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Bijeenkomst Audio-Visuele Groep 

 

Zo’n mooie cijfercombinatie beloofde ons een mooi jaar te worden. Wie had gedacht dat het, in de 

lente van haar eerste dagen, zo triest zou verlopen. Deze Prima Vera was niet zo prima. Ook onze AV 

Groep moet eraan geloven. Februari is de laatste bijeenkomst van het seizoen 2019/2020. Hoe 

konden we zo eindigen met onze lijfelijke bijeenkomsten. Geen afsluiting, geen bedankjes, geen 

pluimen, geen wedstrijd. Ineens viel het doek.  

 

Nu, zo´n half jaar later, is het eindelijk weer zover. De gulden snede van de fotografie lijkt te zijn 

omgezet in de anderhalve meter onderlinge afstand. Met 11 personen opent voorzitter en 

coördinator Jan even enthousiast als anders deze eerste keer in het seizoen 2020-2021.  

Aan het weer ligt het niet. We worden niet alleen wereldlijk geteisterd door een virus, ook het weer 

speelt ons parten. Een hittegolf. Wennen dus maar het is gelukt. Jan valt meteen met de deur in huis 

want het jaarlijks gezamenlijke uitstapje 

wordt meteen op touw gezet. Ideeën 

genoeg, zo laat Jan weten. Na wat overleg 

besluiten we de plek toch wat dichter bij huis 

te nemen: de Tramkade en omgeving in Den 

Bosch. Een cultureel uitje gaat dit worden. 

Jan zal de dataprikker rond laten gaan en 

daarna kunnen we de knoop doorhakken.  

 

Wanneer we er allemaal goed voorzitten doet Peter de aftrap. We gaan naar Santiago, een reis 

genaamd Camino de Santiago, een pelgrimstocht 

naar Santiago de Compostela. De foto’s zijn van 

zijn zoon die deze beroemde voetreis ondernomen 

heeft. Vader heeft voor de samenstelling gezorgd. 

Het is meer een familieserie geworden. Toch is er 

wel iets interessant van te maken, aldus het 

commentaar. Met muziek van Julio Iglesias die 

zingt “Vergeet niet te leven”, legt Peter uit. Dit zou 

je er als ondertitel bij kunnen vermelden. Wel 

passend bij deze Spaanse sferen. We starten bij 

het authentieke plaatsje Saint Pied de Port (foto).  

 

Daarna lopen we mee langs diverse wegen. Gangbaar of nauwelijks gangbaar. Dat is dan ook de 

kracht van zo’n wandeling. Een meditatieve ontdekkingstocht. We bezoeken een kathedraal waar de 



wierook uit een enorme pot rijkelijk wordt rondgeslingerd. Een kort filmpje hierover doet de beleving 

zeker versterken. Misschien een goed middel tegen het coronavirus. Helaas veel van hetzelfde. Het 

begin is door Peter ingesproken wat leuk gedaan is. Peter heeft nogal wat zoom gebruikt. Helaas niet 

overal even functioneel. Tip: uitzoomen wanneer je mensen van je af ziet lopen en andersom. Dan 

heeft zoom nut.  

De tweede serie die Peter laat zien is ook een blik in zijn familiealbum: Vakantie in Noord Oost 

Nederland. Ook deze is meer voor vertoning in huiselijke kring gemaakt. Het valt op dat de filmpjes 

zo duidelijk zijn. Ook de aquariumopnamen in de dierentuin vallen op. Of we daar zelf aan het duiken 

zijn. Geen haaien in de buurt? Ook geen spiegelingen van het glas. Goed opgelet. Zachte muziek laat 

ons bootje “zachtkens over het water glijden”. Toch een minpunt: bij de foto’s van Westerbork met 

de deportaties en de aflopende rails - waarschijnlijk in een museum genomen - loopt de vrolijke 

vakantiemuziek gewoon door. Zet hier geen muziek of geluid bij. Stilte versterkt het effect. Over stilte 

gesproken.  

We gaan naar De Groote Wielen in Rosmalen 

voor De Baardmannetjes van Ad. Deze serie 

hebben we uitgebreid kunnen bekijken via 

Vimeo dus wordt de serie éénmaal gedraaid. 

Enkele leden hadden hun commentaar al 

geuit. Toch wordt er wat aangevuld. Het 

sluitergeluid tussen de foto’s of weghalen of 

goed synchroon met de overvloei laten 

lopen. Ook horen sommigen een lichte brom 

die er uit kan. Wat toelichting (door Ad) zou 

op z’n plaats zijn. Ze heten baardmannetjes 

maar ik heb geen baardjes gezien. Wel snorretjes. De vrouwtjes hebben er geen. Maak er dus een 

kort verhaaltje van met leuke tekst, eventueel alleen als inleiding is onze mening. Want het zijn 

grappige beestjes om naar te kijken.  

We discussiëren wat over het nut van Vimeo. De meningen verschillen maar omdat we nog maar kort 

bezig zijn besluiten we ermee door te gaan. Je komt wel goed beslagen ten ijs wanneer je een serie 

goed bekeken hebt. Overigens voor wie wil èn kan want je moet er wel een MPEG van kunnen maken 

anders gaat het niet. Aan de reacties merk ik dat lang niet iedereen dat kan. Einde discussie.  

Er volgen wat debuten.  

De Ruïnes van Seldensate, van Hugo. Een leuke en vlot gemonteerd, zelf verteld verhaal met de 

nodige humor. Zeker onderhoudend en 

verveelt niet. Een leuke vondst. Wat eigen 

stemmen toegevoegd geeft een 

beetje het idee van een hoorspel. De ruïnes 

spreken hun eigen taal. De stem klinkt wat 

ingetogen maar is wel te verstaan. Het 

commentaar begint meteen bij het eerste 

beeld. Misschien beter om hier een paar 

seconden mee te wachten. Het portret in het 



begin van een der bezitters staat wat lang. Ook het zelfportret van Hugo met camera, de inzoom aan 

het einde, kan volgens sommigen eruit. We merken op dat de MPEG-versie toch wat haperingen 

vertoont en de EXEFILE juist niet. Tip bij het samenstellen van de MPEGversie: gebruik voor PC 30 of 

60 beelden per seconden en voor vertoning op tv 25 of 50 beelden/seconde.  

Mind Your Steps zegt Joke dan. Pas op waar je loopt . . . De paden op en de lanen in. De stem die ons 

waarschuwt zal niet van Joke 

zelf zijn. Wel van Joke zijn de 

mooie natuuropnamen die het 

doek sieren. Ruige natuur want 

de waarschuwing is niet voor 

niets. Veel boomstronken en 

wortels. Paden in natuurlijke 

vorm, soms steil omhoog. Een 

echte klauterpartij. Lijkt op 

boeddhistische loopmeditatie. 

Hier moet je heel goed de 

voeten neerzetten en om het 

evenwicht denken. De serie mag wat korter. Wellicht langere sluitertijden suggereren de moeizame 

bewegingen. De overvloei mag meer wisselen op het ritme van de harpmuziek.  

Ferdinand is de hekkensluiter met O Canada. En o jawel, zeker de moeite waard. We bezoeken dit 

land in het mooiste jaargetijde, dus prachtige herfstbeelden. Ook de gigantische gebouwen van de 

hoofdstad Ottawa zijn goed in beeld gezet. Zelfs een levensgrote moederspin geeft de cultuur iets 

heel aparts. Het commentaar van Ferdinand 

is duidelijk maar het geluid erg scherp. Het 

doet me zelfs pijn aan de oren en mij niet 

alleen. De maker fotografeert zowel in RAW 

als in JPEG wat goed te zien is. Dat maakt 

bewerkingen makkelijker. De watervallen 

van Niagara zijn een beleving. Je zit er 

middenin. De muziek mag er ook zijn 

hoewel bij de watervallen de snellere delen 

hierbij beter passen. Dit vivance gaat door 

bij de rustige opnamen. Misschien wat 

schuiven met de muziekblokken. De filmpjes 

springen eruit. Prima kwaliteit. De vakantieseries krijgen zo een fantastische functie. Minstens net zo 

mooi als in een album. Draait het samen af op de tv en je hebt een avondje uit, met de benen op 

tafel. Na de afsluiting geeft Jan de volgende datum door: dinsdag 15 september om 19:30 uur in de 

Moerkoal.  

Hugo 

 


