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Vallende bladeren en winden rondom de Moerkoal, kortom, de herfst kondigt de winter aan. De natuur 
bereidt zich voor op de winterslaap. Dit geldt niet voor de Audio-Visuele Groep Shot ’71. Integendeel. Alle 
deelnemers bruisen van de energie. Vanavond bezoeken we onder andere de spoorzone in Tilburg. Met de 
trein mee? Gewoon lekker ervoor gaan zitten.  

Er waren deze avond helaas nogal wat leden verhinderd om te komen.  

Op 13 oktober is de AV-groep op excursie geweest naar de spoorzone in Tilburg. Een groot deel van het 
terrein werd vroeger ingenomen door een grote werkplaats van de NS. Nu is het gebied volop in 
ontwikkeling; gebouwen worden aangepast of zijn volkomen nieuw. Regelmatig ook zijn oude elementen uit 
de tijd van het spoor behouden gebleven.  

Deze avond gaat de meeste aandacht uit naar de gemaakte foto's tijdens de trip. Vooraf is geen plan met 
taakverdeling gemaakt; iedereen kon geheel zijn eigen gang gaan. 

Losse beelden - Dick, Herman, Ferdinand en Rob. Veel bruikbare beelden zijn gemaakt. Iedereen -zo 
blijkt- kijkt weer anders en fotografeert de onderwerpen op eigen wijze. Het valt op dat met name ook 
aandacht is gegeven aan de geconserveerde, oude elementen van de spoorwerkplaats. 

Welkom in de spoorzone - Corrie. Het is Corrie gelukt om binnen een week na de excursie al een complete 
AV samen te stellen. In beeld komen vooral de LocHal en de gourmet market Central Station. De gekozen 
pianomuziek is misschien aan de lichtvoetige kant gelet op de overwegend zware stalen constructies, die zijn 
te zien. Er zou ook wat meer informatie kunnen worden gegeven.  

Spoorzone in ontwikkeling - Jan. De versie, die wordt getoond, staat in de grondverf. Lange vaste tijden 
zijn aangehouden om de beelden beter te kunnen bestuderen. De lengte is daardoor relatief lang. Er zijn 3 
delen te onderkennen met ook verschillende muziekfragmenten; het terrein voor het huidige station met het 
Central Station en de Wagon, vervolgens de LocHal en daarna het verderop gelegen gebied met onder meer 



De Boemel, Hall of Fame en Smeer 'm. De 3 gebruikte muziekfragmenten vallen in het genre hard rock; 
stevige muziek bij beelden met een rauwe, industriele uitstraling. 

Vlinders van het Kanaalpark - Herman.  Naast het Maximakanaal tussen Den Bosch en Rosmalen is 
nieuwe natuur aangelegd, het Kanaalpark. Herman is erin geslaagd om in een paar jaar tijd de meest 
voorkomende soorten vlinders met de camera vast te leggen. Circa 25 verschillende exemplaren laat hij zien, 
heel knap. De beelden zijn van heel fraaie kwaliteit en mooi close. De muziek past goed. Er zou wat meer 
variatie mogen  worden gebracht in de presentatie. Door bijvoorbeeld niet steeds op dezelfde wijze in te 
zoomen en vlinders af te wisselen met beelden van de omgeving. Door het inzoomen blijft de toelichtende 
tekst ook niet op zijn plaats. Mooi zou zijn om de vlinders meer naast elkaar te laten overvloeien door 
aanpassing van de uitsnede. Al bij al toch een indrukwekkende prestatie. 



Het is een specialisme binnen AV en ook van Pieter. Een virtual tour neemt je mee op een locatie waarbij je 
gaandeweg kunt kiezen, bij een bepaald punt aangekomen- voor bijvoorbeeld aanvullende informatie of rond 
kijken. Heel iets anders en een ontwikkeling die zich waarschijnlijk verder zal doorzetten. Eerst worden we 
meegenomen naar het waddeneiland Schiermonnikoog. Ook het overblijfhotel wordt uitgebreid van binnen 
in beeld gebracht. 

Daarna gaan we mee naar Sint Michielsgestel voor de expositie “Gegijzeld” in het oude Beekvliet. Veel 
historische informatie over de gijzelingen WOII kan hierbij worden opgeroepen. 

Jan


