
Pagina 1 NVBG nieuws - januari 2023

Jaargang 8 nummer 1 - januari 2023



Pagina 1 NVBG nieuws - januari 2023

IN dit nummer:
Van de voorzitter...........................................................................................................2

Wat is een “World-Café” ? .........................................................................................3

Uw lidmaatschapskaart staat weer gereed.......................................................5

De Nationale AV-wedstrijd 2023 ...........................................................................6

NVBG geluidenservice ...............................................................................................7

28e Studiedag AV te Rijen .........................................................................................8

Kent u het WebP format al? .....................................................................................9

Lightroom Classic.......................................................................................................10

advertentie

https://www.hdav.nl/wings-x/productinformatie


Pagina 2 NVBG nieuws - januari 2023

Het jaar 2023 is bijna 4 dagen oud als deze NVBG-
Nieuwsbrief in uw digitale brievenbus wordt bezorgd.
Dat betekent dat ik u, namens het bestuur, voor de
resterende 98,9% van dit nieuwe jaar nogmaals veel
gezondheid, voorspoed, geluk en creativiteit mag
toewensen. Bij dezen!

In de NVBG Nieuwsbrief van december vorig jaar
schreef ik 2 openingsartikelen. Een eerste onder de kop
‘Van de voorzitter’ en een tweede onder de kop ‘Van de
bestuurstafel’.

Mijn medebestuursleden maakten mij er op attent dat
ik in volgende nieuwsbrieven kan volstaan met een
bijdrage onder de kop ‘Van de voorzitter’. De rubriek
‘Van de bestuurstafel’ was een tijdelijk alternatief
vanwege het ontbreken van een voorzitter.
Ik ga er schoorvoetend mee akkoord, want ik zie het
voorzitterschap niet als een solistisch gebeuren. In mijn
bijdragen zal ik altijd namens het complete bestuur
schrijven en niet op persoonlijke titel.

Het bestuur heeft inmiddels iedere respondent die een
bijdrage leverde op het verzoek dat het bestuur in
oktober deed om te reageren op de vraag “Wat zou u
willen van de NVBG?” een persoonlijke reactie
gestuurd. Eén van hen heeft de gelegenheid gekregen
én benut om zijn inbreng persoonlijk in de bestuurs-
vergadering toe te lichten en vragen te beantwoorden.
Wij gaan nu een deel van de door hen geuite wensen
en ideeën verwerken in het Beleidsplan ‘Hoe verder
met de NVBG?’ Een eerste concept wordt gepresenteerd
tijdens de Algemene Leden Vergadering op 11 februari
in Barneveld.

Van de voorzitter
Het blijft echter niet bij een presentatie.
Het bestuur staat open voor aanvullingen en aanpas-
singen. Wij hebben besloten u na het officiële deel een
lunch aan te bieden en gaan graag met u tijdens de
middagbijeenkomst in discussie. Dat doen we volgens
de debatmethode van het ‘Worldcafé’.
Het bestuur hoopt op een grote opkomst en rekent op
veel positieve inbreng die ertoe gaat leiden dat de
NVBG nieuwe wegen in kan slaan.
De resultaten van de discussie, aanpassingen e.d.
kunnen we vervolgens in het concept verwerken,
waarna een definitieve versie kan worden gepresen-
teerd tijdens een extra ALV op 22 april tijdens de
Nationale AV-wedstrijd in Bemmel.

De bedoeling is vervolgens om het beleidsplan om te
zetten in een actieplan. Een bijeenkomst met vertegen-
woordigers van de diverse regio’s zal één van de eerste
acties zijn. Mogelijk nog in mei, zodat de plannen voor
het hobby-seizoen, dat begint in september 2023, in
praktijk kunnen worden gebracht.

Dankzij de inzet van de Festivalcommissie verlopen de
voorbereidingen voor de Nationale AV-wedstrijd op 22
april a.s. volgens plan. De eerste inzendingen zijn al
binnen. Heeft u die datum al in uw nieuwe 2023
agenda vastgelegd? U bent als publiek dit jaar voor het
eerst allemaal lid van de jury…!

Voor het zover is hopen we u persoonlijk te ontmoeten
tijdens de Studiedag AV in Rijen op 21 januari, op 11
februari bij de ALV in Barneveld en bij het Voorjaars-
festival in Nijmegen op 11 maart. Tot ziens!

Jan Roeleveld, voorzitter
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Zoals beschreven in mijn bijdrage ‘Van de voorzitter’ is het NVBG
bestuur van plan om samen met de leden te discussiëren over de
mogelijkheden om de NVBG aantrekkelijker te maken voor de AV-
hobbyisten die al lid zijn en voor hen die zich hopelijk nog gaan
aansluiten.

Basis voor die discussie is het ‘Beleidsplan Hoe verder met de NVBG?’ dat het bestuur in concept presenteert op 11
februari tijdens de ALV. Omdat er in de ochtend te weinig tijd is om hier uitgebreid over te discussiëren heeft het
bestuur besloten om de bij de ALV aanwezige leden een lunch aan te bieden. Na de lunch organiseert het bestuur
een open debat volgens de ‘World Café methode’. Wat is dat?

We leggen het uit.
Een World Café is een dynamische sessie om ideeën en kennis met elkaar te delen.
Dialoog en samenwerking staan daarbij aan de basis.
De deelnemers zitten in wisselende samenstelling in groepjes van 4 tot 6 personen aan ronde tafels waarop een
papieren tafelkleed ligt. Tijdens drie rondes van 20 minuten gaan de deelnemers in gesprek over verschillende
thema’s uit het beleidsplan ‘Hoe verder met de NVBG?’. Alle creatieve ideeën kunnen op de tafelkleden worden
geschreven.
Zo ontstaat er een collectieve uitwisseling van ideeën waarin verbanden, problemen en oplossingen zichtbaar
worden. Na de eerste ronde zal één persoon blijven zitten (bestuurslid als tafel gastdame/heer) en de rest wisselt
van tafel. Zo doen we 3 rondes in totaal.

Belangrijke tips voor de deelnemers aan eenWorld Café zijn:

1. Concentratie op wat van belang is.
2. Lever een bijdrage door ideeën te delen.
3. Luister om elkaar te begrijpen.
4. Breng ideeën met elkaar in verband.
5. Krabbel, teken en schrijf uitkomsten van de

discussie op het tafelkleed.

Bij de eerste ronde worden de deelnemers verdeeld in kleine groepen van 4 tot 6 personen. Met te weinig aan een
tafel is er niet genoeg diversiteit in de standpunten, met teveel aan een tafel wordt de persoonlijke interactie te
beperkt. De tafel gastdame/heer introduceert het thema aan de tafel en modereert vervolgens het gesprek.
Zowel de tafel gastdame/heer als de leden van elke tafel worden aangemoedigd om de belangrijkste ideeën neer te
schrijven of met tekeningen weer te geven.

Wat is een “World-Café” ?
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De volgende ronde:

Aan het begin van de tweede gespreksronde verwel-
komt de tafel gastdame/heer de nieuwe gespreks-
partners en vat kort de belangrijkste ideeën uit de
eerste ronde samen zodat de discussie kan verdiepen
door voort te bouwen op de bijdragen van de andere
deelnemers. Ook de derde ronde verloopt op
bovenomschreven wijze.

Na de groepsgesprekken worden de tafellakens verzameld en gaan we na een koffie/theepauze met elkaar in
discussie over de resultaten van de groepsgesprekken die op de tafellakens zijn geschreven.
Zo creëren we een zinvolle dialoog die verder gaat dan ‘uit de losse pols’ brainstormen.

Het succes van een World Café discussie staat of valt
met de hoeveelheid deelnemers en hun inbreng. Het
NVBG bestuur hoopt dan ook op een groot aantal
deelnemers.

Laat ook uw stem horen, u bent
Hartelijkwelkom in Barneveld!
Namens het bestuur, Jan Roeleveld

Om in te schatten voor hoeveel personen er een lunch
moet worden verzorgd, stellen wij het op prijs als u zich
van tevoren aanmeldt via: secretariaat@nvbg.nl

CC “De Boodschap” - Nassaulaan 62-64, in Rijen

De Veluwehal - Barneveld

De theaterzaal De Klif in Nijmegen (Oosterhout)

Maartensdijk

De Theaterkerk - Markt 5 te Bemmel

• 21 januari Studiedag AV

• 11 februari Algemene Leden Vergadering

• 11 maart Internationaal AV-Voorjaarsfestival

• 18 maart Landelijke dag AudioVisueel Fotobond

• 22 april Nationale AV-wedstrijd

mailto:secretariaat@nvbg.nl
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Uw lidmaatschapskaart staatweer gereed
De Algemene Ledenvergadering van 9 februari 2019 heeft het bestuur opgedragen te onderzoeken hoe we
de relatief hoge kosten van het vervaardigen en verzenden van de lidmaatschapskaarten konden beperken.

Het bestuur heeft destijds besloten om de lidmaatschapskaarten in het vervolg jaarlijks digitaal aan te leveren.

Dit gebeurt in de vorm van een PDF bestand, dat met o.a. Acrobat Reader is te lezen.
Door dit bestand af te drukken en de lidmaatschapskaart uit te printen komt u in het bezit van de kaart.
U kunt het PDF bestand ook opslaan op uw mobiele telefoon.

Vanaf heden is het mogelijk om, vanaf het alleen voor leden toegankelijke deel van onze website,
uw lidmaatschapskaart voor 2023 te downloaden.

Door de kaart te printen, uit te knippen en dubbel te
vouwen bent u in het bezit van de kaart voor 2023.
Heeft u nog het keycord en de pashouder, die is
uitgereikt bij het 60 jarig bestaan van de NVBG in
2017, dan past de nieuwe lidmaatschapskaart daar
perfect in.

https://www.navg.nl/ledenservice.php
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In het septembernummer van NVBG Nieuws hebben wij u uitgebreid geïnformeerd over de nieuwe opzet van de
Nationale AV-wedstrijd. Het lijkt nog ver weg, maar de Nationale AV-wedstrijd NVBG 2023 is toch al in aantocht en
wel op 22 april 2023, weer in Theaterkerk Bemmel.

Wij gaan er niet vanuit dat nieuwe coronabesmettingen of iets dergelijks, roet in het eten gaan gooien en dat de
wedstrijd probleemloos door kan gaan. Om alles op tijd georganiseerd te krijgen dienen de inzendingen uiterlijk
4 maart voor de Nationale AV-wedstrijd binnen te zijn.

tot en met 4 maart 2023 kunnen AV-producties worden aangemeld voor

De Nationale AV-wedstrijd 2023
die wordt gehouden op 22 april 2023 in de Theaterkerk te Bemmel

Alleen leden van de NVBG kunnen een AV-productie aanmelden.
• Via de startpagina van het alleen voor leden toegankelijke deel van de website.
• Na het inloggen kunt u aldaar uw AV-productie aanmelden.

Deze link wordt ook gepubliceerd op het openbare deel van onze website www.nvbg.nl.

Ook deze keer zal géén gebruik gemaakt worden van WeTransfer of andere data-transfer
diensten voor het opsturen van AV-producties. In plaats daarvan kunt u bij het aanmelden
van een inzending uwAV-productie direct uploaden.

De ingezonden producties worden gecontroleerd op:
• het voldoen aan de voorwaarden uit het Wedstrijdreglement
• het technisch goed functioneren
Daarom kan het enkele dagen duren voordat u bericht krijgt dat de AV-productie is ontvangen.
Dus graag even daarop wachten en niet direct opnieuw een upload uitvoeren.

De wedstrijdcommissie.

https://navg.nl?routing=W
http://www.nvbg.nl
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NVBG geluidenservice
De NVBG Geluidenservice heeft de laatste maanden weer leuke samples kunnen leve-
ren voor diverse audiovisuals in de maak. Zo werd audio gezocht –en snel geleverd- van

Van internet…?

Aanwinsten
De NVBG Geluidenservice is recentelijk uitgebreid met geluiden van:

• rubber en plastic voorwerpen
• metalen impacts
• schuifdeuren
• zwaarden en messen
• speelgoed
• papier
• robots
• zware machines
• in en rond de keuken
• in en rond de stad
• man-tegen-man gevecht
• kantoor apparaten

Nico Warnaar
Beheerder NVBG Geluidenservice

Als je snel geluiden voor je AV-serie nodig hebt kun je
deze natuurlijk van internet plukken. Die verleiding ligt
op de loer. Helaas zijn deze geluiden meestal in MP3
formaat, dat altijd gehoormatig een aanmerkelijk
kwaliteitsverlies impliceert (en vooral zodra je het
geluid verder gaat bewerken).
Om nog te zwijgen van bijgeluiden, ruis, vervorming en
eigendomsrechten.
De vraag is ook, of je het gewenste geluid daadwerkelijk
zult vinden; ook nog eens in de nuancering die jij nèt
zocht om in je verhaal toe te passen…
AV-producenten briesen vaak over copyright van
opgenomen muziek, maar dit geldt niet minder voor
bepaalde geluiden en zelfs voor spreekteksten in films.
Wij kunnen gerust claimen dat de collectie van de
Geluidenservice omvangrijker is dan ‘gepikte’ geluiden
vanaf het wereldwijde net! Zo’n 90% van onze enorme
Geluidenservice collectie is in volwaardige stereo HiFi

(WAV) kwaliteit en direct toepasbaar bij je beelden.
Aanvragen via de NVBG Geluidenservice heb je vaak
binnen één tot twee dagen in huis.
Desgewenst kunnen alternatieven worden bijgeleverd
dan wel andere opties of variaties worden aangeboden.

• het interieur van een rijdende camper,

• schapenbellen,

• een kettingzaag,

• het hoorngeschal op een slagveld,

• een vrachtschip en een pleziervaartuig,

• een luidruchtige mensenmenigte,

• een zacht briesje door de bomen,

• galopperende paarden.
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28e Studiedag AV te Rijen
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Kent u hetWebP format al?
Afgelopen week tussen de voorbereidingen van Kerst
en de bestuursvergadering door had ik nog even tijd
om een videootje te bekijken van Barry Beckham.
In die video sprak hij over het fotoformat WebP.
Hier had ik nog niets over gehoord of gelezen, dus dan
pak ik het internet erbij en tik WebP in.
Diverse artikelen kwamen te voorschijn over dit
onderwerp. Aanbevelenswaardig trouwens om ook
eens die zoektocht te doen.

30%kleiner dan JPG
Bij het doornemen van die artikelen werd het mij
duidelijk dat WebP een nieuwe format is dat zo’n 30%
kleiner is dan een JPG en waar bovendien geen verlies
optreedt in de details van de foto.
Dit nieuwe format, dat nu ongeveer 2 jaar oud is en is
ontwikkeld door Google heeft als doel het terug-
dringen van de dataopslag en het verminderen van de
datatransport op het net.

Verder lezend blijkt dat Netflix, Facebook Google dit
nieuwe format dagelijks gebruiken en dat de meeste
browsers intussen ook hiermee kunnen omgaan. Zelfs
PTE Studio kan er al mee omgaan.

Is dit voor ons Interessant?
Maar wat moeten wij met zo’n nieuw format?
Daar heb ik nog geen antwoord op.
Wel heb ik een foto van de Sint Jan eens omgezet naar
het WebP format en toen bleek dat het bestand van 8,5
Mb terug gegaan was naar 5,1 Mb.
De verschillen kunt u zelf zien/zoeken op de twee
foto’s die hierbij afgedrukt zijn. Naast deze kleinere
bestandsgrootte blijkt de WebP ook de transparantie te
bieden die we kennen van het PNG-format. Dit kan
dan wel weer interessant zijn voor ons AV-makers.
Want met kleinere bestanden vragen we ook minder
rekenkracht van de PC wanneer we complexe
animaties in de AV gaan opnemen.

Of dit heel veel gaat schelen weet ik niet, maar ik hoop
dat we hier met ons allen achter gaan komen.
Verder zie ik mogelijkheden voor onze website-
bouwers. Zij kunnen hun website mogelijk stukken
sneller maken. Of we ook video’s in dat nieuwe format
kunnen omzetten weet ik nog niet, maar dat zou ook
interessant kunnen zijn.

Kortom: ja interessant !
Een bestands formaat dat nader onderzoek verdiend.
Vandaar mijn vraag aan u allen. Wilt u ook eens dit
WebP format uitproberen en daarover in deze Nieuws-
brief uw ervaringen vertellen? Ik ben erg benieuwd
wat wel kan en wat niet en waar u tegen aanloopt en
of het nieuwe formaat u bevalt, zeker bij het maken
van exe bestanden.
Als u moeite hebt met het schrijven daarvan dan wil ik
u daarbij graag ondersteunen. Want per slot van reke-
ning zijn we een vereniging waar leden elkaar helpen.

En weet; met ons schrijven helpen wij Jaap bij het
maandelijks in elkaar zetten van deze nieuwsbrief.
Het elke maand weer in elkaar zetten van een nieuws-
brief vraagt tijd en aandacht. En zonder teksten heeft
onze nieuwsbrief geen enkele zin!

Auteur: Renko Kuiper

Onderstaande foto’s zijn een deeluitsnede 1:1
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de ontwikkelingen gaan door
Lightroom Classic heeft er met de laatste grote update
alweer meer mogelijkheden erbij gekregen om je
beelden perfect te kunnen bewerken.
De noodzaak om ook nog Photoshop te moeten
gebruiken wordt steeds minder, alleen voor specifieke
taken hoef je nog een uitstapje daarheen te maken…

Maskers en meer
Eerder was het wel mogelijk om een verloop- of radiaal
masker te maken, en ook een kleur of Luminantie-
bereik was wel mogelijk maar omslachtig. Vaak was het
nodig om daarvoor Photoshop in te schakelen.
Maar met de laatste updates is het maskerpaneel nog
verder verbeterd en is het nu ook mogelijk om
bijvoorbeeld delen van een portretfoto te bewerken

Zorg dat je bij blijft
De ontwikkelingen gaan snel dus je moet je er telkens
weer in verdiepen om goed bij te blijven.
Om alles duidelijk uitgelegd te krijgen is er een
YouTube kanaal dat daarin perfect voorziet, en ook
nog helemaal in hetNederlands!
Er is een complete set van 90 (!) Nederlandstalige video
tutorials over Lightroom te volgen! Deze complete serie
is gemaakt door Pieter Dhaeze.

Pieter Dhaeze
Pieter Dhaeze is zelfstandig
vormgever en fotograaf.
Hij publiceert zijn praktische
kennis en ervaringen via
educatieve artikelen in
diverse boeken, landelijke

tijdschriften en op websites. Ook geeft hij trainingen
en workshops in zijn studio of op locatie en op
aanvraag lezingen in boekhandels en bij bedrijven.

Lightroom Classic

https://www.youtube.com/playlist?list=PLHn-4L9iQQVei4f1RNjSbbkHYZpTBKynz
https://www.youtube.com/playlist?list=PLHn-4L9iQQVei4f1RNjSbbkHYZpTBKynz
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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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