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Redactioneel
3D-Bulletin 210

Vanaf deze plaats wil ik u allereerst een ge-
lukkig en voorspoedig 2018 wensen met veel 
mooie stereobeelden.
Dit is alweer het 15e 3D-Bulletin onder mijn 
redactie. Toen Gert-Jan Wolkers mij vijf jaar 
geleden vroeg deze klus van hem over te ne-
men twijfelde ik eerst even. Heb ik daar wel 
voldoende tijd voor en zal ik voldoende kopij 
krijgen om het 3D-Bulletin iedere keer weer 
te vullen? Ik heb gelukkig een trouwe scha-
re leveranciers van artikelen en foto’s. Soms 
heb ik minder dan twee maanden voor de 
deadline pas een half gevuld bulletin, maar 
dan komen er weer artikelen binnen of ik zie 
in Stereoscopy een interessant artikel dat ik 
vertaal. Op het eind is het dan toch puzzelen 
om alles binnen de beschikbare 60 pagina’s 
te krijgen. Als ik het 3D-Bulletin vervolgens 
bij de drukker ophaal en een exemplaar vers 
van de pers in mijn handen heb dan vind ik 
dat altijd weer een mooi moment. Het maken 
van dit blad is leuker dan ik vijf jaar geleden 
dacht en ik krijg waarderende reacties van le-
zers dus voorlopig ga ik nog even door.
In dit nummer natuurlijk de uitslag van de 
Stereofotocompetitie 2017 met een selectie 
uit de ingezonden foto’s.
Job van de Groep heeft het idee opgevat om 
de Nieuwe Hollandse Waterlinie in stereofo-
to’s vast te leggen met als uiteindelijk doel 
een expositie. Hiervoor zoekt hij fotografen 
die hem bij deze klus willen helpen.
Job deelt ook zijn fascinatie voor geodetische 
koepels met u in een artikel met, zoals ge-
wend van hem, de wiskundige achtergrond. 
Dit aangevuld met instructieve foto’s.
Augustus 2017 was het ISU-Congres in Ir-
vine, Californië. Een impressie daarvan van 
ondergetekende. Daaraan gerelateerd de 
bespreking van het boek Womens Views van 
Melody Davis waarin aan de hand van oude 
stereokaarten de maatschappelijk ontwikke-
ling van vrouwen eind negentiende en begin 
twintigste eeuw in Amerika wordt beschre-
ven.

Wat de hardware betreft dit keer van Gert-
Jan Wolkers een test van de AEE SD30 3D 
MagiCam camera. En van mijzelf mijn erva-
ringen met de DOOGEE Y6 Max 3D, een te-
lefoon met autostereoscopisch scherm die ik 
als 3D-beeldscherm gebruik om stereofoto’s 
aan familie en vrienden te tonen.
Dieck Tilanus beschrijft hoe hij in eigen be-
heer een boekje met stereofoto’s heeft ge-
maakt over Burg-Reuland in België alwaar hij 
een tweede huisje heeft.
In alweer deel acht van de serie It was forty 
years ago today ... neemt Harry zur Kleins-
miede ons mee naar Las Vegas en het Grand 
Canyon National Park.
Gerrit Frijlink gaat nog verder terug in de tijd 
en vertelt hoe hij als jongeling zeventig jaar 
geleden een broedende nachtzwaluw op de 
gevoelige plaat vastlegde (in stereo natuur-
lijk).
Claudia Harkema stelt ons weer op de hoogte 
van de activiteiten van Regio West. Het zou 
leuk zijn ook eens iets van de andere regio’s 
te vernemen zoals bv. het verslag van het 
regio-uitje van Regio ‘t Gooi in het vorige 
3D-Bulletin.
Tenslotte wil ik u er aan herinneren dat we op 
27 januari weer onze jaarlijkse Algemene Le-
denvergadering hebben. Dit jaar is weer een 
kroonjaar, 45 jaar sinds de formele oprich-
tingsdatum, dus het bestuur zal zorgen voor 
wat lekkers bij de koffie!

Voor nu weer veel lees- en kijkplezier.
Dennis Boersma
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“The Animal Wall” door Dennis Boersma



3
D

-B
u

lle
ti

n
 n

u
m

m
er

 2
1

0
 -

 j
aa

rg
an

g
 2

0
1

8
6

Verenigingsnieuws
Verslag van de 192e verenigingsdag
23 september 2017 (Open Dag)
Het was een heerlijke zonnige dag en de op-
komst was heel bevredigend, met minstens 
120 bezoekers. Ook heel wat Duitse belang-
stellenden, leden van onze vereniging en 
hun kennissen, waren aanwezig. De “tafels” 
met interessante koopjes en aanbiedingen, 
bemand door mensen die deskundige uitleg 
konden geven, werden druk bezocht. Jan 
Broeders kon enkele nieuwe leden inschrijven.
Het programma van een Open Dag bevat 
meestal shows van een bovengemiddelde 
kwaliteit, die in het afgelopen seizoen ver-
toond zijn. Hierna beperk ik mij tot de nieuwe 
aangeboden series.
René Vonk vertoonde 3 series: “Terheijdense 
Oldtimer Vrienden” met frisse opnamen van 
uiteraard oldtimers, “Oradour sur Glane” met 
ruïnes van huizen en roestige autowrakken in 
het verlaten Franse dorpje dat in 1944 door 
de nazi’s werd verwoest en “Épinal” met de 
Amerikaanse Begraafplaats van de in de 2e 
Wereldoorlog gesneuvelde soldaten. Beide 
laatste series werden begeleid door een toe-
passelijke Franse chanson.
Winne Patzer liet de video “Oudejaarsdag in 
Keulen” zien met lichtprojecties op het Dom-
plein en omliggende gebouwen. Ook van hem 
de serie “Speed of light” met kleurige golven-
de lichtstrepen. Deze werden gemaakt door 
een groep mensen met op hun kleding beves-
tigde lampjes in het donker te laten bewegen. 

Heel bijzonder.
“Dubai inspire video”, door Pieter van Hout op 
YouTube gevonden, was een spectaculaire, 
met een drone gemaakte video van de stad 
Dubai. Ook vulde hij, samen met zijn colle-
ga, het volledige 2de blok met “Presentatie 
en ontwikkelingen in 3D” met o.a. de Vuze 
360°3D-camera. Ik verwijs hiervoor naar de 
3D-Bulletins 207, p.52 en 208, p.32.
De video “Guernsey Aquarium” van de pro-
ductieve Jaap van Loon was heel leuk met 
vissen die in de zaal zwommen. Ook van 
hem was “Marilyn in the church” over de 
tentoonstelling betreffende de actrice Ma-
rilyn Monroe in de Nieuwe Kerk in Amster-
dam, gekoppeld aan de scène met de op-
waaiende rok uit de film “The seven year 
itch” uit 1955, nu geconverteerd naar 3D. 
Heel apart. Samen met Ronald Schalekamp 
vertoonde hij ook “Z-W foto’s van Ferwerda 
1930-1945” met fraaie nostalgische opna-
men uit het dia-archief van Jac. G. Ferwerda 
(zie ook 3D-Bulletin 208, p.52).
“Struinen in Ierse tuinen 3“ was het sluitstuk 
van de mooie trilogie van Job van de Groep.
Bloemen werden goed in beeld gebracht door 
Arjen Spiekstra in “Macro’s van Zuid-Lim-
burgse natuur”.
Het projectieteam heeft weer gezorgd voor 
een feilloze presentatie.

Roland De Raeve

Regio West in Gent. Zie ook Nieuws uit de regio’s op pagina 10.



3
D

-B
u

lletin
 n

u
m

m
er 2

1
0

 - jaarg
an

g
 2

0
1

8
7

“Granada” door Roland De Raeve
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8 Verslag van de 193e verenigingsdag

2 december 2017
De dag begon vroeg met de “Speciale Inte-
resse Groep lenticulaire foto’s” (zie de arti-
kelen in 3D-Bulletin 209). Een ander speci-
aal item was de “Fotocompetitie 2017”. Een 
kort verslag hiervan staat op pagina 16 van 
dit 3D-Bulletin.
Het reguliere projectie programma begon 
met “Ooievaar” van Arjen Spiekstra. Het 
waren opnamen, met de camera op statief, 
van een ooievaarsnest, met leuk gespro-
ken commentaar. Vanaf een vaste positie 
werd het volledige broedseizoen gevolgd. 
Van Arjen was ook “Schynige Platte”, een 
berg in het hart van de Jungfrau regio in 
Zwitserland. Opmerkelijk waren de speciale 
effecten die hij had aangebracht.
“Cochem”, een schilderachtig Duits stadje 
aan de Moezel, was van René Vonk. Ook 
“Henri Chapelle” met ingetogen opnamen 
van de Amerikaanse militaire begraafplaats 
in België was van hem, evenals “Honfleur”, 
het Normandische stadje.
Jaap Karman, bekend van zijn videopresen-
taties, vertoonde “Voedselhulp voor Gan-
zen” en “Molendag De Roos” (in Delft).
Mooie kleurige foto’s zagen we in “Keu-
kenhof” van Frans van de Kamp. “Slag om 
Bourtange 2017”, ook van Frans, was een 
impressie van de nagespeelde slag in 1742 
om het vestingdorp in de provincie Gronin-
gen.
In de “ISU Code 19C” waren weer mooie 
gevarieerde plaatjes te zien van leden van 
stereoclubs uit de hele wereld.
Herman Damen had een reis gemaakt naar 
“Griekenland” en liet ons meegenieten van 
het mooie land.
Een merkwaardige “splitscreen” techniek 
werd door Job van de Groep toegepast in 
“Straatjes en poortjes in Toscane”. Het on-
derwerp geeft foto’s in portretstand. Twee 
foto’s werden naast elkaar geprojecteerd 
en om en om gewisseld. Heel apart.
Marten Reisz vertoonde een heel speciale 
animatievideo “Daumen Kinosaurier”.

“Mont Saint Michel” in Frankrijk werd mooi 
in beeld gebracht door Jaap van Loon.
Manfred Jägersberg vertoonde weer een 
instructieve sterrenkundige show “Super-
nova”. Zoals altijd door hem samengesteld 
uit heel indrukwekkende beelden afkomstig 
van de NASA en ESA.
In “Dia’s en Video’s van Leden” werden 
opmerkelijke opnamen en technieken ver-
toond.
“The Best of the West”, over de Amerikaan-
se nationale parken, was prachtig gefoto-
grafeerd, wat we van John Klooster gewend 
zijn.
Van een van de pioniers van onze vereni-
ging, Harry zur Kleinsmiede, zagen we de 
digitaliseerde analoge serie “Winter in Ti-
rol”, perfecte stereobeelden, ook wat we 
van hem gewend zijn. Zie “It was forty 
years ago today… (5)” in 3D-Bulletin 207 
voor een impressie.
Een aparte serie was “Animal Wall”, van 
onze voorzitter Dennis Boersma. Het wa-
ren recente opnamen van dierfiguren op de 
muur rond het park bij Cardiff Castle die 
werden getoond in de vorm van oude ste-
reokaarten (zie ook pagina 5).
Jan Menzinga liet “Herfst in Sauerland” 
zien, met mooie opnamen van het Duitse 
natuurgebied.
In “Het Balloërveld” van Jos Post zagen we 
opnamen van o.a. de heide in een buurt-
schap in Drenthe.
Van Gisela Will, een vroegere voorzitter van 
de DGS, was “Fremden Welten”. In deze 
serie werd door horizontale en/of vertica-
le spiegeling een vervreemdend effect be-
reikt.
“Granada” en “Madrid”, met naast digitale 
plaatjes ook gedigitaliseerde dia-opnamen, 
waren van mijzelf (zie pagina 7 en hier-
naast).
Het was weer een fascinerende dag met ge-
varieerde ervaringen.

Roland De Raeve
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“Madrid” door Roland De Raeve
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Nieuws uit de regio’s
Regio West terug van vakantie
Regio West is gezond en wel teruggekeerd 
van de vakantie en zou graag willen weten 
wat andere regio’s voor plannen hebben 
voor het nieuwe seizoen.
Wij zijn op de eerste clubavond meteen 
volop aan de slag gegaan. Ergens stond 
nog een prachtig groot scherm te verstof-
fen, zonde, dus wij hebben het uitgetest en 
het werkte nog prima. We hebben dan ook 
kunnen genieten van mooie reisfoto’s uit 
Guernsey, Schotland, Frankrijk en de Ver-
enigde Staten. Verder een impressie van 
het afgelopen ISU-congres, allerlei kunst-
zinnige beelden in zowel een beeldentuin 
als gewoon in het straatbeeld.
De tweede helft van de avond zijn we ge-
start met de uitslag van onze mini-enquête 
voor een regio-uitje. Het wordt een dagje 
naar Gent. Een aantal leden gebruikt het 
programma Magix om series te maken dus 
werd het de hoogste tijd om deze kennis 

eens te delen met de niet-gebruikers. Net 
zoals met Wings is het hiermee ook mo-
gelijk om aparte sporen te gebruiken voor 
beelden, muziek, commentaar, enz. Foto’s 
in het goede formaat zetten is erg gemak-
kelijk. Overgangen tussen de dia’s worden 
in 3D uitgevoerd en zo zijn er nog veel meer 
mogelijkheden. Het ziet er gebruikersvrien-
delijk uit maar vereist net zoals met ande-
re programma’s toch wel zoekwerk om alle 
mogelijkheden boven water te krijgen. Na 
deze korte demonstratie hebben we ons 
weer gebogen over ons gezamenlijk pro-
ject. Inmiddels is er een preselectie ge-
maakt uit de vele foto’s die er ingeleverd 
waren. Om de selectie wat te vergemakke-
lijken hebben we besloten ieder maximaal 
15 foto’s uit te zoeken uit de preselectie en 
hier een kleine serie van te maken. We hou-
den u op de hoogte!

Claudia Harkema

Het hek is van de dam in Regio West!
Zoals in het vorige verslag vermeld zou ie-
der lid van Regio West 15 foto’s kiezen uit 
de preselectie van het overweldigende aan-
bod van dia’s voor ons gezamenlijke pro-
ject. We hebben het echter een klein beetje 
anders aangepakt wat een hele verrassen-
de uitwerking had. Het onderwerp van dit 
jaar was: hekken. Het is gebleken dat we 
dit onderwerp in vele maten en soorten 
hebben.
We hebben dan ook gezamenlijk een pre-
selectie gemaakt maar ook dit bleek nog 
een te groot aantal foto’s op te leveren. 
Dus wat nu? Weer eindeloos discussiëren, 
wikken, wegen en selecteren zoals we dat 
bij ons eerste project gedaan hadden? Nee. 
Het projectieteam heeft 30 dia’s uitgekozen 
en deze naar alle leden gestuurd met de 
opdracht een kleine serie te maken. Hier-
door werd iedereen ‘gedwongen’ om met 
een creatieve oplossing te komen wat tot 
verrassende resultaten heeft geleid. Al deze 

mini-series zijn ingestuurd voor projectie 
op de verenigingsdag in januari.
De projecten wakkeren het enthousiasme 
aan om ook eens iets anders te doen dan 
als regio dus zijn we met een klein deel van 
regio West op 21 november jl. een dagje 
eropuit getrokken naar Gent. Na het nut-
tigen van een overheerlijk stuk appeltaart 
met koffie stapten wij naar buiten waar 
meteen de eerste foto’s van deze prachti-
ge stad werden genomen. Dwalend door 
allerlei fotogenieke straatjes hebben we 
als echte toeristen ook nog het Belfort, de 
St. Baafskathedraal, de St. Niklaaskerk, het 
lam gods en het wat minder bekende graf-
fiti straatje bezocht. Onder het genot van 
een heerlijk diner hebben we de dag geëva-
lueerd en zijn tot de conclusie gekomen dat 
dit een geslaagde dag was die zeker voor 
herhaling vatbaar is. (zie ook de groepsfoto 
op pagina 6 - red.)

Claudia Harkema
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‘Minute of Fame’-competitie
Een korte serie wordt op de verenigingsdag in mei door een publieksjury beoordeeld op 
verschillende facetten zoals compositie, techniek, inhoud, enz.
• Korte serie van ongeveer 1 minuut (met een bepaalde lijn erin), al of niet met video, 

audio of commentaar.
• Anoniem, uit de serie mag niet blijken wie de maker is (bv. aftiteling of commentaarstem 

moeten aangepast zijn).
• Projectieformaat 3840x1080
• Inleveren vóór 1 mei.
De uitslag van de ‘Minute Of Fame’-competitie 2017 was op de verenigingsdag in mei.
Nieuwe ‘Minute Of Fame’-shows zijn welkom voor de competitie 2018.

‘Stereofoto’-competitie
Een deskundige jury oordeelt op de verenigingsdag in november over individuele stereofo-
to’s onderverdeeld in een aantal categorieën.
• Aantal: maximaal 10, maar minder heeft de voorkeur.
• Categorieën: Landschappen, Macro, Mensen, Architectuur, Bewerkte plaatjes en de Vrije 

categorie. Indien er in een categorie voldoende inzendingen zijn dan wordt deze apart 
beoordeeld.

• De jury bestaat uit een aantal nader te benoemen deskundigen die op verschillende fa-
cetten zullen gaan beoordelen. Bijvoorbeeld compositie, techniek, enz. De foto’s worden 
willekeurig genummerd en zonder vermelding van de maker aan de jury voorgelegd.

• Juryleden kunnen niet ook zelf deelnemen.
• Projectieformaat 3840x1080.
• Inleveren vóór 1 november.
De uitslag van de Stereofotocompetitie 2017 was op de verenigingsdag in december. Zie 
het verslag op pagina 16 in dit 3D-Bulletin. Nieuwe foto’s voor de Stereofotocompetitie 
2018 kunnen worden ingestuurd.

Opmerking bij projectieformaat 3840x1080: Linker- en rechterbeeld in full-HD formaat van 
1920x1080 pixels. Bij afwijkend formaat van de opname het beeld aanvullen met zwarte balken 
(het linker- en rechterbeeld wel gecentreerd houden in het midden van het linker- en rechterdeel-
vlak van 1920x1080). N.B.: de inzendingen moeten projecteerbaar zijn, dus linkerbeeld links!
Inzendingen kunnen het hele jaar door aan de programmasamensteller worden gestuurd 
(neem voor details contact op met John Klooster, programma@stereofotografie.nl, zie pa-
gina 2).
Voor beide competities geldt dat bij meerdere inzendingen van één persoon slechts de 
beste (per categorie indien van toepassing) in aanmerking komt voor een prijs.
Het auteursrecht van een inzending blijft bij de maker maar foto’s uit inzendingen kunnen 
worden geplaatst in het 3D-Bulletin en op de website van de vereniging tenzij de inzender 
daar expliciet bezwaar tegen heeft gemaakt.
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“Algemene Ledenvergadering 2018”

“25 jaar lid in 2017”

Zaterdag 27 januari 2018 te Huizen

1. Opening door de voorzitter.
2. Vaststellen van de agenda.
3. Verslag ALV 2017 door de secretaris.
4. Ingezonden stukken.
5. Jaarverslag 2017 door de secretaris.
6. Jaarverslag 2017 door de penningmeester.
7. Verslag van de kascommissie.
8. (Her)verkiezing van de kascommissie.
9. Bestuurswisselingen.
10. Toekomstplannen bestuur door de voorzitter.
11. Begroting voor het jaar 2018 door de voorzitter.
12. Uitreiken “Gouden speldjes” voor 25 jaar lidmaatschap.
13. Erelidmaatschap.
14. Rondvraag.
15. Sluiting.

Het verslag van de ledenvergadering van 2017 en de aanvullende financiële verant-
woording zal vanaf 10 uur in de zaal ter voorbereiding voor u beschikbaar zijn.
Het verslag van de ledenvergadering van 2017 staat ook in 3D-Bulletin 208.

De Nederlandse Vereniging voor Stereofotografie eert haar trouwe leden door bij een 
lidmaatschap van 25 jaar een gouden speld te overhandigen. Het is gebruikelijk om de 
jubilarissen uit te nodigen om de gouden speld tijdens de algemene ledenvergadering 
te laten uitreiken door onze voorzitter. 
De jubilarissen in 2017 (lid geworden in 1992) zijn de volgende leden:

J. Menzinga
W.W.M.E. Schoenmakers
L. Moll
C.M. Meijning

De lijst van jubilarissen wordt met zorg samengesteld. De gegevens voor het sa-
menstellen van deze lijst worden gehaald uit onze ledenadministratie. Ondanks onze 
zorgvuldigheid kan het voorkomen dat u ten onrechte niet op deze lijst voorkomt. 
Daarvoor bij voorbaat onze excuses. Indien u vindt ook in aanmerking te komen voor 
onze jubileumspeld voor 25 jaar lidmaatschap geeft u dan onze ledenadministrateur 
daarvan een bericht (zie pagina 2 voor contactgegevens).

Jan M. Broeders
penningmeester NVvS
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Mededelingen Bibliotheek N.V.v.S.
Stereoscopy
Onder de naam Stereoscopy verschijnt vier 
keer per jaar het bulletin van de International 
Stereoscopic Union (ISU).

In Stereoscopy nr. 111 (3e kwartaal 2017) 
besteedt David W. Kuntz aandacht aan het 
21ste ISU-congres dat werd gehouden van 
8-14 augustus 2017 in Irvine (Californië, 
USA). Zo’n 400 mensen woonden het con-
gres bij, onder wie zeven uit Nederland. 
Doordat het congres werd gecombineerd met 
de jaarlijkse conventie van de National Ste-
reoscopic Association lag de nadruk vooral op 
workshops, bijeenkomsten van SIGs (special 
interest group) en shows in het stereotheater. 
Ook was er een Art Gallery en een handels-
markt. In vergelijking met andere ISU-con-
gressen waren er minder excursies. De twaalf 
pagina’s met foto’s van het congres zijn een 
illustratie van de ontspannen sfeer. Ook en-
kele NVvS-leden staan op een of meer foto’s. 
In een persoonlijke congresimpressie geeft 
Melody Anna Steele (Stevenson, Washington, 
USA) aan dat het haar vooral gaat om de ge-
zelligheid van het congres.
Een artikel van Barry Aldous gaat over het 
gebruik van StereoPhoto Maker (SPM) bij het 
vervaardigen van afdrukken voor de View Ma-
gic (VM). Daarbij worden de beelden boven 
elkaar afgedrukt en niet naast elkaar, waar-
door het afdrukpapier optimaal gebruikt kan 
worden en de afbeeldingen niet “gecropt” 
hoeven te worden. De afbeeldingen boven 
elkaar kunnen naar keuze liggend of staand 
worden afgedrukt. Aldous neemt de lezer 
stap voor stap mee in het productieproces. 
Met SPM kun je ook spiegeleffecten creëren. 
Franklin Londin beschrijft hoe hij in de ban 
is geraakt van dit effect en in welk menu 
van SPM deze functionaliteit zit. Gevoel voor 
kunst en een goede techniek zijn vereisten 
om met succes 3D-spiegelingen te maken. 
Als de spiegeling zowel horizontaal als verti-
caal is, geeft dit een heel bijzonder resultaat, 
wat te zien is op de vele foto’s bij dit artikel. 
Mike Hillard (Potters Bar, Hertfordshire, Ver-
enigd Koninkrijk) schrijft over zijn ervaringen 

met de Anker Astro E1 als compacte externe 
stroombron voor de Fuji W3-camera. Hillard 
was door Barry Aldous op dit spoor gezet en 
hij beschrijft ook hoe hij de koppeling van de 
Astro E1 aan de camera tot stand heeft ge-
bracht. Het artikel is voorzien van een aantal 
instructieve afbeeldingen.

In Stereoscopy nr. 112 (4e kwartaal 2017) 
schrijft Mat Bergman over zijn ervaringen 
met de app SpriteBrush, waarmee hij allerlei 
kunstzinnige 3D-lichteffcten weet te berei-
ken. Hij duidt zijn creaties aan als lichtschil-
deringen en een aantal daarvan is opgeno-
men in zijn artikel. 
Harry Atkinson gaat in op het vervaardigen 
van infrarood stereoafbeeldingen. Wayne Kar-
berg (Laramie, Wyoming, USA) sluit met zijn 
IR 3D Gallery aan bij het artikel van Atkinson. 
Gert-Jan Wolkers beschrijft zijn ervaringen 
met het maken van 3D time-lapse video’s. 
Dit artikel is de Engelstalige versie van het 
artikel dat in 3D-Bulletin nr. 203 (jaargang 
2015) heeft gestaan. 

Evenals het 3D-Bulletin van de NVvS bevat-
ten ook Stereoscopy nr. 111 en 112 volop 
mooie stereoafbeeldingen. Al met al nodigt 
Stereoscopy zeker uit tot lezen en kijken en 
de nummers van Stereoscopy zijn te leen 
bij de NVvS-bibliotheek.

Sophieke Nijhuis-Bouma
Bibliothecaris
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Hoe komt u in ‘t Visnet te Huizen?
Met de auto vanuit Amsterdam of Amersfoort over de A1. Afslag Huizen nemen. Na het 
passeren van de gemeentegrens bij het tweede stoplicht naar rechts. Na 100 meter 
links afslaan. Alvorens de De Ruyterstraat in te gaan, kunt u uw auto al parkeren.
Openbaar vervoer: Neem vanaf station Naarden-Bussum de regioliner bus 100 richting 
Blaricum (vertrekt op het hele en halve uur, reistijd 12 minuten). Uitstappen halte Prins 
Bernhardplein te Huizen. Loop richting de ING Bank (50 m links), alwaar u rechtsaf de 
De Ruyterstraat inloopt. ‘t Visnet bevindt zich na ongeveer 80 m aan de linkerzijde.

Het adres van Zalencentrum ‘t Visnet: De Ruyterstraat 7, 1271 SR Huizen.
Telefoon: 035-5253777 

Ledenmutaties
Nieuwe leden:
M. Sijmons, Hilversum
Arco Krijgsman, Utrecht
Willem van den Berg, Heemstede
Frans van Kessel, Dieren

Verhuisd:
M.A. de Vries, Middelburg

Jan M. Broeders 
Ledenadministrateur 
N.V.v.S.

Word lid van de N.V.v.S. e-groep !

Sedert juni 2009 bestaat de “nvvs e-groep”. De 
e-groep heeft als doel informatie sneller naar de leden 
te krijgen en ook de onderlinge communicatie tussen 
de leden te bevorderen. Zo wordt het mogelijk om tus-
sen het verschijnen van de 3D-Bulletins door zaken als 
interessante 3D-activiteiten bekend te stellen. Word 
dus snel lid! Hoe is dat mogelijk?

1. Ga naar www.yahoogroups.com.
2. In de zoekbox “nvvs” intypen.
3. Klik op het blauwe veld aan de rechterzijde waarop 
staat “Join this Group!”.
4. Volg de verdere aanwijzingen.

Voor de duidelijkheid: Alleen N.V.v.S. LEDEN kunnen 
lid worden van de e-groep.

Ereleden:
Henk Reijnders
Jaap van Loon
Johan Steketee
Gert-Jan Wolkers
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Programma verenigingsdag 194 en 195
Zaterdag 27 januari 2018 

11.00 uur:  Opening door de voorzitter.

11.05 uur: ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV) 2018. 

12.00 uur (of later):  Lunchpauze.

13.30 uur: DIGITAAL BLOK 1.

14.15 uur:  Theepauze.

14.45 uur: DIGITAAL BLOK 2. 

15.30 uur:  Sluiting door de voorzitter.

Zaterdag 24 maart 2018

11.00 uur:  Opening door de voorzitter.

11.15 uur: DIGITAAL BLOK 1.

12.00 uur:  Lunchpauze.

13.30 uur: DIGITAAL BLOK 2.

14.15 uur:  Theepauze.

14.45 uur: DIGITAAL BLOK 3. 

15.30 uur:  Sluiting door de voorzitter.

N.V.v.S. - verenigingsdata 2018
Zaterdag 27 januari 2018 (ALV), Zaterdag 24 maart 2018, Zaterdag 2 juni 2018,
Zaterdag 29 september 2018 (OPEN DAG!) en Zaterdag 1 december 2018.

Verenigingsdagen

John Klooster
Programmasamensteller

Programmaoverzicht onder voorbehoud.
De invulling van de projectieblokken wordt 
een aantal dagen van tevoren gepubli-
ceerd op de website van de NVvS:
http://www.stereofotografie.nl

Bijdragen voor de verenigingsdagen die-
nen tijdig te worden ingeleverd bij John 
Klooster. Neem voor de wijze van verstu-
ren van grote bestanden contact op met 
John (zie pagina 2 voor contactgegevens).
In de bestandsnaam graag de tijdsduur 
opnemen. Bv.: naam_3m06s.ext
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Driedimensionaal
Geachte lezer,

Dank voor uw interesse in dit 3D-Bulletin. Het 3D-Bulletin is het blad van, voor en door de 
leden van de Nederlandse Vereniging voor Stereofotografie.

In de secties Verenigingsnieuws en Verenigingsdagen worden de leden op de hoogte ge-
houden van nieuws en activiteiten van de vereniging. Hieronder vallen onder andere ver-
slagen van de Algemene Ledenvergadering en de landelijke verenigingsdagen, aanwinsten 
van de bibliotheek en de data van de landelijke verenigingsdagen.
In de sectie Driedimensionaal staan artikelen met betrekking tot stereofotografie in zeer 
brede zin. Dit zijn educatieve artikelen over stereofotografie en waarneming van diepte, 
met theoretische achtergronden en praktische toepassingen. Maar ook de ervaringen van 
de leden met het uitoefenen van hun hobby. Verder bevat deze sectie beoordelingen van 
de nieuwste apparatuur en software voor het maken en weergeven van stereofoto’s en 
-video’s. De inhoudsopgave op pagina 3 zal u een indruk geven van de variëteit.
Daarnaast bevat het blad in alle secties natuurlijk ook vele door de leden gemaakte ste-
reofoto’s.

Een significant deel van de contributie van de leden gaat naar het maken van dit 3D-Bulle-
tin dat in kwalitatief hoogwaardige papieren vorm onder de leden verspreid wordt. Daarom 
kunnen we dit 3D-Bulletin niet zomaar gratis in digitale vorm ter beschikking stellen. Wij 
hopen op uw begrip hiervoor.
Volledige versies van het bulletin zullen met een jaar vertraging op de website van de 
vereniging geplaatst worden. Van recente nummers van het 3D-Bulletin wordt een versie 
geplaatst waarin de sectie Driedimensionaal vervangen is door de tekst die u nu leest.
Vindt u het jammer dat u de sectie Driedimensionaal van deze uitgave van het 3D-Bulletin 
niet kan lezen? Overweeg dan lid te worden van onze vereniging (zie onze website voor 
details). U krijgt het 3D-Bulletin dan driemaal per jaar thuisbezorgd. Verder geeft het 
lidmaatschap toegang tot onze verenigingsdagen waar de leden onderling hun ervaringen 
uitwisselen en genieten van hoogwaardige 3D-projectie van stereo-opnames van de leden.
Wilt u eerst eens vrijblijvend kennismaken, bezoek dan onze Open Dag in september of 
meldt u aan bij de voorzitter of de penningmeester met het verzoek om een reguliere ver-
enigingsdag als introducé bij te mogen wonen.

Heeft u interesse in de stereofotografie (het zelf maken van stereofoto’s en/of genieten 
van het kijken naar stereofoto’s) dan hopen wij u als lid van onze vereniging te mogen 
verwelkomen. 

Namens de Nederlandse Vereniging voor Stereofotografie,

Dennis Boersma
Voorzitter

ps.: Bent u reeds lid van de vereniging en wenst u het 3D-Bulletin in digitale vorm te ont-
vangen om het op uw pc of tablet te lezen stuur dan een verzoek hiertoe per e-mail aan:
voorzitter@stereofotografie.nl
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