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Door de COVID-19-maatregelen zijn de
landelijke en regionale bijeenkomsten in
de eerste helft van het jaar jammer genoeg voor een groot deel afgelast. Hopelijk
kunnen we dit in de tweede helft van het
jaar weer voorzichtig opstarten. Daarnaast
gaan we proberen de leden meer online te
bereiken. Kijk hiervoor op de pagina’s waar
u normaal de verslagen van de verenigingsdagen kon vinden. Bij Nieuws uit de regio’s
kunt u de eerste ervaringen met online bijeenkomsten van Regio West lezen.
Gelukkig heeft het coronavirus geen invloed gehad op het aanbod van artikelen.
In dit 3D-Bulletin veel aandacht voor camera’s.
Bij gebrek aan nieuwe 3D-camera’s in de
markt blijft de mobiele telefoon een goed
alternatief. Gert-Jan Wolkers geeft aanvullende informatie op zijn artikel 3D-close-ups met de iPhone in het vorige 3D-Bulletin.
Die iPhone heeft het voordeel van twee camera’s voor een synchrone stereo-opname.
Kan uw mobiele telefoon slechts met één
camera tegelijk een opname maken, lees
dan het artikel van Theo van Dam. Hij legt
uit wat de mogelijkheden zijn.
Ook Bert Rendering heeft gekeken naar
stereo-opnamen met een monocamera. In
zijn geval door het gebruik van een beamsplitter van Kúla voor de lens.
Natuurlijk is er ook nog de mogelijkheid
twee monocamera’s te koppelen. Gert-Jan
Wolkers heeft in de loop van de tijd de nodige camera’s laten koppelen door Co van Ekeren. Ter nagedachtenis aan deze meester
in het koppelen van camera’s zal Gert-Jan
in een serie artikelen zijn door Co gekoppelde camera’s de revue laten passeren. In
dit 3D-Bulletin de Sony T10. Voor de huidige cameramodellen van Sony heeft GertJan een afstandsbediening getest waarmee
twee camera’s gelijktijdig bediend kunnen
worden.

Als u uw foto’s gemaakt heeft dan wilt u die
misschien nog wat nabewerken: een tekst
plaatsen, een vogel toevoegen in een anders zo lege lucht, een ontbrekend persoon
toevoegen aan een groepsportret. Vult u
zelf maar aan. Het liefst zou u tijdens het
plaatsen al zien of het ook stereoscopisch
correct staat. In het artikel Foto’s bewerken
in 3D leg ik stap voor stap uit hoe u dat in
Photoshop kunt doen.
Wilt u uw stereofoto’s delen op uw website,
dan is de HTML5 Stereo Viewer een goede
oplossing. Met deze viewer kan de bezoeker van uw website zelf bepalen in welke
vorm (side-by-side, anaglief, interlaced, ...)
de foto’s bekeken worden. Het aanmaken
van de viewer en de HTML-code om deze
voor een serie foto’s aan te roepen is een
functie in StereoPhoto Maker. Bij de galerij
en de erfgoedpagina op de NVvS-website
staan voorbeelden van de HTML5 Stereo
Viewer.
Verder in dit 3D-Bulletin aandacht voor een
aantal lopende projecten.
De Commissie Erfgoed doet nogmaals
een oproep om foto’s aan te melden. Ook
vraagt ze aandacht voor online archieven
met stereofoto’s.
Job van de Groep meldt de stand van zaken
van het project Ode aan de Hollandse Waterlinies. Ook daar kunt u nog steeds aan
bijdragen.
Voor nu weer veel lees- en kijkplezier.
Dennis Boersma

“Straten van Havana” door Dennis Boersma
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Alternatief voor de verenigingsdag
Door de COVID-19-maatregelen waren we
genoodzaakt de verenigingsdagen op 28
maart en 6 juni af te gelasten. In dit 3D-Bulletin dus geen verslag van de verenigingsdagen. Als het meezit kunnen we op 26 september wel weer bij elkaar komen in ‘t Visnet
in Huizen. Niet iedereen zal het echter al
aandurven weer in grotere groepen samen te
komen. Voor hen en als compensatie voor de
gemiste dagen eerder dit jaar gaan we ook
een online bijeenkomst organiseren. Een aantal clubs in het buitenland heeft hier al ervaring mee.
De New York Stereoscopic Association (NYSA)
is begonnen met online sessies via Zoom, een
videoconferentiesysteem via het internet. In
het eerste uur worden stereo
foto’s getoond
in anaglief en daaronder links-rechts-links
side-by-side. De maker van de foto’s geeft
daar commentaar bij. De foto’s worden als
‘Fancyglyph’ ook op een website met de HTML5-viewer beschikbaar gesteld. Daarmee
kun je de foto’s bekijken in een formaat naar
eigen voorkeur (zie ook het artikel op pagina
52). Je moet dan wel zelf meeklikken met het
wisselen van de foto’s. In de tweede helft delen de leden informatie. Er kunnen vragen gesteld worden en wie wat te melden heeft kan
dat doen. Ook nietleden van de NYSA kunnen
hieraan meedoen. Meer informatie staat op
de NYSA-website (link 1). Het eerste deel van
de sessie wordt opgenomen en kun je terugkijken op Vimeo (link 2).
De clubs in het VK en in Duitsland zijn met
vergelijkbare experimenten bezig met beperkte aantallen deelnemers in een sessie.
Ook binnen de NVvS zijn een aantal leden
aan het kijken of dit voor ons een goed alternatief is. Zo heeft Regio West al twee sessies
georganiseerd (zie nieuws uit de regio’s in dit
3D-Bulletin).
Mocht 26 september in Huizen onverhoopt
niet doorgaan dan is dat een goed moment
voor de eerste landelijke online sessie. Anders
gaat de gedachte uit naar eind oktober. De

sessie zal plaatsvinden in Zoom en zal tijdig
worden aangekondigd op de website. De details om deel te nemen zullen op het besloten
deel van de website geplaatst worden (zie pagina 2 onder ‘Internet’ hoe u daar toegang toe
hebt). U kunt deelnemen aan een Zoom-sessie in uw webbrowser op uw computer of tablet. U hoeft daarvoor dus niets te installeren.
Echter, als u een Zoom-account aanmaakt en
de Zoom-app installeert dan heeft u wat meer
mogelijkheden. Met het gratis account kunt u
ook zelf Zoom-sessies organiseren. Dat geeft
de mogelijkheid met wat 3D-vrienden alvast
ervaring met Zoom op te doen
Namens het bestuur
Dennis Boersma
Voorzitter
Link 1: http://3dnsa.org/
Link 2: https://vimeo.com/nysa3d
(Advertentie)

NVvS nieuwsbrief
De afgelopen maanden liepen we tegen de
beperking aan dat we de leden niet snel
van actuele informatie konden voorzien.
We kunnen een melding of oproep op de
website plaatsen maar dan moeten de leden wel zelf regelmatig kijken of daar nieuwe informatie staat. Met de Yahoo e-groep
bereiken we slechts een deel van de leden.
Niet iedereen wil een Yahoo-account aanmaken en sommigen lukt het niet.
Reden om te starten met een nieuwsbrief
via e-mail. Te denken valt aan verzending
een paar dagen voor een verenigingsdag
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met informatie over het programma. Daarnaast op momenten dat er iets te melden
valt dat niet op het 3D-Bulletin kan wachten.
We kunnen en mogen niet ongevraagd aan
iedereen een e-mail met een nieuwsbrief
sturen. Bovendien ontbreekt het ons aan
een (actueel) e-mailadres van veel leden.
Daarom het verzoek u zelf op deze nieuwsbrief te abonneren. Details vindt u op de
website.
Namens het bestuur
Dennis Boersma
Voorzitter

De afgelopen jaren hadden we steeds een
groot aantal inzendingen voor de stereofotocompetitie. In het verslag in het 3D-Bulletin konden we daar maar een deel van
plaatsen. Alleen de leden die op de verenigingsdag in november aanwezig waren kregen alle inzendingen in een show te zien.
Dit jaar willen we alle leden de mogelijkheid bieden alle inzendingen te bekijken.
Daarvoor zullen we alle inzendingen met de
HTML5-viewer (zie pagina 52) op de website plaatsen. Het hangt nog even van de
toestemming van de inzenders af of dat het
openbare of besloten deel van de website
wordt.

Ondanks dat we steeds een kundige jury
hebben om de inzendingen te beoordelen
blijft de keuze voor eerste, tweede en derde prijs toch tot op zekere hoogte de subjectieve voorkeur van de juryleden. Het lijkt
ons daarom aardig ook de leden de kans te
geven hun voorkeur kenbaar te maken. Op
basis daarvan kunnen we dan ook een ‘publieksprijs’ uitdelen. Details over hoe u kunt
stemmen op uw favoriete foto zullen op de
webpagina met de foto’s geplaatst worden.
Namens het bestuur
Dennis Boersma
Voorzitter

Gemaal De Oude Horn, Leerdam, onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Zie ook het artikel op pagina 54. (foto Job van de Groep)
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Regio West online

Het is een raar jaar, ook voor Regio West. In
januari hadden we onze regiobijeenkomst
waar we naast het vertonen van diverse series ook plannen maakten voor een nieuw
regio-uitje, workshops voor het maken van
animaties, een nieuw regioproject, enzovoort.
In maart kwam corona en zorgde ervoor dat
de regioavond werd afgelast. In april begon
bij iedereen toch de vraag te rijzen of we
geen andere vorm van een regioavond konden organiseren. Na wat ideeën te hebben
verzameld en wat te hebben geoefend ging
dan op 11 mei onze eerste virtuele avond
van start.
Het werd een experimentele avond met
het gratis programma Webex. Er waren
zowel series in anaglief als met stereoparen te zien. En uiteraard hebben we ook
3D-filmpjes kunnen bekijken. Anaglief
bleek voor de meerderheid beter te doen
dan de ‘gewone’ beelden omdat niet iedereen de beschikking had over een stereokijker. Halverwege de avond nog even
een virtuele koffiepauze ingelast met, naar
ieders behoefte, een koekje. Ruim twee uur
later merkten we dat Webex niet onbeperkt
gebruikt kon worden. We hadden nog wel
beeld maar geen geluid. Ondanks dat was
de eerste virtuele avond een succes en zeker voor herhaling vatbaar.

Op 6 juli hebben we, na het succes van de vorige regioavond, nog een keer een ‘scherm’avond georganiseerd. Ditmaal met het verzoek om anaglief series te vertonen zodat
iedereen mee kon genieten. Omdat Webex
zijn voorwaarden had aangepast en we niet
langer dan een uur zouden hebben, zijn we
overgestapt naar het programma ‘Teams’. Dit
was in het gebruik iets minder makkelijk dan
Webex maar het voldeed op zich prima.
Beide programma’s werken min of meer hetzelfde. Zodra iedereen is ‘ingelogd’ door op de
toegestuurde link te klikken, zien en horen we
elkaar via het scherm. Voor het vertonen van
de series deelt iemand zijn scherm en kan iedereen met een rood/cyaan brilletje de series
bekijken. Enige regels zijn wel van toepassing. Als iedereen zijn/haar geluid uitzet komt
dat de kwaliteit zeker ten goede en het voorkomt dat het een ‘kippenhok’ wordt. Soms
werkt het geluid bij mensen niet zo goed en
dan komt de chatfunctie van pas als er wat
aanvullende informatie of commentaar is.
We houden de ontwikkelingen rondom corona nauwlettend in de gaten. Als het niet
mogelijk is om fysiek bij elkaar te komen
dan wordt deze versie van onze regioavond
de nieuwe standaard totdat alles weer normaal is.
Claudia Harkema

Afbeelding 1. Een aantal deelnemers aan de Regio West Teams-sessie op 6 juli 2020.

Mededelingen Bibliotheek N.V.v.S.
In deze rubriek worden aankondigingen
gedaan van nieuwe aanwinsten voor de
NVvS-bibliotheek.

Stereoscopy

Onder de naam Stereoscopy verschijnt vier
keer per jaar het bulletin van de International Stereoscopic Union (ISU). Evenals het
3D-Bulletin van de NVvS bevatten de nummers van Stereoscopy veel mooie stereoafbeeldingen en nodigen zeker uit tot lezen
en kijken. De nummers van Stereoscopy
zijn te leen bij de NVvS-bibliotheek.

Opnieuw in de aanbieding

Van toverlantaarn tot kinematograaf
Via Gerrit Frijlink ontving de NVvS-bibliotheek
een exemplaar van het in 1979 verschenen
boek Van toverlantaarn tot kinematograaf.
Dit boek van Vera Tietjens-Schuurman met
als ondertitel “een reis door de geschiedenis
van het geprojecteerde beeld” is een uitgave
van de stichting Peter Bonnet Museum. Ook
de stereoscopie komt aan bod. Het boek (188
pag.) wordt nu gratis aangeboden.
“Wie het eerst komt, die het eerste maalt”.
Een berichtje aan mij (zie pag. 2 van het
3D-Bulletin) is daarvoor voldoende.

Sophieke Nijhuis-Bouma
Bibliothecaris
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In Stereoscopy nummer 121 (2020 nr. 1)
maakt Andrew Lauren (USA) ons als lezer
deelgenoot van hoe 3D op zijn pad kwam.
Voor velen een min of meer herkenbaar verhaal, een thema met variaties zou je kunnen
zeggen. Van heel andere orde is een terugblik
op de oprichting van de ISU in 1975. Tijdens
het eerste congres dat in 1975 in Wageningen werd gehouden, ondertekenden vijftien
aanwezigen de intentieverklaring en zes hiervan waren afkomstig uit Nederland, waarmee Nederland een koppositie innam. Die
Nederlanders waren Harry zur Kleinsmiede,
Joop Willink, G.H.J. Struik, J.C.J. Douw, H. de
Vries Robbes en John de Graaf. De huidige
ISU-president Hermine Raab kijkt al vooruit
naar het ISU-congres dat in september 2021
in Krumlov (Tsjechië) zal worden gehouden.
In een bijdrage van R.J. Pryce (Engeland)
neemt hij de lezer mee in zijn ervaringen
bij het vervaardigen van een digitale camera voor 3D-close-ups en 3D-macro’s. Naast
de ontwerpen daarvoor en het resultaat
daarvan, zien we ook zeven foto’s van het
uiteindelijke resultaat zoals 3D-macro’s van
bloemen, vlinders of de combinatie daarvan.
Vanwege COVID-19 wordt er in diverse landen gekeken wat de mogelijkheden zijn voor
virtuele 3D-bijeenkomsten. Ray Moxom (Australië) schrijft over zijn ervaringen daarbij.
Matéj Boháč (Tsjechië) bouwde een stereokijker waarmee hij de 3D-foto’s die hij met zijn
smartphone heeft gemaakt, kan bekijken. De
body van deze houten kijker doet sterk den-

ken aan die van de stereokijkers uit de 19e
eeuw en het begin van de 20ste eeuw. Aan de
achterkant van de kijker wordt de smartphone bevestigd. Guenter Pomaska (Duitsland)
doet verslag van zijn ervaringen met het
maken van 3D-opnamen van situaties met
speelgoedpoppetjes in de hoofdrol en laat
daarvan negen tot de verbeelding sprekende
foto’s zien.
In de 3D Gallery staan 13 stereofoto’s, een
derde serie gemaakt met de Fuji W1 of W3.
Stereoscopy nr. 121 sluit af met een bijdrage van Job van de Groep over zijn ervaringen om stereofoto’s te maken tijdens een
bezoek van koning Willem-Alexander en
koningin Máxíma aan Vianen.
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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.
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Het adres van Zalencentrum ‘t Visnet: De Ruyterstraat 7, 1271 SR Huizen.
Telefoon: 035-5253777

Ledenmutaties
Nieuwe leden:

John Kuipéri, Zoetermeer
Adriaan de Roode, Tegelen

Ereleden:
Henk Reijnders
Jaap van Loon
Johan Steketee
Gert-Jan Wolkers

Verhuisd:

Sjaak Boone, Nieuwegein
W. Schraven, Gouda
Henk Kruijer, Eerbeek

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 tussen 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.
Jan M. Broeders

Ledenadministrateur
N.V.v.S.

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

Verenigingsdagen
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Programma verenigingsdag 205 & 206
Aanpassing verenigingsdagen

John Klooster
Programmasamensteller

Zaterdag 26 september 2020
Zaterdag 21 november 2020
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.

Programmaoverzicht onder voorbehoud.
De invulling van de projectieblokken wordt
een aantal dagen van tevoren gepubliceerd op de website van de NVvS:
http://www.stereofotografie.nl
Bijdragen voor de verenigingsdagen dienen tijdig te worden ingeleverd bij John
Klooster. Neem voor de wijze van versturen van grote bestanden contact op met
John (zie pagina 2 voor contactgegevens).
In de bestandsnaam graag de tijdsduur
opnemen. Bv.: naam_3m06s.ext

15.30 uur: Sluiting door de voorzitter.

N.V.v.S. - verenigingsdata 2020 & 2021, onder voorbehoud raadpleeg de website voor actuele informatie
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag

25
26
23
25

januari 2020 (ALV), Zaterdag 28 maart 2020, Zaterdag 6 juni 2020,
september 2020 en Zaterdag 21 november 2020.
januari 2021 (ALV), Zaterdag 27 maart 2021, Zaterdag 29 mei 2021,
september 2021 en Zaterdag 11 december 2021.
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In verband met de maatregelen ter voorkoming van
de verspreiding van COVID-19 is het noodzakelijk
dat u zich van tevoren aanmeldt voor deelname
aan een verenigingsdag (e-mail aan de voorzitter).
Bij binnenkomst moet u zich melden en verklaren
dat u geen COVID-19-symptomen hebt. In de zaal
dient 1,5 m afstand gehouden te worden. Daarom
is het maximum aantal deelnemers beperkt tot 50.
Mondkapje is niet verplicht maar mag natuurlijk
wel als u zich daar prettiger bij voelt.
De verenigingsdag gaat door bij voldoende aanmeldingen. Ieder die zich heeft aangemeld krijgt hierover uiterlijk de vrijdag voor de vereningsdag per
e-mail een bericht. Mocht u geen bericht hebben
ontvangen kijk dan op de website.
Het bestuur

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.

3D-Bulletin

In de secties Verenigingsnieuws en Verenigingsdagen worden de leden op de hoogte gehouden van nieuws en activiteiten van de vereniging. Hieronder vallen onder andere verslagen 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 stereofoto’s.
Een significant deel van de contributie van de leden gaat naar het maken van dit 3D-Bulletin 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 verenigingsdag 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 ontvangen 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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