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Bijeenkomst Audio-Visuele Groep 

 

Het tweede hoogtepunt van het coronavirus ondervinden wij als het zoveelste dieptepunt van dit 

jaar. Helaas moet ik het als vaste verslaggever deze keer laten afweten, maar gelukkig dat 

coördinator en presentator Jan de touwtjes goed in handen heeft. Voor hem is het helemaal geen 

moeite mijn taak deze avond op zich te nemen. In tegendeel. Hij doet het met verve en ik laat hem 

daarom graag aan het woord. 

 

Het coronavirus blijft ons nog steeds achtervolgen. Reden voor een aantal leden om af te zeggen, 

voor de zekerheid. Gevolg, het was wel heel gemakkelijk om de voorgeschreven 

 

1,5 m afstand in acht te nemen. Social distancing no problem. De horeca was ook stil gelegd. Toch 

hoefden we niet op een droogje te zitten door de verstrekte kannen koffie, thee en water. Onder 

deze bijzondere omstandigheden hebben we ons programma heel goed en op een prettige manier 

kunnen afwerken. 

 



Allereerst komt aan bod het vervolg van de beelden van de Tramkade, gemaakt tijdens de excursie 

begin september. Ferdinand en Jan de F laten nu hun oogsten zien. De objecten komen inmiddels 

bekend voor, maar zien er toch weer steeds ietsje anders uit. 

 

Koudijs-de Heus van Nick en Peter. De makers zijn zelfstandig op pad gegaan en hebben zich daarbij 

volledig geconcentreerd op de fabriek van het vroegere Koudijs. In het begin ook oude beelden en 

tekst met geschiedkundige informatie, daarna veel beelden van de graffiti kunstwerken op de silo's. 

Het is al een interessant geheel, hoewel toch ook de vraag wordt gesteld of er niet beter 2 AV's van 

kunnen worden gemaakt. In het tweede deel zou voor de balans nog wat tekst goed passen. De 

beelden van de silo's kunnen misschien ook nog wat frisser. 

 

 

Virtual tours van Pieter. In een inleiding vertelt Pieter wat er zoal komt kijken bij 360 graden 3D 

fotografie voor een virtual tour. Je hebt daarvoor speciale camera's en software nodig, maar ook, zo 

blijkt al gauw, technische handigheid en vindingrijkheid bij de maker. Met de productie kun je vanuit 



een bepaalde plek dan de hele omgeving laten zien. Links en rechts, voor en achter en boven en 

beneden. Bij het maken van de opnamen ga je op meerdere plekken staan. Ter illustratie worden 

tours vertoond van de Tramkade, Fort Isabella en van de golf op landgoed Coudewater. We zijn 

onder de indruk van de nieuwe mogelijkheden. 

 

O Canada van Ferdinand. De beelden zijn voornamelijk gemaakt in Ottowa, Niagara en het Algonquin 

Provincial Park. De productie is duidelijk verbeterd in vergelijking met de vorige keer vertoonde 

versie. De stem klinkt nu goed en is heel duidelijk verstaanbaar en informatief. Heel fraai zijn de 

Niagara-watervallen in beeld gebracht en ook de Indiaanse houten beelden maken indruk. Ondanks 

de lengte blijft de aandacht van de kijker goed gevangen. 

 

Nieuwbouw en afbraak van Jan J. De ondertitel is Berlerode, Berlicum. In beeld komen 

achtereenvolgens de nieuwbouwactiviteiten en het nieuwe gebouw, de afbraak van de Petruskerk en 

de afbraak van het oude verzorgingshuis. Het bestrijkt de periode 2013 tot en met 2020. Opgemerkt 

wordt dat enkele beelden niet in de juiste tijdsvolgorde staan. Voor de leden, die de locatie niet 

kennen, is onduidelijk hoe een en ander ligt ten opzichte van elkaar of heeft gelegen en wat 

Berlerode voorstelt of voorstelde. De inwoners van Berlicum zullen daar weinig problemen mee 

hebben. De AV is een ontwerp en is ook bedoeld om eventueel in de open lucht te worden 

geprojecteerd. 



 

We sluiten mooi ruim voor tienen af en hopen dat iedereen de volgende keer weer in goede 

gezondheid aanwezig zal kunnen zijn. 

 

Hugo 

 


