboek voor diapresentaties’ was geschreven door
wijlen Han Biesen uit Doesburg, die in de jaren ’70 en ’80 zeer bedrijvig
was binnen onze vereniging.
Han gaf deze paperback uit onder eigen beheer, maar wel “onder
auspiciën van de Diaporamaclub”. (Dit was een onderafdeling van de
toenmalige NVG, die in 2014 de huidige NVBG ging heten.)

Deze uitgave telt 224 bladzijden en kostte destijds 28,50 gulden, dat is
omgerekend 12,95 euro.

Handboek voor diapresentaties
“Diaprojectie in overvloei door middel van twee
projectoren, gestuurd door een bandrecorder, heeft
voor haar beoefenaars heel wat creatieve en
artistieke mogelijkheden in petto. Het ontbrak
echter tot op heden aan samengebundelde
informatie over dit fascinerende medium.”

Han beschrijft de beschikbare apparatuur en alle
(soms beperkte) analoge mogelijkheden uit die tijd.
Zijn beoogde lezers waren dus ‘de amateur band-dia
enthousiasten’.

Han hanteert de - toen gangbare - statige, plechtige
manier van de zaken beschrijven. “Uw kostbare
fotocamera krijgt een nieuwe bestemming. Niet
meer onsamenhangende plaatjes schieten maar
bewust toewerken aan een serie dia’s met hetzelfde
onderwerp.”

Natuurlijk ervaar je bij het lezen anno 2022 deze
materie als nogal gedateerd. Let wel; het medium
AV stond toen eigenlijk nog in de kinderschoenen,
zowel bij fabrikanten, handelaren als hobbyisten.
In professioneel verband beschikten enkel
(kapitaalkrachtige) scholen, bedrijven en musea in
die tijd over audiovisuele hulpmiddelen.
Slechts mondjesmaat verschenen hobbyisten op het
AV toneel.

Han constateert hierover:
“Amateur overvloeiprojectie enthousiasten vormen
een geheel eigen groep. In hun taalgebruik vinden
we benamingen als: klankdia-series ofwel diaseries
met geluid.”

De toen geldende synchronisatie materie vormt een
eigen hoofdstuk in het boek.
“Een van de kenmerken van volledig
geautomatiseerde overvloeiprojectie, is dat de
besturing plaatsvindt door tussenkomst van een
band- of cassetterecorder. Dit kan, door gebruik te
maken van een diastuurapparaat, een extra pulskop
(de zogeheten freehead) of één van beide stereo
geluidssporen, waarbij dus slechts mono geluid
overblijft.”
Synchronisatiekastjes waren afkomstig van
vervlogen merken als: Paximat, Optotronic,
Dissomatic en Auvitec.

Zeker vanuit nostalgisch perspectief is de paragraaf
‘geavanceerde computersystemen’ vandaag-de-dag
clownesk. Als hij vooruitblikt, schrijft Han:
“Het AV programma kan geheel worden
uitgeschreven via een alfanumeriek toetsenbord,
behorend bij de computer plus beeldscherm. En het
programmeren kan dan worden opgeslagen op een
floppydisc.”►
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Op een losbladig toegevoegd supplement wordt
trouwens gewag gemaakt van Foto Van Leeuwen in
De Bilt, dat later uitgroeide tot het Audio Visual
Center in Houten en nu bekend staat als HDAV
Wings / AV Stumpfl Nederland.

Auteur Han Biesen heeft in 1982 met zijn
‘Overvloeiprojektie van A tot Z’ een standaardwerk
neergezet voor traditionele AV series.
Het boek grenst aan een encyclopedie.
Tot in de finesses beschrijft hij deskundig de
technieken en uitvoeringen rond projectoren, di-
araampjes, titeldia’s, projectieschermen, recorders,
geluidsband, draaiboeken en synchronisatie.

Het valt te betreuren dat Han kort daarop is
overleden.
Blij toe, dat zijn kennis eertijds niet verloren is
gegaan, maar juist heeft bijgedragen aan de snelle
en omvangrijke verspreiding van onze hobby!

Veel leden hebben onbetwist profijt gehad van
Hans’ uitleg, als steuntje in de rug.
En dat alles in een periode die best wel als
‘pionieren’ mag worden omschreven…
Voor de liefhebber van nostalgie is het besproken
boek te leen via www.bibliotheek.nl

Auteur: NicoWarnaar

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.

advertentie

https://www.bibliotheek.nl%0Awww.bibliotheek.nl
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Op vrijdag 15 april 2022 was het webinar door
Lightroom-specialist Tom Reuvers te volgen.
Tijdens de live-uitzending ging Tom op zoek naar de
juiste bewerkingen die leiden tot perfectie.

De basis bewerkingen
Zo laat hij zien hoe je met eenvoudige schuiven de
basis legt voor een indringende foto, zodat zaken als
kleuren, contrasten en scherpte in perfecte
harmonie samenkomen. Na de basis te hebben
gelegd gaan we op zoek naar de juiste kleurbalans
en kijken we hoe speciale panelen hiertoe een
imposante bijdrage kunnen leveren.

De perfecte bewerking gemaakt?
Dan kijken we hoe we deze bewerkingen kunnen
doorvoeren op een serie gelijke foto’s om nóg
efficiënter te werken. Instellingen synchroniseren
en het maken van eigen presets komt hierbij aan
bod. Last but not least duiken we de wereld in van
het maken van lokale aanpassingen.
Met de komst van de laatste versie van Adobe
Lightroom Classic zijn deze mogelijkheden nog
uitgebreider geworden. Kortom: een geweldige
training om nog meer uit jouwworkflow binnen
Lightroom Classic te kunnen halen.

Leer je foto's perfect bewerkenmet Lightroom Classic
Biografie Tom Reuvers
Tom Reuvers is een Nederlandse fotograaf, die
begon in 2009. Zijn fotografiekunsten zijn te vinden
in zijn speciale foto's van concerten en festivals over
de hele wereld, waaronder concerten van Douwe
Bob en Ilse DeLange en ook enkele van de grootste
namen in muziek als Franz Ferdinand, Lumineers,
Di-rect en Jan Akkerman. Naast concertfotografie is
Tom Reuvers actief als portretfotograaf en werkt hij
aan verschillende projecten.

Ook landschappen en nachtfotografie behoren tot
zijn favoriete bezigheden. Vooral in nachtfotografie
is hij degene die werkt met een speciale workflow
om die geweldige foto's te maken. Het combineren
van verschillende belichtingswaarden in
nachtfotografie geeft zijn foto's net dat beetje extra.
Tom Reuvers staat ook bekend om zijn workshops
en trainingen.

Bekijk HIER het webinar via YouTube

HDR en Panorama fotografie
Een andere webinar van Tom Reuvers over HDR en
Panorama fotografie met Lightroom is te bekijken
via deze link

https://youtu.be/GMLO7V7X5d4?t=848
https://youtu.be/GMLO7V7X5d4?t=848
https://youtu.be/7Xk40synD0g?t=1059
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Update NVBG geluidenservice
Het depot van onze Geluidenservice is de
afgelopen maanden verrijkt met schitterend
nieuw audiomateriaal.

Een beknopte catalogus – met aanvraagformulier –
vind je in het Ledendeel van onze website.

Beknopt, want lang niet alles kan daar worden
getoond. Maak dus gerust gebruik van het ‘vrije
tekstveld’ als je iets zoekt wat je niet kunt vinden,
of andere vragen hebt over audio.

Veel AV-makers konden in de voorbije jaren op
deze wijze (kosteloos) hun series voorzien van
toepasselijke geluiden en geluidseffecten van zeer
hoge kwaliteit.

Auteur: NicoWarnaar
beheerder NVBG Geluidenservice

Deze categorieën zijn erbij gekomen:
• ĳs
• metaal
• impacts
• scanners
• machines
• alligators
• elektronica
• stoomtreinen
• slaande deuren
• lage frequenties
• publieksreacties
• spirituele fluiten
• Ferrari Testarossa
• achtergrondgeruis
• onderwatergeluiden
• sciencefiction wapens
• buitenaardse geluiden
• aarde, vuur, water, wind
• vernietiging, vuil en afval
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“The Voice” van Renko Kuiper
Mijn Stemgeluid en een uitdaging voor jullie
In het decembernummer heb ik het al geschreven
over mijn gestuntel met het opzetten van een AV-
serie die verhaalt over het vliegtochtje dat wij van
de kinderen hadden gekregen.
Met dit gestuntel ben ik verder gegaan.
Het kostte wat moeite maar eindelijk had ik de
beelden, die van 3 camera’s afkomstig waren en de
aanvullende beelden die ik ontworpen had, op een
rij staan. Dus werd het tijd ommet het geluid aan
de slag te gaan.
Tijdens het nadenken hierover werd het mij heel
duidelijk dat ik de stemmen van mijn vrouw enmij
in deze herinnering wilde hebben. Aldus besloten.
Maar hoe ga ik die stemmen nu vangen? Na veel
gepuzzel en gezoek toch maar gekozen voor mijn
I-phone en de Rode microfoon die wij voor de
I-phone’s gekocht hadden.

Heb je één probleem opgelost komt het volgende om
de hoek.Wat wil ik eigenlijk allemaal in die voice-
over zeggen? Vandaar dat de filmweer bekeken
werd en de spontane reacties die bij mij opkwamen
genoteerd. Dat dit dan weer aanpassingen in de
serie teweeg brengt is iets wat ik dan ook weer
geleerd heb. Maar goed ik had een begin van de
tekst en kon dit gekrabbel omgezet worden in
betere zinnen en beter Nederlands.

Eenmaal zover gevorderd komt het moment van
het opnemen. Ja, dat was voor mij toch wel even
een dingetje. Die drempel bleek toch wel wat hoog
te liggen. Uiteindelijk na veel lezen, waaronder o.a.
een verhaal van NicoWarnaar waarin hij schrijft
dat je met een slaapkamer en een aantal dekens erg
ver kunt komen, wilde ik aan de slag gegaan.
En dan komt die dag dat je alleen thuis bent en het
stil is in de buurt en dat je de moed hebt om deze
stemregistratie te gaan uitvoeren.

Nu heb ik geluk…
Goed, de wasknijpers en de dekens gepakt, in de
logeerkamer alles aan de kant gezet. De ramen en
de gordijnen dicht en het licht aan gedaan, maar
hoe ga ik die dekens ophangen? Nu heb ik geluk.
Midden boven in onze logeerkamer zit een gordijn-

roede waaraan wij de was op hangertjes te drogen
hangen. Hier kon ik de dekens overheen gooien en
aan de andere kant weer met was-knijpers aan het
gordijn vastmaken.
Daarna heb ik mijn fotostatief opgezet onder het
dekenhokje, mijn I-phone met elastieken aan het
statief vastgemaakt en klaar was mijn studio.

Ik kon beginnen!
Na een aantal pogingen lukte het me om de
gewenste tekst met gewenste intonatie opgenomen
te krijgen. Dit viel mij toch wel mee. Heb ik hier nu
zo tegenop gezien?
Nu de volgende fase: het geluidsbestand bewerken.
Nadat de geluidsbestanden van de I-phone waren
overgezet op mijn PC, startte ik Audacity en ben
aan de slag gegaan. Vooraf had ik wel een bewer-
kingsprotocol bedacht.
Eerst alle onzin en de ruis verwijderen. Daarna met
de equalizer de stem beter hoorbaar maken en ver-
volgens normaliseren. Het eindresultaat was naar
mijn beleving redelijk goed en dit ondanks mijn
hese stem van dat moment.
Maar toch blijft het aan mij knagen of ik die stem-
bewerking wel goed heb gedaan en ik vraag mij af
of dit niet beter kan…..

Vandaar dat ik jullie uitdaag....
Wie durft mijn ruwe opname te bewerken tot een
een geluidsopname die perfect geschikt is voor een
AV-serie die gaat over een vliegtochtje met een
Cessna over het gebied waar wij de laatste 30 jaar
hebben gewoond.

Mijn ruwe bestand kun je HIER downloaden. *
Ik zou het ontzettend leuk vinden als jullie de
bewerkte geluidsbestanden naar mij willen
opsturen, al of niet voorzien van op- of
aanmerkingen. Je kunt deze opsturen naar:

renkosphotography@gmail.com.
*(De download is beschikbaar in de maand mei 2022)

Het is mijn bedoeling om alle ontvangen geluids-
bestanden tijdelijk op het besloten deel van de
website te plaatsen, zodat iedereen kan luisteren
wat de resultaten zijn geworden van deze uitdaging.

Heel veel plezier en succes.
DOE JE MEE AAN DEZE UITDAGING ? JA TOCH !

https://nvbg.nl/wp-content/uploads/2022/04/De-Uitdaging-stem-Renko-origineel.wav
https://nvbg.nl/wp-content/uploads/2022/04/De-Uitdaging-stem-Renko-origineel.wav
https://nvbg.nl/wp-content/uploads/2022/04/De-Uitdaging-stem-Renko-origineel.wav
mailto:renkosphotography@gmail.com
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©NVBG Niets uit deze publicatie mag op enigerlei wijze gekopieerd of vermenigvuldigd worden
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NVBG of de auteur.

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 bladeren.
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