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Ten geleide 
Dit is het “proefexemplaar” van 

NVBG Nieuws, de digitale 

nieuwsbrief van de Nederlandse 

Vereniging voor Beeld en 

Geluid. 

Het is de bedoeling dat vanaf 

januari 2016 minimaal 

maandelijks, met uitzondering 

van de zomermaanden, NVBG 

Nieuws in uw elektronische 

brievenbus zal vallen. Een projectgroep bestaande 

uit Queenie Reesinck, Mark van der Kloet, André 

Hartensveld, Ruud Assendelft, Jan Roeleveld en 

Ton de Bruijn heeft de eerste contouren geschetst. 

Arthur Palache is, als beoogd hoofdredacteur, aan 

de projectgroep toegevoegd. 

Dit proefexemplaar geeft een oppervlakkige indruk 

hoe NVBG Nieuws er uit gaat zien. Een beknopt 

exemplaar (via email), waarin de artikelen  ingeleid 

worden en men zelf kan kiezen of men het 

volledige artikel wil lezen of niet, en deze versie in 

PDF-formaat, waarin alle artikelen geheel zijn 

opgenomen, met uitzondering van de artikelen uit 

het Kenniscentrum. 

Arthur gaat dieper in op de toekomstige  inhoud. In 

2015 zal het bestuur nog via de papieren versie 

blijven communiceren. 

Wij zijn benieuwd naar de reacties van de leden 

over deze nieuwe vorm van communicatie en 

kennisverspreiding. 

Reacties kunnen gestuurd worden naar : 

nvbgnieuws@nvbg.nl 

Ed Diersmann, voorzitter NVBG. 

Als dat het geval is download je een pdf-bestand 

dat er uit ziet als hetgeen je nu voor je hebt. Een 

uitgebreidere versie dus van wat je per mail 

binnen krijgt. Daarmee hebben we de 

mogelijkheid om je snel en krachtig van nieuws te 

voorzien, terwijl de mogelijkheid voor 

uitgebreidere informatie blijft bestaan. 

Deze proef zal uitwijzen of dat een werkbaar 

systeem is en de projectgroep is dan ook heel 

benieuwd naar jullie reacties. 

 

 

 

 

Stuur reacties en kopij naar nvbgnieuws@nvbg.nl   

Arthur Palache 

Hoofdredacteur NVBG Nieuws 

Van de redactie 
Nieuwe nieuwsbrief 

Tijdens de laatste algemene 

ledenvergadering is 

gesproken over een nieuw 

verenigingsorgaan in de vorm 

van een digitale nieuwsbrief. 

Ik heb daarop indertijd 

gereageerd met het aanbod 

om te helpen bij de overgang 

van een papieren naar een 

digitaal tijdschrift. Ik heb dat gedaan omdat ik een 

dergelijke overgang eerder bij de hand heb gehad 

en die ervaring graag wil delen met de NVBG. 

Gevolg is dat ik ‘binnengehaald’ ben en nu in het 

colofon sta aangegeven als hoofdredacteur. Zo 

gaat dat bij vrijwilligerswerk. 

Redactiecommissie 

Het bestuur gaat een redactiecommissie formeren 

en we gaan dan snel aan de slag om regelmatig 

nieuwsbrieven naar de leden versturen. Om dat in 

goede banen te leiden is het natuurlijk 

noodzakelijk dat er voldoende kopij wordt 

aangeleverd. Dat was in het verleden vaak een 

probleem en zal dus voor de toekomst een 

uitdaging worden. We kunnen het alleen 

gezamenlijk, dat wil zeggen met ieders hulp 

oplossen. Wellicht dat de ‘schrijfhulp’ (zie elders) 

uitkomst kan bieden. 

 

In de nieuwsbrief, die op regelmatige of 

onregelmatige tijden in je mailbox binnenkomt, 

wordt vaak verwezen naar een uitgebreidere 

versie van dat nieuws met een linkje ‘lees meer’. 
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Nieuwe artikelen Kenniscentrum 

In deze rubriek worden de nieuwe artikelen, die zijn 

opgenomen in het ‘Kenniscentrum’ vermeld. Het 

Kenniscentrum bevindt zich op het alleen voor leden 

toegankelijke deel van de NVBG website. Daar dit 

onderdeel van de website nog niet operationeel is, 

is het volgende artikel vrij beschikbaar. 

Kleine krachtpatsers 
We maken allemaal wel eens mee dat we een 

AV-voorstelling moeten verzorgen in een ruimte 

die niet veel groter is dan een huiskamer. Het 

gesjouw met apparatuur is sinds de vervanging 

van meerdere diaprojectoren door één beamer al 

een stuk eenvoudiger geworden. Nu het geluid 

nog. 

De betere PC-speakers brengen weliswaar 

uitkomst voor wat betreft hun compactheid, maar 

ze hebben hun beperkingen omdat ze 

snoerafhankelijk zijn. Je moet dus je publiek er 

herhaaldelijk op attenderen niet over de snoeren 

te struikelen. Als stereofonische weergave niet 

persé noodzakelijk is, is dit wellicht een goede tip. 

Bluetooth is de oplossing 

De bluetoothspeaker is de logische stap in de lijn 

die begon met smartphones, tablets en ook 

laptops: alles wordt draadloos. Vanaf het moment 

dat het mogelijk was om je muziek op je telefoon 

op te slaan, ontstond de behoefte om een betere 

geluidskwaliteit te krijgen dan met het speakertje 

van je mobieltje mogelijk is. 

Ingebouwde accu: geen snoeren 

De bluetoothspeaker met ingebouwde accu is dan 

de uitkomst. Zoals de naam al doet vermoeden, 

verbindt je eenvoudig je laptop via bluetooth aan 

de speaker en klaar ben je! De bediening is heel 

simpel en het volume is op de laptop te regelen. 

Welke bluetoothspeaker je ook zoekt of welke 

speaker bij jou past, ze zijn er in allerlei soorten 

en maten en hetzelfde geldt natuurlijk voor de 

kwaliteiten en prijzen. Omdat de klank iets heel 

persoonlijks is, raad ik je aan om eens een 

geluidswinkel binnen te stappen en je te laten 

adviseren. Controleer wel of je laptop een 

bluetooth-voorziening heeft. 

André Hartensveld 
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Schrijfservice 
Schrijven is en blijft lastig en de een kan dat beter 

dan de ander. Maar ook mensen die er niet zo 

bedreven in zijn hebben soms  een geweldig idee, 

een boeiende ervaring  of de behoefte om  ‘ergens 

iets van te vinden’. 

Om deze mensen tegemoet te komen is er een 

drietal mogelijkheden: 

1. Je schrijft je artikel in je eigen woorden en de 

redactie redigeert het tot een prettig leesbaar 

stuk. Taalfouten worden er vanzelfsprekend 

op discrete wijze uitgehaald. 

2. Je levert een stel steekwoorden aan en geeft 

een idee over de strekking van het artikel. De 

redactie schrijft het verhaal. 

3. Je geeft aan waar het artikel over moet gaan 

en er volgt een interview. 

In alle gevallen geldt dat er eerst overleg is met de 

auteur, voor het definitieve artikel gepubliceerd 

wordt. 

De redactie hecht er aan om veel korte artikelen te 

publiceren, liefst met (veel) foto’s ter illustratie of 

ter toelichting. 

Soms kan een klein artikel aanleiding zijn om een 

groter, uitgebreider artikel te maken. Ook daarbij 

kan redactionele hulp geboden worden. 

Voor de komende tijd staan de volgende festivals 

op de agenda: 

 

2015 

31 okt. AV-Dag van het Noorden 2015 

  Info: www.avdrenthe.nl 

 

6 dec. DiaDigiDag 

  Info: www.avzonlicht.nl 

 

2016 

16 jan Studiedag AV groep 1592 

  Info: www.avgroep1592.nl 

 

09 apr Nationale AV wedstrijd 

  Info: www.nvbg.nl   

  

NVBG nieuws is een uitgave van de Nederlandse Vereniging voor Beeld en Geluid. De redactie functioneert onder verantwoordelijkheid van het bestuur. 

Arthur Palache is de hoofdredacteur. 

De uitgave wordt actief onder de leden verspreid,. Niet-leden kunnen de nieuwsbrief downloaden vanaf het openbare deel van de NVBG-website. 

© NVBG Niets uit deze publicatie mag op enigerlei wijze gekopieerd of vermenigvuldigd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NVBG  of 

de auteur. 

Mondiavisueel 

De multimediapresentaties die Mondiavisueel 

organiseert in samenwerking met professionele 

sprekers omvatten een breed scala aan 

onderwerpen zoals: culturele reisreportages naar 

veelal exotische, verre bestemmingen, 

avontuurlijke outdoor-expedities, natuurfotografie, 

spectaculaire bergbeklimmingen, etc.  

Voor data en bijzonderheden: zie de website: 

www.mondiavisueel.nl 

Aankondigingen voor festivals, AV-wedstrijden en 

andere AV-evenementen kunnen te allen tijde 

ingestuurd worden om in deze rubriek 

aangekondigd te worden. 

Stuur de berichten naar: 

nvbgnieuws@nvbg.nl 

http://www.mondiavisueel.nl
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AV-Festival van het Westen 

Zaterdag 3 oktober werd in Rozenburg het tweede 

AV-Festival van het Westen gehouden in 

Partycentrum De Nieuwe Schans. Het gebouw 

stond tot voor kort op de nominatie om gesloopt te 

worden, maar dat is voorlopig een flink aantal jaren 

uitgesteld. Wel gaat de naam van het gebouw 

veranderen. Volgend jaar zal het niet meer bekend 

staan als De Nieuwe Schans, maar als ‘Dans- en 

partycentrum Double Feet’. Het zal voor de 

organisatie van dit festival, een 

samenwerkingsverband  tussen PixAna en AV-groep 

Westland, niet zo veel uitmaken. Feit is dat het een 

aardige locatie is, met voldoende ruimte in de zaal 

en een eenvoudige, maar smakelijke catering. 

 

Voor de aanvang van het festival is de sfeer 

gespannen. Er moet nog veel gebeuren voor het 

publiek ontvangen kan worden. Er hangt een strak 

tijdschema boven de techniek. Na enige tegenslag, 

die net op tijd overwonnen kan worden, kan het 

festival precies op tijd de deuren openen. 

 

 

gaat. In totaal zijn er drie prijzen beschikbaar. 

Hierop krijgt mevrouw McElligott-Wolters, de 

vicevoorzitter van de Gebiedscommissie 

Rozenburg, het woord. 

 

Ze dankt de aanwezigen voor hun komst en hoopt 

het een gezellige dag wordt. Aan de belangstelling 

ligt het niet. De zaal zit vol en er zijn 48 

inzendingen binnengekomen. Hiervan zijn er 35 

geselecteerd. Jammer, maar er is nu eenmaal 

beperkte tijd beschikbaar. Ze vraagt zich af of de 

magische combinatie van beeld en geluid ‘kunst’ is 

of niet. Iedereen mag het voor zichzelf uitmaken. 

Mevrouw McElligott geeft op voorhand al aan 

pluim aan de organisatie en ook aan de sponsors, 

waarbij de naam van André Hartensveld, als 

rechtgeaarde Rozenburger, nog even apart wordt 

genoemd. Ze besluit haar inleiding met aan te 

geven dat het getoonde werk het hobby-niveau in 

veel gevallen overstijgt. Na een fraaie volzin met 

veel plechtige woorden geeft ze het openingssein 

voor dit AV-Festival van het Westen 2015. 

 

Opening 

Marcel Batist geeft het publiek om 11 uur een 

warm woord van welkom. Vanuit alle delen van 

het land en zelfs vanuit België zijn er bezoekers 

gekomen. In totaal bezetten een kleine 100 

personen de zaal. In zijn openingswoord 

benadrukt Marcel dat het een echt publieksfestival 

is. Er is geen jury, er zijn geen besprekingen of 

gesprekjes mat de auteurs. Van het publiek wordt 

verwacht dat het oplettend is en zo nodig 

aantekeningen maakt, want aan het eind van de 

dag bepaalt dit publiek welke serie de meeste 

waardering krijgt en dus met een prijs naar huis 
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De presentaties 

Voor de series vertoond worden is er nog een heel 

knap gemaakte trailer, waarin alle sponsors 

duidelijk en met een lekker muziekje eronder, aan 

bod komen. Zonder hen zou het festival niet op 

deze manier gehouden kunnen worden. 

 

Vervolgens worden de geselecteerde inzendingen 

vertoond. Opvallend is de soepele manier waarop 

dat gebeurt, zonder hinderlijke Windows-vensters of 

aanwijzers in de vorm van handjes die iets 

aanklikken. Simpelweg vanuit een donker scherm 

een introductiefoto. 

Dat geeft de gelegenheid aan de beide 

ceremoniemeesters de serie met een enkel woord 

in te luiden. Marcel Batist en Ton de Bruijn treden 

beurtelings als zodanig op en doen dat op 

ingetogen wijze. 

 

De dag is ingedeeld in drie blokken. Een en ander 

is goed te zien in het schitterende 

programmaboekje, dat geheel in kleur is 

uitgevoerd en bij elke serie de introductiefoto laat 

zien waarmee de serie ook wordt aangekondigd. 

Een prima vondst die voor herkenning zorgt. 

Het gaat te ver om in dit verslag elke serie te 

bespreken, maar een paar high lights wil ik graag 

naar voren halen: 

Uit het eerste blok is dat de serie van Guido 

Flobert, ‘Pieter Brueghel de oude’. 

Een serie met veel detailbeelden van schilderijen, 

aaneengeregen tot een verhaal dat geschreven is 

en verteld wordt door de maker zelf. Hij heeft niet 

alleen een prachtige sonore stem, maar ook 

schitterend taalgebruik. Fantastisch! 

 

Gesprek met Guido Flobert, één van de 

Belgische deelnemers 

Het is aanleiding om in de lunchpauze bij hem aan 

tafel te schuiven en een paar  vragen te stellen. 

Uiteindelijk is hij, samen met drie andere hobby-

genoten, speciaal naar Nederland gekomen om dit 

festival te bezoeken. Hij legt uit dat er in België 

niet zo veel animo is voor AV. “We kunnen ons 

werk daar nauwelijks laten zien. Dat is heel 

jammer, want we weten allemaal hoeveel tijd en 

energie er in gaat zitten. Vooral omdat we alles in 

eigen beheer doen, van het maken van de 

beelden, het krijgen van een idee voor de serie, 

het schrijven van de teksten en zelfs het 

inspreken. Voor alles is apparatuur nodig en 

moeten programma’s worden beheerd en bediend. 

Je moet dus van veel markten thuis zijn en dat 

maakt het tot een heel veelzijdige hobby. Het is 

dan zonde om dat werk na één of twee 

vertoningen de kast in te schuiven. Om die reden 

bezoeken we zo veel mogelijk festivals, tot in 

Drenthe aan toe. De reistijd hebben we er graag 

voor over. Een belangrijke motivatie is ook om op 

die manier goede kennis te kunnen nemen van het 

werk van anderen”. Aldus Guido Flobert, een 

bevlogen AV-er. 
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Het tweede blok begint na de lunch met een 

hervertoning van de trailer die ook aan het begin 

van de dag de sponsors in het zonnetje zette. Uit 

dat tweede blok, dat na de lunchpauze wordt 

vertoond noem ik de serie van Jacques Mertens, 

‘Het nieuwe Antwerpse Justitiepaleis’. 

Een serie met heel knappe fotografie en een 

behoorlijk maatschappijkritisch commentaar. Het 

vuurwerk aan het eind had wat mij betreft iets 

korter gekund. 

Na de pauze, uit het derde blok is me natuurlijk de 

serie van Henk Tulp, ‘Ik heb maar twee doelen’ 

opgevallen. Een zeer interessante documentaire 

over de schilder Van Gogh, met heel geraffineerde 

effecten, zowel in beeld als in geluid. Bovendien een 

heel fraaie symboliek en wat mij  betreft een 

absolute winnaar. 

 

Publieksjurering 

Het publiek maakt gebruik van stembriefjes. Tijdens 

de telling wordt nog een tweetal ‘opvullingsseries’ 

vertoont, van respectievelijk André Hartensveld en 

Marcel Batist. 

Het publiek is ook onder de indruk van de serie van 

Henk Tulp. Deze serie krijgt de meeste punten en 

heeft dus de eerste prijs verdiend.  

 

De tweede prijs is voor Henk de Lange met 

Abandon, een serie over een incident tijdens de 

Tour de France. 

 

De derde prijs wordt door het publiek toegekend 

aan Piet Huijgens met Sorgenta Regina. Deze serie 

geeft een impressie over de thermaal-badplaatsen 

in de provincie Pistola in Italië. 

 

Al met al een zeer geslaagde dag, met als 

sleutelwoorden diversiteit en afwisseling. 

 

 

 

Het organisatieteam, een samenwerking tussen 

PixAna en AV-Westland 

 

Tekst: Arthur Palache 

Foto’s: André Hartensveld 



7 

Nog een kleine foto-impressie van dit druk bezochte festival 
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Jubileumweekend van Pixana. 

Jaarlijks verzamelen de leden van PixAna zich, op 

een voor fotografen interessante locatie, met als 

doel: maak een AV-serie van maximaal twee 

minuten. Deze series, met een zeer diverse en vaak 

verrassende kijk op de locatie, worden vertoond op 

de jaarlijkse gezamenlijke avond voor de leden met 

hun partners. 

Het seizoen 2014 – 2015 was het tweede lustrum in 

het bestaan van PixAna. De DoeDag was dan ook 

een bijzondere locatie waard: “Henrichshütte”. Dit 

museum, over ijzer en staal, is gevestigd op een 

buiten gebruik gesteld hoogovencomplex in 

Hattingen (Duitsland). 

Navolgend het verslag van Piet Vervoort over het 

bezoek van PixAna aan Hattingen.  

Stipt om half acht werd ik opgehaald, op weg naar 

Hünxe voor een plas/koffie stop. De onmisbare 

navigatie was ingesteld en vermeldde 150 km. Met 

14 mensen onderweg voor een fotoweekend in 

Duitsland. 

Ruim op tijd zaten we aan de koffie met gebak en 

vandaar was het nog zo’n 65 km naar Hattingen. 

Doel van de trip was de Henrichshütte waar we in 

een voormalig hoogovenbedrijf veel oud roest 

konden fotograferen. Maar voor we werden 

losgelaten had het Coördinatieteam nog een 

uitgebreide lunch gereserveerd staan in het 

museum. 

Om 13:00 uur konden we onze camera’s uit de 

tassen pakken en op pad gaan. Een groot terrein, 

waar je elkaar niet in de weg liep, met treinen, 

liften (om hoog over alles uit te kijken) en veel 

details om op de foto te zetten. Want ieder lid 

wordt geacht om in februari een AV in te leveren 

van ongeveer twee minuten. Ik zelf maakte er met 

veel plezier een dikke honderd opnames. Maar 

getal 200 kwam ook langs toen we be- en 

verzadigd weer bij elkaar waren om de keel te 

smeren, dat ging erin als bier.  

Wat een rijke penningmeester hadden we 

meegenomen, want de volgende verrassing was 

hotel Zum Hackstück. Prachtig gelegen in de 

heuvels, mooie kamers, lekker douchen en dan 

aantreden voor de hoofdverrassing. 

In een ruime zaal stond de tafel schitterend 

gedekt voor het feestdiner, dat we zelf hadden 

kunnen uitkiezen. Ieder gerecht werd feestelijk 

opgediend en de wijn smaakte naar meer. De tel 

van de gangen ben ik kwijt geraakt, maar mijn 

broekband begon steeds meer te knellen. Voldaan 

naar bed en een goed ontbijt stond al weer klaar. 

Wat een pracht weekend, wat een organisatie, hoe 

kregen ze het verzonnen. Een wel verdiend 

applaus voor bediening en het Coördinatieteam. 

Meer dan voldaan keerden we huiswaarts.  

Verslag: Piet Vervoort / Foto’s: Anja van den Dool. 


