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Van de bestuurstafel
De afgelopen maanden stonden in het teken van een zoektocht naar nieuwe bestuursleden.
Met name naar een nieuwe voorzitter. En dat was niet makkelijk.
Het is tegenwoordig heel erg lastig om nieuwe bestuursleden te vinden en dat is niet alleen bij de NVBG het
geval. Maar gelukkig hebben zich twee gegadigden aangemeld. Het gevolg hiervan is, en dat is statutair
vastgelegd, dat er een extra ledenvergadering moet worden gehouden.

Wij hebben besloten om deze extra ledenvergadering op zaterdag 12 november te houden via Zoom.
In deze vergadering zal dan toestemming moeten worden gegeven om de kandidaten op te nemen in het
bestuur en verder zal er, als er tegenkandidaten zijn, een stemming worden gehouden.
De agenda hebben wij al via een Nieuwsflits eind oktober verzonden.

Verder hebben wij in de vorige Nieuwsbrief een oproep aan de leden gedaan om ideeën en suggesties aan te
dragen van wat zij van de NVBG zouden willen zien. Wij als bestuur zijn heel erg blij, want op de oproep
kwamenmaar liefst acht reacties, waarin ideeën, andere voorstellen en suggesties werden gedaan.
Renko Kuiper heeft deze ideeën, andere voorstellen en suggesties in kaart gebracht.
Het is de bedoeling om deze ook in de extra leden vergadering van 12 november te behandelen.
Wij hopen als bestuur op een ruime opkomst.

Tenslotte, onlangs bereikte ons het droeve bericht, dat Anna Fontijn-Carstens op 87 jarige leeftijd is
overleden.

Jan Bras, secretaris
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Extra algemene ledenvergadering 2022
Hierdoor nodigen wij u uit tot het bijwonen van de extra algemene ledenvergadering op

zaterdag 12 november 2022.

Deze vergadering wordt online via ZOOM gehouden.

De extra algemene ledenvergadering begint om 10:30 uur.
U kunt inloggen vanaf 10:15 uur.

De inlogcodes worden per NVBG Nieuwsflits naar de leden verzonden.

Deze oproep dient u te zien als de bijeenroeping zoals omschreven in artikel 15, lid 3
van de statuten van de vereniging.

De agendastukken staan gepubliceerd op het alleen voor leden toegankelijke deel van de website.

Klik hier om direct naar de vergaderstukken te gaan.

U dient zich aan te melden met een gebruikersnaam en een wachtwoord.
Die zijn hetzelfde als voor het alleen voor leden toegankelijke deel van de website.

AGENDA
1- Opening
2- Bestuursverkiezing

Kandidaatstelling voor de vacatures van voorzitter en bestuurslid.
Het bestuur heeft de volgende kandidaatstelingen *) ontvangen:
Jan Roeleveld als voorzitter
Nico Warnaar als bestuurslid

3- Behandeling van voorstellen door leden op de oproep “Wat zou u van de NVBGwillen”**)
4- Sluiting van de vergadering door de voorzitter

*) (Tegen)kandidaten kunnen zich tot aan de ledenvergadering schriftelijk melden bij het
secretariaat, Korenbloemweg 32, 1338 SWAlmere of een email naar secretariaat@nvbg.nl

https://www.navg.nl/ALV.php
mailto:secretariaat@nvbg.nl
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Wat zou u willen van de NVBG?
Op deze vraag van het bestuur zijn tot nog toe geen 230 brieven/mails binnen gekomen. Dat hadden we ook
niet verwacht. Gelukkig hebben 8 leden de moeite genomen om hun verwachtingen op te schrijven en dit
naar ons toe te sturen. Hiervoor hartelijk dank.

Alle ideeën en opmerkingen hebben we in één overzicht getracht weer te geven. Dit schema staat elders in
dit NVBG-Nieuws. In dit schema kunt u lezen dat de ingebrachte wensen/opmerkingen zeer divers zijn. Het
varieert van fuseren tot het “omvormen” tot een NVBG-2.

■ Ik weet niet wat u uit het schema haalt, maar mij vallen de volgende zaken erg op:

• Men vraagt ondersteuning bij het realiseren van de AV’s.
• Men wil een podiumwaarop de producties getoond kunnen worden.

Het liefst een podium dat ook voor het grote publiek toegankelijk is.
• Men wil meer kunnen samenwerken.
• Men wil meer gebruik maken van internet voor zowel bijeenkomsten,

evenementen en een Forum.
• En als laatste wat mij opvalt, is het verzoek of de vereniging minder competitief kan worden.

Meer samen de hobby uitvoeren dan het beoordelen van de producties.

■ Als ik het geheel in één regel samenvat kom ik tot het volgende:

Men wil een open vereniging die in de maatschappĳ zĳn plaats heeft en diensten aanbiedt
waarmee leden hun kennis kunnen delen /vergroten en waarbinnen de leden

gezamenlĳk op een open/moderne wĳze hun hobby kunnen uitvoeren.

Als bestuur zullen wij bij het opstellen van de plannen voor de komende tijd hier rekening mee gaan
houden. Hebt u nog op- of aanmerkingen dan kunt deze altijd kwijt via de mail naar onze secretaris.

Renko Kuiper
Bestuurslid NVBG
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Ingebrachte ideeën

commentaar

teveel gericht op de Nationale

last van vergrijzing

afdelingsactiviteit niet meer  
de moeite waard

geen (leden)samenhang in de  
regio/afdeling

mis de ondersteuning en  
netwerk zoals binnen de  
fotobond

Haal de regio uit zijn  
eenzaamheid

Regio

regionaal/ maandelijkse  
bijeenkomsten

ingezonden AV's niet  
beoordelen maar bespreken.

geen wedstrijdkarakter maar gezamenlijke hobby

gericht op audio-visuele  
creativiteit

start AV-café   

opleiding

betekenis duiding

goed geleid en gestructureerd.

online 
bijeenkomsten

digitale aV-CLUB

Website 

Podium voor de AV-maker

alleen leden ivm  
auteursrechten

platform voor tonen/  
becommentariering 4x

Interactieve website

informatie 2x

(demo) video's 2x

Geluidenservice toegankelijkerCommunicatie

open vereniging

online NVBG verbinden met collega  
verenigingen binnen- en buitenland

open staan voor leden reacties  
2X

Nieuwsbrief handhaven

ondersteunen PR ook voor  
afdelingen

Festiviteiten

Festivalsopnemen voor terug kijken

Landelijke evenementen

workshops in de regio

wat is een AV?

verschillende bubbels creëren

modernisering AV

sneller frisser

gebruik video

koste films/ video's/AV's

Materiaal
onafhankelijkheid

software

leveranciers

minder kostbaar

Algemeen

contacten
Inspiratie

sociale contacten 2x  

belangen behartiging

coördineren activiteiten

regio afvaardiging naar bestuur

herstructurering

Jongeren

geen behoefte aan  
vertoning in zaaltjes

binden zich niet snel  
aan vereniging

Samenwerking
Fotobond

Nova

samen gaanfotobond

Huidige structuur weinig  
bestaansrecht

Huidige Av-regio's vervangen  
door regioclubs

Wat zou u willen van de NVBG?

Lees met de klok mee

https://www.hdav.nl/wings-x
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Ingezonden reactie
In het oktobernummer vraagt Marcel Batist zich af of het zin heeft om een discussie te starten over de
verschillende visies en belevingen bij het maken en bekijken van AV’s.
Graag wil ik deze discussie helpen verder te dragen.

■ Even vooraf: mijn gebruikte definitie van een AV is:
Een AV is in de basis een digitale verzameling van beelden, geluiden en teksten die samen één geheel
vormen waarmee de samensteller zijn publiek wil vermaken.

Voor mij gaat het daarbij om het maken van een AV voor het door jou bedoelde publiek en dat in een situatie
waarbij het plezier hebben in het maken van zo’n AV voorop staat.

Het gaat er dus bij mij in eerste instantie niet om of de getoonde serie perfect is. Ik wil weten hoe deze
beleefd wordt en wat de kijkers storend vinden of graag anders zouden zien. Hiervan kan ik leren.
Het is dus voor mij niet belangrijk of deze serie wel of niet wedstrijdwaardig is.
Mogelijk later zal ik daar wel behoefte aan hebben, maar voorlopig heb ik nog genoeg te leren.

■ Ik snap dat er leden zijn die de perfectie willen benaderen.
Dat is hun goed recht en daar moet ook ruimte voor zijn.

Wat we allemaal nodig hebben is een podiumwaarop wij onze kunsten kunnen vertonen.
Dat zien we ook in de sport, bij het tennissen worden de spelers ingedeeld naar speelsterkte waardoor
spelers van dezelfde sterkte tegen elkaar kunnen uitkomen. Die speelsterkte is afhankelijk van hun
resultaten; veel gewonnen dan stijg je; veel verloren of niet gespeeld dan daal je.

Zou zo’n soort indeling toegepast kunnen worden bij de AV-festivals/wedstrijden?
Ik verwacht dat we daarmee de uitdaging binnen de groepen in stand houden.
En aan de andere kant de personen die het AV-maken alleen voor het plezier doen ook een podium geven.
Mogelijk dat op die podia de strijd om de beste gevoerd kan worden.

Echter in de regionale groepen zou dit wedstrijd element niet moeten bestaan. Daar zie ik graag het
vriendschappelijk omgaan met elkaar met ruimte voor de uitdagingen die de leden nodig hebben.

Renko Kuiper
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Lightroom Classic 12.0
Nieuwe maskeer functies in de laatste versie van
Lightroom Clasic maken Photoshop bijna overbodig.
Het grote voordeel van werken met Lightroom is
dat het origineel beeld altijd ongeschonden blijft,
je kunt dus altijd terugkeren om de bewerkingen
aan te passen.
Met de nieuwe maskeer functies heb ik nog wel
foto’s in het archief die ik opnieuw zou willen
“ontwikkelen”, en dat is dus geen probleem.
Voor gebruik in een AV-project exporteer je foto’s
naar een map de harde schijf. Als je de foto’s, die je
in een AVwilt gebruiken, in Lightroom in een eigen
collectie zet, dan kan je ze makkelijk weer terug-
vinden en na bewerking opnieuw exporteren.

Een aantal van de nieuwe functies
(bron: Adobe)

■Verwijder naadloos ongewenste vlekken met
Verwijderen met behoud van inhoud

Sinds de laatste release van Lightroom voor desktop
in oktober 2022 (versie 12.0) bereikt u de beste
bewerkingsresultaten door ultieme beeldcontrole
op uw afbeeldingen uit te oefenen.
Met de nieuwe tool Verwijderen met behoud van
inhoud in het deelvenster Retoucheren kunt u
ongewenste vlekken en objecten in een foto
verwijderen door middel van een
steekproefneming uit andere delen van de foto.

■ Personen, objecten en de achtergrond in een foto
automatisch selecteren

Geef bewerken een nieuwe dimensie met de
nieuwe maskeerfuncties Personen selecteren,
Objecten selecteren en Achtergrond selecteren in
het deelvenster Maskeren. Bewerk snel specifieke
delen van het lichaam (zoals huid, tanden, ogen,
enz.) en maak ook nauwkeurige aanpassingen aan
een of meer objecten in een foto.

■ Personen selecteren
In het deelvenster Maskeren kunt u met Personen
selecteren nauwkeurige aanpassingen maken aan

een of meer personen in een foto. U kunt dit masker
ook gebruiken om specifieke delen van het lichaam
te bewerken, zoals huid, ogen, lippen, tanden, enz.

■ Object selecteren
Verbeter de objecten in uw foto! Met Objecten
selecteren kunt u aanpassingen maken aan een of
meer objecten in een foto.

■Achtergrond selecteren
Naast de maskeerfuncties Onderwerp en Lucht
kunt u nu automatisch een achtergrond in een foto
selecteren en complexe aanpassingen in de selectie
aanbrengen. Gebruik het masker Achtergrond om
met één muisklik een selectie te maken en gebruik
de bewerkingsknoppen om de gewenste resultaten
te bereiken.

■Vergelijk foto's terwijl u ze bewerkt
Het bewerken van foto's in Lightroom is nu nog
veel leuker geworden! U kunt nu foto's bewerken in
de vergelijkingsweergave met behulp van alle
bewerkingsknoppen. U bereikt eenvoudig uw
bewerkingsdoelen dankzij deze functie door uw
foto's naast elkaar te zetten en te vergelijken terwijl
u aanpassingen maakt

In de ZOOMAcademie heeft Tom Reuvers er een
uitgebreide webinar over gemaakt, deze kan je
terugkijken via deze link.

Auteur: Jaap Postma

https://youtu.be/drOjfGGbONQ
https://youtu.be/drOjfGGbONQ
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REGIO
NIEUWS

AV-groep Noord Nederland
Gaat het er dan toch van komen?
Naar aanleiding van mijn oproep de vorige keer zijn
er gelukkig meer reacties binnengekomen, genoeg
om een eerste kennismaking te organiseren.

En die kennismaking doen we in stijl:
Vooraf aan het AV-festival van het Noorden in
Steenwijk gaan de acht AV-makers elkaar voor de
eerste keer ontmoeten om te kijken of we een AV-
groep kunnen oprichten. Is het haalbaar ook gezien
de afstanden, waar en hoe vaak?
Allemaal nog openstaande vragen maar een eerste
begin is er en dat stemt hoopvol!
Er zijn ook reacties binnengekomen van leden van
de Fotobond regio Trans-IJssel. Daar was al eerder

een poging gedaan om een AV-groep op te richten
wat helaas is verzand. Mogelijk kunnen we in de
toekomst van elkaar leren en inspiratie opdoen!

Als we tot een oprichting gaan komen zullen we
ook bij de andere regio’s van de Fotobond in noord
Nederland polsen of er belangstellenden zijn om
zich erbij aan te sluiten.

Lees je dit en wil je er ook bij zijn op zaterdag 5
november in Steenwijk, geef het dan vooraf even
door s.v.p. dan stuur ik een uitnodiging.
Lees je het later en heb je belangstelling voor de
groep dan zien we je reactie ook graag tegemoet!

Jaap Postma - jaappostma@gmail.com

Schrijf ook eens een artikel…

mailto:jaappostma@gmail.com
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REGIO
NIEUWS

De volledige, uit 9 personen bestaande, AV-groepWestland is op maandag 17 oktober jl. weer
Bij elkaar geweest voor de tweede bijeenkomst in het nieuwe AV-seizoen.
Op het programma stonden vijf nieuwe series en twee remakes.
De remakes worden 1x vertoond en er wordt gekeken wat en in hoeverre de maker de adviezen van de groep
ter harte heeft genomen. In tegenstelling tot eerdere bijeenkomsten is men nu begonnen met een remake,
maar daarna kwamen de nieuwe series aan bod.

Henk van Uffelen beet het spits af met zijn serie
NoorsWater. De 2:17” durende serie op muziek van
het Kristiansand Symphony Orchestra met het
nummer Morgenstemming was kort, maar krachtig.
We zagen niet alleen veel (water)vallen, maar ook
video maakte deel uit van de serie. De vraag die
rees was of de muziek wel paste bij de snelheid van
de serie, of liever gezegd, de stroomversnellingen
van het water. De aanzwellende muziek werd
namelijk niet gevolgd door spannende beelden.

Ook bij de serie van Ton Peter van Nieuwkerk leid-
de dat tot discussies in de groep. Deze serie met als
titel ZandZeeWind en een duur van 3:24” had als
muziek Sirius van Epic BackgroundMusic. De wind
jaagt het zand op tot nieuwe duinen en vormt
structuren. De muziek past er op zich goed bij, maar
ook hier waren muziek en beelden geen eenheid.
De fotografie was zeer mooi en mede daardoor
kwamen er mooie overgangen voorbij. De serie had
beelden bij storm, gemaakt op Terschelling en dus
ontbraken ook zeehonden en vogels niet.

De derde serie was van Johan Rimmelzwaan.
De titel Sint Petrus Banden verwees naar de
gelijknamige begraafplaats in Den Haag. Ook deze
serie die 2:17” duurde leidde weer tot discussie over
de gebruikte muziek. Johan koos voor muziek van
Yann Tiersen. De beelden versprongen op de
‘pingel’ in de pianomuziek. Naast de discussie over
de muziek was er ook commentaar op het
fotomateriaal. Sommige foto’s waren voorzien van
een vignettering en anderen weer niet.→

AV-groep Westland
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Een bijzondere AV-serie was vanAndré Hartens-
veld. Een ingetogen en mooie serie die hij opdroeg
aan zijn onlangs overleden vrouw Co. De serie van
3:20” noemde hij Flowers in the Darkness.
In de toelichting zei André dat de serie was gemaakt
in de laatste maanden van het ziek zijn. Bloemen en
planten uit haar grote liefde voor de tuin waren de
‘grondstoffen’ voor de serie waarin de emotie de
boventoon voerde. De schitterende beelden had
André vastgelegd in tegenlicht en met gebruikma-
king van spotmeting. En zoals hij zei: “Uitgelicht op
de schaduw”. Een waar meesterwerk.

De laatste nieuwe serie is die vanMarcel Batist.
Het zal hetWestland niet zijn als Marcel de foto’s
voor zijn 3:20” durende serie Achter tuindersglas
niet gemaakt zou hebben in hetWestland.
Zoals vaker gebruikte Marcel meerdere muziek-
stukken. Dit keer waren dat Sound Traveller met
Greenhouse, Jamie McAuslan met Inspiring Nature
en Brian Tunstall met Behind Glass.
In deze stukken is geknipt om daar een mooi geheel
van te maken. Achter de glazen gevels van groente-
en bloemenkassen gaat een mystieke wereld schuil.
Het glas wordt soms vuil en groeit aan met organismen.Waar ruimten elkaar overlappen ontstaan micro-
landschappen. Tot zover de toelichting die Marcel gaf. De serie vertoonde mooie abstracte beelden.

Toch hadden de aanwezigen een aantal vragen:
Is dit een serie die internationaal kan gaan? Is er een herkenningspunt voor de kijker?
Maar de discussie ging vooral over de vraag over de eerste beelden van de serie, moesten die er wel of niet in
vanwege de eerdere vraag over de herkenbaarheid.

Als laatste kwam ook een remake over Doel op het scherm en waren er enkele andere series over hetzelfde
Belgische dorp beschikbaar, zodat er niet alleen een discussie gevoerd werd, maar ook daadwerkelijk de
verschillen waar te nemen waren.

De kracht van deze bijeenkomsten zit vooral in de kritische vragen die men stelt.
Het is een leerschool voor de AV-maker, ongeacht of hij beginner is of zeer ervaren.
Iedere AV-maker die zijn series wil toetsen zou daarom -voor zover niet gedaan-
zich moeten aansluiten bij een afdeling in zijn regio.
De AV-hobby wordt daardoor alleen maar interessanter. ■

Auteur: RuudMulder
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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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