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De lente is gisteren weer begonnen en hoe. Haast 20 graden en geweldig weer om erop uit te 
trekken en te fotograferen. Het voorstel om in mei op excursie te gaan naar Wageningen krijgt veel 
steun en met de intentie om het AV Festival in het najaar te houden in onze eigen voorzaal voor 
kennissen wordt ook ingestemd. Gelukkig is er weer voldoende aanbod voor vertoning. 

Spoorpark - Jan de F. Tijdens onze av-excursie naar de spoorzone in Tilburg is alleen Jan als echte 
volhouder ook naar het Spoorpark gegaan. Hij heeft het park met zijn bomen, planten en paden in 
beeld gebracht. Veel totalen en half totalen; wat details erbij kunnen zorgen voor meer variatie. De 
fotografie is vooral registrerend, zou creatiever mogen zijn. Aan het einde nog de LocHal, die 
eigenlijk niet bij het onderwerp hoort. De muziek is te abrupt afgebroken. Informatie ontbreekt. 

 

Zwemmen? - Jan de F. Het is een hele uitdaging om tussen het ijs te gaan zwemmen in de winter 
in Finland. Wel in speciale rubberpakken. Apart, maar aangenaam?  Het dobberen in het ijskoude 
water is het bijzondere onderwerp van deze AV. Met enkele richtinggevende teksten in sommige 
beelden. Er is afwisseling in de fotografie en er is een verhaallijn. De gekozen, luchtige muziek past 
er goed bij, maar wordt aan het einde afgebroken. De AV is verrassend, leuk en met humor 
gebracht. 

 



Ramen van de Sint Jan - Herman.  De prachtige, 
gebrandschilderde ramen van de Sint Jan in Den 
Bosch vormen het onderwerp van deze AV. Een 
pittige opgave om deze ramen goed in beeld te 
krijgen vanwege de grote optredende contrasten en 
de verschillende verlichting. Toch is het resultaat 
zonder meer geslaagd  mede door de intensieve 
fotobewerking. De beelden zijn staand 
geprojecteerd met niet opgevulde zijkanten. 
Misschien deze zijkanten vaag invullen. De 
presentatie is wat aan de monotone kant, aan het 
einde is wat meer gevarieerd. Mogelijk is meerdere 
ramen en raamdelen in een enkel beeld. De 
orgelmuziek is heel toepasselijk en de beperkte 
ingesproken tekst geeft goede informatie over de 
ontstaansgeschiedenis. Vermelding van het jaar van 
fabricage in elk raam is misschien te veel detail. 

Onze tuin wordt aangepakt - Ad. De maker van deze AV is een liefhebber van de natuur. Geheel 
in lijn heeft hij enkele jaren terug zijn eigen tuin flink onderhanden genomen. We zien in de AV 
diverse stadia van de aanleg en daarna de voltooide tuin in meerdere seizoenen. Met hier en daar 
tekst in beeld wordt nuttige uitleg gegeven.Bijzonder is dat de meeste beelden zijn gemaakt met de 
iPhone en iPad. Hoewel best redelijk zijn deze beelden toch zichtbaar minder dan de andere. Een 
goed opgebouwd verhaal over meerdere jaren en in combinatie met de goed gekozen muziek zeker 
ook het bekijken waard voor de buitenstaander.  

 



De Binnendieze - Nick en Peter . Het betreft een aangepaste versie van de eerder vertoonde AV 
over de huidige Bossche Binnendieze met ook daarin opgenomen een stukje historie. Het streven 
was onder meer opnamen te maken van mooie spiegelingen in rimpelloos water. De beelden zien er, 
gezien de optredende grote contrasten, heel goed uit. De vlot ingesproken tekst is uitstekend en de 
muziek combineert perfect met de stroming van het water in de rivier. De vraag komt op of er niet 
wat te veel gelijksoortige opnamen van doorkijkjes in zitten om steeds geboeid te kunnen blijven 
kijken. 

Jan


