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3D-Bulletin 205
Het is met droefheid dat ik u moet berichten
dat in nog geen maand tijd ons twee ereleden zijn ontvallen: begin april Hugo de Wijs
en eind april Klaas Zuidersma.
Hugo was al een tijdje ernstig ziek maar
probeerde voor zover mogelijk nog actief
te blijven. De laatste keer dat ik hem sprak
was november vorig jaar op de Fotograficabeurs waar hij trouw een stand had. Vaste
bezoekers van de verenigingsdagen zullen
hem sinds november vorig jaar gemist hebben. Het was Hugo’s wens om zijn ziekte
slechts in beperkte kring bekend te maken.
Klaas had zich al langer uit het actieve
3D-leven teruggetrokken vanwege zijn hoge
leeftijd en gezondheidstoestand. Jan Geerdink nam hem nog wel eens mee als hij in de
buurt een stereoprojectie verzorgde en daar
kon Klaas nog steeds van genieten.
Van beide vindt u op de volgende pagina’s
een kort in memoriam. In het volgende
3D-Bulletin wil ik met artikelen en foto’s ruimer aandacht bieden aan wat deze ereleden
voor de vereniging en de stereofotografie
hebben betekend.
Verder vindt u in dit 3D-Bulletin naast het
verslag van de ALV weer interessante artikelen en een aantal oproepen. En terug van
weggeweest: Nieuws uit de regio’s. Zoals gememoreerd tijdens de ALV zou ik de
regio’s meer bekendheid willen geven door
verslag te doen van hun activiteiten. Regio
West geeft het goede voorbeeld. Wie volgt?
Gert-Jan Wolkers kwam er bij toeval achter
dat het koppelen van twee camera’s tot een
stereopaar helemaal niet duur hoeft te zijn.
Harry zur Kleinsmiede is weer in zijn foto-archief gedoken en heeft een prachtige serie
over Mexico gevonden. Het aantal foto’s
was zo groot dat dit over twee artikelen verdeeld zal worden (dus meer in het volgende
3D-Bulletin).
Roland De Raeve verbaasde zich over de variëteit aan oogpupillen in het dierenrijk en

vond in de krant een artikel hierover waarin
tevens ingegaan wordt op de invloed hiervan op de diepte waarneming.
Ook Job van de Groep houdt de media goed
in de gaten wat betreft stereo en 3D. In “3D
in de media” geeft hij een overzicht van de
meest interessante vondsten.
Tijdens de Open Dag in september vorig jaar
was Job geïntrigeerd door het “hologram” in
de stand van Pieter van Hout. Was dit nou
echt 3D? Hij zocht het uit.
Het artikel “City 3D” is oorspronkelijk verschenen in Stereoscopy (het blad van de
ISU). In dit artikel legt Tim Farrell uitgebreid uit hoe hij, gewapend met slechts een
monocamera, de prachtigste stereofoto’s
maakt van zijn woonplaats New York.
Oproepen zijn er van Wim van Slooten voor
materiaal over het eerste ISU-congres in
Wageningen en van Sophieke Nijhuis-Bouma voor historische stereofoto’s van Valkenburg. Als u hen kan helpen neem dan contact met hen op.
Tot slot wil ik u nog wijzen op de komende
verenigingsdag op 4 juni. We eren Hugo de
Wijs met een analoge projectie met een
originele “de Wijs” projector. Ook is deze dag
de jaarlijkse “Minute of Fame”-competitie
met u, het publiek, als jury (neem een pen
mee). Houd het programma op de website in
de gaten voor de definitieve dagindeling.
Voor nu weer veel lees- en kijkplezier.
Dennis Boersma

“Evolutie” door Roland De Raeve
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Verenigingsnieuws
In Memoriam

Klaas Zuidersma
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20 mei 1922

30 april 2016

Met droefheid delen wij u mede dat na een aantal jaren van afnemende gezondheid op zaterdagmiddag 30 april ons erelid Klaas Zuidersma is overleden in de leeftijd van 93 jaar.
Klaas was een van de leden van het eerste uur, want hij werd in 1972 lid van de Nederlandse Vereniging voor Stereofotografie. Hij heeft zich op diverse fronten ingezet voor de
NVvS. Zo was hij vanaf eind 1982 zeven jaar redacteur van het 3D-Bulletin. Als er niet
genoeg kopij was aangeleverd, schreef hij zelf dikwijls artikelen voor het bulletin, waarbij
hij zijn kennis over en passie voor de stereofotografie graag deelde met anderen. Dat
deed hij onder andere in de rubriek Van dit naar dat. Van 1995 tot mei 2001 nam Klaas de
samenstelling van het programma voor de verenigingsdagen voor zijn rekening en deed
daarover verslag in het 3D-Bulletin.
Ook op andere fronten was Klaas actief op 3D-gebied. Zo kon je hem tegenkomen op
Fotografica-beurzen waar hij stereocamera’s in de aanbieding had. Daarnaast heeft hij
jarenlang 3D-projecties voor allerlei gezelschappen verzorgd en zo een breder publiek
laten genieten van het fenomeen stereofotografie. Verder stond Klaas aan de wieg van de
regionale afdelingen Noord en Twente en was daarvan ook een aantal jaren de drijvende
kracht. Hij verzamelde allerlei technische informatie op het gebied van stereofotografie
en die documentatie mocht de verenigingsbibliotheek een aantal jaren geleden van hem
ontvangen.
Voor al zijn activiteiten voor de Nederlandse Vereniging voor Stereofotografie ontving
Klaas in september 2001 het erelidmaatschap van de vereniging.
De Nederlandse Vereniging voor Stereofotografie zal zijn nagedachtenis in ere houden.

Het bestuur
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In Memoriam

Hugo de Wijs
24 augustus 1933

4 april 2016

Het bestuur
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Met droefheid delen wij u mee dat na een ziekbed van een aantal maanden op maandagavond 4 april ons erelid Hugo de Wijs is overleden in de leeftijd van 82 jaar.
Hugo was een pijler onder de gemeenschap van stereofotografen in Nederland en
daarbuiten. Vanaf de bijeenkomst in 1972 waarop besloten werd de Nederlandse Vereniging voor Stereofotografie op te richten heeft Hugo gedurende zo’n dertig jaar de
projectie verzorgd op de verenigingsdagen en de door de vereniging georganiseerde
ISU-congressen. Uit waardering voor deze inzet heeft de vereniging Hugo in 1992
benoemd tot erelid. Hugo maakte gebruik van zijn zelfgebouwde stereoprojectoren.
Deze muntten uit in de optische kwaliteit, lichtsterkte en de mogelijkheid een grote
variëteit aan diaformaten te kunnen projecteren.
Nadat hij gestopt was met de projectie was Hugo op de verenigingsdagen te vinden
met zijn stand waar de leden allerlei voor de stereofotografie benodigde artikelen
konden verkrijgen zoals diaraampjes, maskers, brillen, enz.
Ook buiten de vereniging was Hugo een zeer gewaardeerd stereofotograaf. Zo maakte hij stereofoto’s voor o.a. musea, wetenschappelijke instituten en overheidsinstellingen en verzorgde voor hen tentoonstellingen met stereobeelden en projecties op
wetenschappelijke en andere conferenties. Vermaard zijn de door Hugo ontworpen
en gebouwde ‘De Wijs’ kijkkasten met stereodia’s welke over de hele wereld zijn geëxporteerd. Zelf heeft hij ook jarenlang deze kijkkasten geëxploiteerd op toeristische
locaties.
De Nederlandse Vereniging voor Stereofotografie zal zijn nagedachtenis in ere houden.
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Verslag van de 184e verenigingsdag
(ALV) 23 januari 2016
Het ochtendprogramma bestond uit de ALV,
waarvoor ik verwijs naar het verslag van de
secretaris in dit 3D-Bulletin.
Voor de projecties in het middagprogramma werd het weer gezellig druk. In “Dia’s
en video’s van leden” zagen we bijdragen
van Jaap van Loon (conversies van 2D naar
3D, heel kundig), Job van de Groep (beelden van het museum Panorama Mesdag
en een impressie van het Brederodejaar,
zie ook het vorige 3D-Bulletin) en Gert-Jan
Wolkers (time-lapse opnamen van Venetië,
heel leuk).
Van Manfred Jägersberg zagen we op vorige verenigingsdagen heel spectaculaire
series. Nu in “Fractale Animation” was het
pure mathematische schoonheid die doet
denken aan de series van de Amerikaan
John Hart, die op ISU-congressen altijd
veel succes hadden.
Jaap van Loon vertoonde “Busan Rockey
Coast”. Ikzelf heb het congres in Zuid-Korea gemist, maar zo voelde ik het toch alsof
ik er even bij was (daar is 3D heel goed
voor). Samen met Ineke Deckers liet hij
zien dat in eigen land ook veel boeiends
te beleven is in “Panorama Mesdag” (Den
Haag), “Drents museum” (toevallig over
Korea) en “Communicatie museum” (Den

Haag). Van Ineke zagen we nog een impressie van “Wijk bij Duurstede”.
“Soestbergen” van Gerrit Frijlink met opnamen van een oude begraafplaats uit 1938
bracht ons in een nostalgische sfeer door
het gesproken commentaar. Heel leuk dat
dit ook nog kan.
Naar goede gewoonte vertoonde ook Jan
Menzinga het mooie in Nederland: “Groningen”.
Nog iets uit Zuid-Korea: “UN Memorial Cemetery Busan” van Herman Damen en Job
van de Groep met ontroerende muziek.
Het opmerkelijke van “Sand Art” van Jaap
Hos over zandsculpturen in Portugal, waren
de wisselende liedjes in overeenstemming
met de getoonde onderwerpen in het zand.
Heel speciaal!
Een mathematisch MOFje “Catch a cold”
was heel grappig, maar de naam van de
auteur is uiteraard nog onbekend.
Ondergetekende vertoonde aangepaste 2e
versies van “Evolutie” (zie pagina 5, red.)
en “Metamorfose”.
“ISU code 15A” werd voortijdig afgebroken
door technische problemen.
Het was weer een heerlijke verenigingsdag.
Roland De Raeve

Foto 1. Tijdens de ALV reikte de voorzitter (l) het gouden verenigingsspeldje uit aan de
jubilarissen Rob de Vries, Herman Damen, Jan Koole en Ben Weeber.

Verslag van de 185e verenigingsdag
2 april 2016
Ook van John Klooster was er mooie fotografie te bewonderen in “Switzerland-Jungfrau
region/Aletsch glacier” en “Winter landscapes”.
In “Dia’s en video’s van leden” viel een mathematische bijdrage van Jaap Zonneveld op
en ook een griezelige video van skeletten op
een begraafplaats.
Er stonden weer “ISU Code” series op het programma met een ruime variatie van prachtige
plaatjes.
De DGS vertoonde een presentatie voor de
“DGS Convention (Weimar)” in mei.
De “kers op de taart” was van Ton Pennings.
Ik heb het voorrecht gehad om de series
“Flora” en “Fauna” van zijn prachtige macro’s
samen te stellen (ook te zien in het volgende
3D-Bulletin, red.). Het waren gedigitaliseerde
dia’s gemaakt met zijn zelf gebouwde sets:
Nimslo en MAcroMIYA en enkele plaatjes met
zijn recente digitale Canon EOS-6D. In mijn
inleiding wees ik er ook op dat hij voor enkele Amerikanen een camera gebouwd heeft
die in een onderwaterhuis geplaatst kan worden. Ik herinner me dat John Roll op vroegere ISU-congressen 1ste prijzen behaalde met
zijn spectaculaire onderwaterseries gemaakt
met die camera.
Van mijzelf was een 2e versie van “Black &
White” (zie pagina 44) te zien (de 1ste versie
is in 2006 vertoond).
Roland De Raeve

Oproep fotomateriaal van het eerste ISU-congres te Wageningen

Zoals u in de impressie van het ISU-congres 2015 (zie het vorige 3D-Bulletin) heeft
kunnen lezen, werd ons NVvS-lid Wim van Slooten in het zonnetje gezet omdat hij
als enige alle ISU-congressen heeft bijgewoond. Naar aanleiding daarvan is hem gevraagd of hij voor Stereoscopy (het magazine van de ISU) een artikel wil schrijven
over het eerste ISU-congres in 1975 te Wageningen. Hij heeft van een aantal andere
congresveteranen al hulp toegezegd gekregen maar vraagt zich af of er niet meer
leden zijn die nog materiaal uit die tijd hebben. Natuurlijk zijn vooral stereofoto’s
of -dia’s welkom, maar ook andere memorabilia kunnen bijdragen aan het artikel.
Heeft u iets dat interessant zou kunnen zijn voor Wim, laat het hem dan weten via
3d.willem@gmail.com.
Heeft u geen e-mail dan kunt u mij bellen (zie pagina 2 onder voorzitter voor het telefoonnummer) en ik breng u verder in contact met Wim.
Dennis Boersma
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Aangezien onze voorzitter verhinderd was,
mocht ik de “Opening” doen van deze verenigingsdag. Het was een mooie lentedag, wat
waarschijnlijk de reden was van een maar
matige opkomst. Jammer, de afwezigen hebben veel gemist.
Jaap Karman vertoonde zijn video’s “Opening
CS Den Haag” en het 2e deel van zijn “Short
Movies”.
Ons Duits medelid Manfred Jägersberg liet
twee series zien: een hybride (dia’s en video)
show “The Wedding” van een bruidspaar op
een vintage trein in Sheffield, en “Colored”,
oude zwart-wit stereokaarten met als onderwerp “colored people”.
Job van de Groep had in Seoul het “Changgyeonggung Palace” bezocht en we mochten
meegenieten. We zagen ook een instructieve
coproductie van hem met Gerard Coumou:
“Ruïne van Brederode”.
Ook Jaap van Loon had een (hybride) bijdrage over Seoul: “Seoul Tower”, waarin we ook
bekende gezichten zagen, gezellig bij elkaar.
Samen met Ineke Deckers vertoonde hij ook
“Peurbakkentocht” met opnamen in een anatomiemuseum.
Jan Menzinga liet weer prachtige natuur in
Nederland zien in “Orchideeënhoeve” in Luttelgeest.
In “De Kampina (HDR)” van Gert-Jan Wolkers, zagen we subtiele beelden van een
sfeervol bos (zie ook pagina 24, red.).
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Verslag van de Algemene Ledenvergadering op 23 januari 2016 te Huizen
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1. Opening
De voorzitter in de persoon van Dennis Boersma opent goed 11 uur de algemene ledenvergadering met een hartelijk welkom aan de leden. De opkomst aan het begin van de
vergadering is ca. 40 leden inclusief bestuur en de ereleden Johan Steketee, Jaap van Loon
en Gert-Jan Wolkers. In de loop van de vergadering schuiven nog drie leden aan.
De voorzitter memoreert de vijf leden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen:
• De heer H.A. Zaat te Den Haag
• Mevrouw B.J. van Loon te Longerhouw
• De heer G.O. Reintjes te Rotterdam
• De heer J.G.F. Worst te Haren
• De heer K. Kohte te Zoetermeer
Zij worden herdacht met een moment stilte.
2. Vaststellen van de agenda
De agenda zoals gepubliceerd in het 3D-Bulletin 204 en uitgereikt voor aanvang van de
vergadering, wordt door de vergadering vastgesteld. Wel geeft de voorzitter aan dat de
volgorde van de agendapunten in het 3D-Bulletin iets afwijkt van die op de uitgereikte
versie.
3. Verslag van de ALV 2015 door de secretaris
De leden was verzocht het verslag, gepubliceerd in 3D-Bulletin nr. 202 en beschikbaar
vóór aanvang van de vergadering, voor de vergadering door te nemen. Er is daarom geen
behoefte het verslag in de vergadering voor te lezen. Het verslag wordt zonder verder
commentaar goedgekeurd.
4. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.
5. Jaarverslag 2015 door de secretaris
De secretaris in de persoon van Sophieke Nijhuis geeft ter vergadering een korte toelichting op het onderstaande en staat daarbij vooral stil bij de wijzigingen t.o.v. vorig jaar. Dat
betreft de terugloop in het ledenaantal en de activiteiten van de NVvS buiten de verenigingsbijeenkomsten, te weten de deelname aan de Fotograficabeurs en het ISU-congres
in Busan. Daarnaast bedankt zij Dennis Boersma, Roland de Raeve, John Klooster en Jaap
van Loon en zijn projectieteam. Deze mensen dragen ieder op hun eigen wijze een steentje
bij aan het welslagen van de verenigingsdagen.
• Verenigingsdagen
De verenigingsdagen zijn in het verslagjaar over het algemeen goed bezocht. Iedere
keer zijn er zeker zo’n 75 leden aanwezig, maar hogere aantallen bezoekers komen ook
voor. Er is duidelijk sprake van een vaste kern. Steeds meer leden laten dikwijls fraaie
series zien en ook het aantal vertoonde video’s en de kwaliteit daarvan neemt toe. Het
idee van Jaap van Loon dat hij tijdens de ALV begin 2014 naar voren bracht om een
competitie in te stellen, is na een startfase in 2014 verder uitgebouwd in 2015. Aan de
Minute of Fame-competitie in mei 2015 deden twintig inzenders mee en de drie winnaars
op basis van de publieksjury waren Robert v/d Brink, Ernest van Loon en Ronald Schalekamp. Meer details over deze competitie staan in 3DB 203, pag. 44-45.

•

•

•

•

11

3D-Bulletin nummer 205 - jaargang 2016

•

Voor de Stereofotocompetitie in november 2015 waren 82 foto’s aangemeld. De jury
hiervoor bestond uit Johan Steketee en Gert-Jan Wolkers en met de hulp van Jaap van
Loon konden de winnaars uiteindelijke worden vastgesteld. Cor van Esch, Ingo Ton en
Gerard Coumou kregen een oorkonde als 1e, resp. 2e en 3e prijs. Alle inzendingen zijn
opgenomen in 3D-Bulletin 204.
In de pauzes van de verenigingsdagen was er naast versterking van de inwendige mens
ook duidelijk sprake van kennisoverdracht. Van de verenigingsdagen en de getoonde
series werd door Roland De Raeve verslag gedaan in het 3D-Bulletin.
Tijdens de Open Dag waren er naast de projecties en de handelstafels ook demonstraties
van 3D-apparatuur en hulpstukken.
Kort na de ALV 2015 waarin Jaap van Loon had aangegeven dat hij en Johan Steketee
met hun coördinerende rol m.b.t. projectie op de verenigingsdagen willen stoppen, heeft
John Klooster zich bereid verklaard deze rol op zich te nemen. Vanaf die wisseling van
de wacht moeten series ruim voor de verenigingsdagen naar John worden gestuurd. Dit
is nodig voor een technische controle, dus vooral om fouten tijdens het projecteren in
Huizen te voorkomen.
Ledenaantal
Het ledenaantal is t.o.v. 2014 licht gedaald en was eind 2015 334 (incl. zes ereleden).
Er hebben zich in 2015 14 nieuwe leden aangemeld, waarvan 7 tijdens de Open Dag.
Helaas zijn er in 2015 5 leden overleden en daarnaast waren er opzeggingen. Als we de
vereniging willen laten groeien in ledenaantal, moet de instroom wat forser zijn.
Tijdens de ALV in 2015 of daarna kon aan zeven leden het gouden speldje voor 25 jaar
lidmaatschap worden uitgereikt of toegestuurd.
3D-Bulletin
In het verslagjaar zijn er drie edities van ons verenigingsblad verschenen. Naast veel
fraaie stereofoto’s bevatte het bulletin ook steeds artikelen van meer technische aard.
Daarnaast zorgden de meer historische artikelen zoals die over Jac. G. Ferwerda en
de Wereld Expo 1958, voor verdieping van het stereogenot. Dank aan hoofdredacteur
Dennis Boersma die erin slaagde het 3D-Bulletin ook in 2015 steeds tijdig bij de leden
te laten bezorgen.
Bibliotheek
Tijdens de verenigingsdagen in Huizen staat in de projectiezaal de bibliotheekkast van de
NVvS en daarmee is de NVvS-bibliotheek dan geopend.
De collectie van de NVvS-bibliotheek omvat een kleine tweehonderd titels. Het afgelopen
jaar werd één boek aan de collectie toegevoegd (zie 3D-Bulletin 203) en werden twaalf
boeken uitgeleend. De bibliotheekcatalogus staat ook op de verenigingswebsite, zodat
lenen ook mogelijk is zonder komst naar Huizen. Een berichtje aan de bibliothecaris is
hiervoor voldoende.
Regionale bijeenkomsten
Naast de landelijke bijeenkomsten in Huizen, vinden er in de regio’s Twente, Noord, ’t
Gooi en West ook bijeenkomsten plaats. Maandelijks of tweemaandelijks komen de leden
van de regio’s ’s avonds bijeen voor het vertonen van series en onderlinge uitwisseling
van ervaringen. Die avonden worden door zo’n tien tot twintig leden bezocht. Tijdens
deze regioavonden is ook een aantal keren gebruik gemaakt van de tweede projectieset
van de vereniging.
Activiteiten buiten de verenigingsdagen
Diverse NVvS-leden vertegenwoordigden de vereniging tijdens de Fotograficabeurs in
het najaar. Ook reisden 8 Nederlandse NVvS-leden en 2 partners begin september af
naar Busan in Zuid-Korea om van 7 t/m 11 september het ISU-congres bij te wonen. In
totaal waren er ruim 80 deelnemers die van buiten Zuid-Korea aan het congres deelnamen.
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6. Jaarverslag 2015 door de penningmeester
Aan de leden was verzocht het verslag, uitgereikt vóór aanvang van de vergadering, voor de
vergadering door te nemen. De penningmeester in de persoon van Jan Broeders geeft een
korte toelichting op het verslag. Hij geeft aan dat de resultatenrekening is beoordeeld door de
kascommissie. De terugloop van het aantal leden baart wel enige zorgen en daarom doet Jan
Broeders de oproep aan alle leden om andere 3D-liefhebbers enthousiast te maken ook lid te
worden van de NVvS. De financiële positie van de vereniging is nu nog sterk en het jaar 2015 is
afgesloten met een positief financieel resultaat van een kleine tweeduizend euro. Daarover kan
de vereniging tevreden zijn. De huidige contributie is dekkend voor de uitgaven m.b.t. de zaalhuur en het 3D-Bulletin, zodat de inkomsten en uitgaven in evenwicht zijn. Overigens merkt hij
op dat er door zelfwerkzaamheid van de voorzitter bij het verzendklaar maken van het 3D-Bulletin veel wordt bespaard. Wel ziet hij een toename in de verzendkosten door tariefswijzigingen
bij PostNL, terwijl de rente op de spaarrekening is teruggelopen tot 0,35 %.
7. Verslag van de kascommissie
De kascommissie die voor het jaar 2015 de controle heeft uitgevoerd, bestond uit Ineke Deckers en John Klooster, die als reservelid daarbij André Verhaart heeft vervangen. Bij monde van
John doet de kascommissie verslag van de controle. Er zijn geen noemenswaardige verschillen
gevonden en hij adviseert aan de leden om het bestuur decharge te verlenen. Een ruime meerderheid van de vergadering neemt dit voorstel over.
8. (Her)verkiezing van de kascommissie
John Klooster heeft aangegeven zijn plaats als reservelid ter beschikking te stellen. Ineke Deckers wil haar taak ook het volgend jaar verrichten. Kees Kloosterboer is bereid de vrijgekomen
plaats in de kascommissie in te nemen. De vergadering kan zich hierin vinden.
Tijdens de vergadering bleef de functie van reservelid vacant. André Verhaart heeft na afloop
van de vergadering aangegeven beschikbaar te zijn als reservelid.
9. Bestuurswisselingen
Roland De Raeve en Jan Broeders hebben het eerste jaar van hun huidige termijn erop zitten
en Dennis Boersma het tweede jaar. Zij blijven aan als bestuurslid.
Sophieke Nijhuis en Erwin Dammers hebben het derde jaar van hun huidige termijn erop zitten
en zijn beschikbaar voor herverkiezing. Er zijn geen tegenkandidaten. De vergadering gaat
unaniem akkoord met de voortzetting van het bestuur in volgende samenstelling:
Voorzitter: 		
Dennis Boersma
Vice-voorzitter: 		
Roland de Raeve
Secretaris: 		
Sophieke Nijhuis
Penningmeester:
Jan Broeders
Adviseur: 		
Erwin Dammers
Bij dit agendapunt merkt de voorzitter op dat enkele bestuursleden er al meerdere termijnen
van drie jaar op hebben zitten. Niets ten nadele van de huidige bestuursleden roept hij andere
leden op om zich beschikbaar te stellen voor een bestuursfunctie.
10. Toekomstplannen 2016
• 3D-Bulletin
De verschijningsfrequentie blijft drie keer per jaar in papieren vorm. De voorzitter bedankt
allen die het afgelopen jaar een bijdrage in welke vorm dan ook hebben geleverd aan de
3D-Bulletins. Zelf blijft hij dit jaar weer aan als redacteur en doet daarbij de oproep aan alle
aanwezigen om bijdragen in de vorm van teksten of foto’s aan het blad te (blijven) leveren.
Ook zou het leuk zijn als de regio’s in het 3D-Bulletin verslag doen van hun bijeenkomsten en
er zo een rubriek Nieuws uit de regio kan ontstaan. Regio West heeft al een aantal keren van
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zich laten horen in het bulletin. Mogelijk levert deze nieuwe rubriek ook nieuwe regioleden op.
• Website van de vereniging
De homepage met aankondigingen van de verenigingsdagen en andere stereofotografie gerelateerde activiteiten wordt wel onderhouden, maar de rest van de site bevat wat verouderde informatie. Onze webmaster Jan Groeneveld gaat de vorm van de website aanpassen
zodat deze ook op smartphones en tablets beter te bekijken is. Gert-Jan Wolkers gaat het
vervangen van de inhoud coördineren. Hij geeft aan dat hij graag suggesties ontvangt voor
de opzet van een site die aanspreekt. Voor het opdoen van ideeën kunnen leden eens gaan
kijken op de site van onze oosterburen. Bij dit item komt ook een afgeschermde sectie voor
NVvS-leden aan de orde, waarbij je met een password toegang krijgt tot informatie die alleen
voor NVvS-leden bestemd is. Aan de aanpassing van de website hangt ook een prijskaartje,
maar dat is al meegenomen in de begroting voor 2016.
• Projecties
De deelname aan de Minute of Fame (MOF)-competitie en de Stereofotocompetitie heeft
laten zien dat dit een goed concept is, dat in 2016 een vervolg zal krijgen. Daarnaast doet
Dennis de oproep om interessante bijdragen van externen, zoals die van dr. Anton Koning op
de verenigingsdag in november 2015, te laten weten aan het projectieteam of het bestuur.
• Open Dag 2016 en Ledenwerving
De doelstelling van de jaarlijkse Open Dag in september is het promoten van 3D-fotografie en
het werven van leden. In 2015 leidde dit tot de aanmelding van zeven nieuwe leden. Stands
met interessante en enthousiaste presentaties zoals die van Pieter van Hout en Frank Spee,
dragen zeker bij aan de nieuwe aanmeldingen, waarvoor dank. De voorzitter hoopt ook voor
de Open Dag 2016 weer te mogen rekenen op de inzet van enthousiaste leden, die hun passie voor 3D-fotografie aan anderen willen overdragen.
Job van de Groep vraagt wat het resultaat van de mailing aan fotoclubs is. Dennis geeft aan
dat de herkomst van de geïnteresseerden niet duidelijk is, maar dat een deel waarschijnlijk
wel via de fotoclubs naar de Open Dag is gekomen.
• Promotie van de vereniging
Zoals al in het jaarverslag 2015 is gemeld, was de NVvS aanwezig met een stand op de Fotograficabeurs in november 2015. De belangstellenden bleken voor een groot deel al lid te zijn
van de NVvS. Van de overige belangstellenden is er die dag één lid geworden. De voorzitter
doet de oproep aan de leden die toch al naar de Fotograficabeurs gaan, om een deel van
de dag de NVvS-stand te willen bemensen. Zij worden verzocht contact op te nemen met
de voorzitter. In 2016 is de Fotograficabeurs op 13 maart en 13 november. Wat betreft de
mogelijkheden om op de Fotograficabeurs ook projecties te laten zien, worden er suggesties
gedaan om de mogelijkheden van 3D-tv en VR daarbij maximaal te benutten.
In het kader van ledenwerving wordt ook de suggestie gedaan om nieuwe leden een USBstick met series te geven.
• Algemene Ledenvergadering 2017
De voorzitter brengt naar voren dat de algemene ledenvergadering (ALV) sinds enige jaren
gehouden wordt op de verenigingsdag in januari. Dit betekent dat na het afsluiten van het
boekjaar de penningmeester slechts een korte tijd heeft om het financieel verslag af te ronden en dit ter goedkeuring aan kascommissie voor te leggen. Daarnaast ontvangen de leden
de formele aankondiging van de ALV en bijbehorende agenda in het 3D-Bulletin, slechts een
paar dagen voor vergadering, waardoor het ook lastig is om de leden op te roepen na te
denken over inbreng in de vergadering.
Het bestuur stelt dan ook voor om in 2017 de ALV te verplaatsen naar de verenigingsdag in
maart. Dit sluit ook aan bij het huishoudelijk reglement lid 2.1, waarin wordt aangegeven jaarlijks en zo mogelijk in maart een ALV te houden. Voordat de ALV naar de verenigingsdag van
januari werd verschoven, vond deze plaats in september aan het begin van het nieuwe verenigingsjaar dat toen nog liep van september-september. O.a. vanwege boekhoudkundige redenen
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is toen gekozen voor een verenigingsjaar dat parallel loopt aan het kalenderjaar.
Gert-Jan Wolkers brengt naar voren dat de verenigingsdagen in maart en mei de topdagen zijn
en dat het bezoekersaantal van de verenigingsdag in maart zeker zal teruglopen als die dag ook
de ALV wordt gehouden. De ALV gaat immers ten koste van de projecties. De voorzitter sluit dit
item af met de toezegging dat het bestuur het voorstel in heroverweging zal nemen.
Na afloop van de ALV heeft het bestuur geconcludeerd dat het verschuiven van de ALV naar
maart toch niet wenselijk is. In 2017 zal de ALV derhalve weer in januari plaatsvinden. De
aankondiging van de ALV en bijbehorende agenda zullen dan in november als bijlage bij de
contributiebrief worden toegestuurd aan de leden waardoor de doelstelling om de leden meer
voorbereidingstijd op de ALV te geven wel behouden blijft.
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11. Begroting voor het jaar 2016 door de voorzitter
De begroting voor 2016 zoals opgenomen in het Financiële verslag wordt door de aanwezige
leden met een unaniem akkoord aangenomen.
12. Uitreiken “Gouden speldjes” voor 25 jaar lidmaatschap
Er zijn in het jaar 2015 tien leden die in aanmerking komen voor het gouden speldje. Vier leden
hiervan zijn aanwezig om dit in ontvangst te nemen:
• Herman Damen
• Jan Koole
• Rob de Vries
• Ben Weeber
De overigen, de heren F.J.D. Dirksen, J.L.B. Krabbe, B. Mollema, M.A. de Vries, J.H. van Tuyn
en R. Verhoeven, zullen hun speldje toegestuurd krijgen.
Naast de gouden speld bestaat er ook nog een zilverkleurige verenigingsspeld. Voor wie de
vereniging zichtbaar wil uitdragen, is deze speld verkrijgbaar ad € 2,00 bij Jan Broeders.
13. Erelidmaatschap
Er zijn geen voordrachten voor het erelidmaatschap.
14. Rondvraag
• Job van de Groep benadrukt het belang van een andere manier van afficheren van de vereniging. Er moet meer aandacht zijn voor moderne 3D-technieken, met wellicht ook een
naamsverandering van de vereniging. De voorzitter reageert hierop dat er inderdaad meer
aandacht moet en zal zijn voor modernere 3D-technieken, maar dat een naamswijziging een
ingrijpend proces is, dat nu nog niet in gang zal worden gezet.
• Jaap van Loon geeft aan dat er n.a.v. de in regio West gehouden verdiepingsworkshop over StereoPhotoMaker (SPM) wellicht in andere regio´s ook belangstelling is voor een dergelijke workshop. De voorzitter geeft in een eerste reactie aan dat dit ook onder de aandacht van de regio´s
zal worden gebracht. Daarna ontspint zich een discussie over het organiseren van dergelijke
workshops al dan niet tijdens de Open dag. De conclusie is dat een verdiepingsworkshop aan het
eind van een verenigingsdag wellicht voorziet in een behoefte en dat de basisworkshop duidelijk
in het programma moet worden aangekondigd zodat bezoekers hun keuze kunnen maken.
Ap Bernhart pleit daarbij voor het beschikbaar zijn van hand outs.
Jan Menzinga geeft aan dat er in regio Noord nog veel onwetendheid is m.b.t. de mogelijkheden van SPM en dat derhalve Jaap van Loon zeker welkom is.
15. Sluiting.
De voorzitter bedankt de leden en sluit de vergadering om goed 12.00 uur.
Sophieke Nijhuis-Bouma
Secretaris

Nieuws uit de regio’s
Regio West januari 2016

wegwerken van ongewenste objecten in de foto
met het kloonpenseel draagt ook bij tot het verbeteren van de kwaliteit. Nu we gezien hebben
hoe het anders kan, gaan we onze ingestuurde
foto’s nog eens kritisch bekijken en eventueel
aanpassen. De volgende stap is uit alle ingezonden foto’s een aantal te kiezen die we gaan
gebruiken voor de serie. Uiteraard hebben we
ook nog de gebruikelijke series en films bekeken. Al met al was dit een geslaagd begin van
het nieuwe jaar.

Regio West maart 2016

Het leerproject van Regio West vordert gestaag.
Na de uitleg over hoe je een project moet beginnen in januari van dit jaar is iedereen enthousiast aan de slag gegaan. Ingestuurde foto’s zijn
door de leden bekeken om een idee te krijgen
wat er aan materiaal beschikbaar is om een gezamenlijke serie te maken. De hoeveelheid was
overweldigend. Er moet dus verder geselecteerd worden. Drie foto’s per lid dienen, bewerkt
met de huidige kennis van de mogelijkheden
van StereoPhoto Maker, opnieuw ingezonden te
worden. Op onze volgende bijeenkomst in mei
zullen we gezamenlijk de beste foto’s uitkiezen
en deze verwerken in een serie.
Vooruitlopend op het verfraaien van onze gezamenlijke serie hebben we een deel van de tijd
besteed aan het toevoegen van teksten aan
foto’s in StereoPhoto Maker. Handig voor het
maken van een begin- en einddia bijvoorbeeld.
Na de pauze was het weer tijd om de ingezonden series te bekijken en daar waar nodig van
enig commentaar te voorzien. Bijzonder was de
3D-film over de eerste stereodia’s in Nederland.
Claudia Harkema
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Het nieuwe jaar bracht op onze regiobijeenkomst op 4 januari meteen een aantal veranderingen met zich mee. Johan Steketee, onze
voorzitter sinds jaar en dag, heeft de ‘voorzittershamer’ overgedragen aan Eric Doorn. Als
dank voor al zijn inspanningen van afgelopen
jaren heeft hij twee boeken over stereofotografie en een fles wijn ontvangen waar hij erg
blij mee was.
Regio West bestaat al een aantal jaren maar
wat gebeurt daar nu eigenlijk? De laatste
paar jaar waren er vooral veel series van leden te bekijken op de regiobijeenkomsten.
Goed voor de inspiratie maar wat minder voor
de techniek erachter en het verbeteren van
de kwaliteit. We zijn daarom dit jaar van start
gegaan met een nieuwe opzet. Eind vorig
jaar hebben we gezamenlijk besloten om een
leerproject op te starten met als eindresultaat
een serie waaraan alle leden hebben meegewerkt. Deze serie gaat vertoond worden op
een van de landelijke dagen in Huizen.
Om tot een goed eindresultaat te komen, moet
je eerst weten hoe je dit het beste aan kunt
pakken. Jaap van Loon heeft hiervoor een heel
bruikbaar schema bedacht (zie afbeelding).
Na een korte toelichting op dit schema gaan
we van start met het projecteren van enkele
ingezonden beelden die volgens bovenstaand
schema bewerkt worden in StereoPhoto Maker.
Sommige beelden dienen toch nog een klein
beetje met de hand uitgelijnd te worden. Soms
wordt een beeld beter als je dit bijsnijdt zodat
het onderwerp waarvoor je de foto genomen
hebt, beter tot zijn recht komt. Kleurverbeteringen maken de beelden wat levendiger en het
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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.

‘Stereofoto’-competitie

Een deskundige jury oordeelt op de verenigingsdag in november over individuele stereofoto’s onderverdeeld in een aantal categorieën.
• Inleveren vóór 1 november of eerder, de stereofoto’s worden dan de eerstvolgende verenigingsdag vertoond.
• Aantal: maximaal 10, maar minder heeft de voorkeur.
• Categorieën: Landschappen, Macro, Mensen, Architectuur, Bewerkte plaatjes en de Vrije
categorie. Afhankelijk van het aantal inzendingen kunnen de categorieën bijgesteld worden zodat er in iedere categorie voldoende foto’s zijn voor een serieuze competitie.
• De jury bestaat uit een aantal nader te benoemen deskundigen die op verschillende facetten zullen gaan beoordelen. Bijvoorbeeld compositie, techniek, enz. De jury zal bij de
einduitslag niet alle stereofoto’s laten zien, afhankelijk van de hoeveelheid inzendingen.
• Juryleden mogen niet hun eigen stereofoto’s beoordelen.
• Projectieformaat 3840x1080.
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 linkeren rechterdeelvlak van 1920x1080).
Inzendingen kunnen het hele jaar door aan het projectieteam worden gestuurd (neem
voor details contact op met John Klooster, programma@stereofotografie.nl, zie pagina 2).
Bij het ter perse gaan van dit 3D-Bulletin is de inzendingstermijn voor de ‘Minute Of Fame’-competitie 2016 inmiddels gesloten. Nieuwe ‘Minute Of Fame’-shows zijn welkom voor
de competitie 2017.
De uitslag van de Stereofotocompetitie 2015 was op de vereningsdag in november. Zie
het verslag in 3D-Bulletin 204. Nieuwe foto’s voor de Stereofotocompetitie 2016 kunnen
worden ingestuurd.

Mededelingen Bibliotheek N.V.v.S.
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De NVvS-bibliotheek ontving in maart 2016 van
Harry zur Kleinsmiede de laatste delen van zijn
serie boeken over View-Master Reels and Packets – A Collector’s Guide. Het gaat hierbij om
Volume 4: Supplement to the Three Volumes
(2015) en Index to the Four Volumes (2016).
Recensies over Volume 1 (World Travel) en Volume 2 (U.S.A. and Canada) stonden in 3D-Bulletin nr. 155 resp. 163. Deze boeken zijn vanaf
heden te leen uit de NVvS-bibliotheek.

View-Master Reels and Packets:
Index to the Four Volumes
De Index is de sleutel tot de vier delen
van View-Master Reels and Packets. Deel
1 heeft als onderwerp World Travel, deel
2 U.S.A. and Canada, en deel 3 Showtime
and Education. Deel 4 is zoals hierboven al
gemeld het supplement op de delen 1-3.
De Index die 46 pagina’s beslaat, bevat ongeveer 2.000 trefwoorden die betrekking
hebben op een (historische) gebeurtenis,
persoon of geografisch gebied. Daarmee
is het de ontsluiting van 2100 pagina’s
View-Master-informatie. De vier pagina’s in
kleur zorgen voor iets extra’s. Ook de quiz
is een uitdaging om de View-Master-kennis
te testen, waarbij met de oplossing en uitleg deze kennis zo nodig wordt vergroot.
Eigenlijk is er dus sprake van een “Index
Plus” met als ISBN 978 90 71377 61 7.

Voor wie genoemde boeken wil aanschaffen, beide delen zijn samen of afzonderlijk
verkrijgbaar:
• De prijs van het Supplement is € 69,00
plus € 6,95 verzendkosten, totaal € 75,95.
• De prijs van de Index is € 12,95 plus €
3,50 verzendkosten, totaal € 16,45.
• Het Supplement en de Index samen kosten € 81,95 plus € 6,95 verzendkosten,
dus in totaal € 88,90.
Ook de delen 1-3 zijn nog steeds verkrijgbaar.
Bestellen kan direct bij Harrie zur Kleinsmiede, telefoon (0599-287383) of e-mail
(harry@uitgeverijakasha.nl)

Sophieke Nijhuis-Bouma
Bibliothecaris
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View-Master Reels and Packets Volume 4:
Supplement to the Three Volumes
Evenals de eerdere publicaties in de serie boeken View-Master Reels and Packets – A Collector’s Guide is het Supplement een ingebonden
boek met harde kaft. Het boek bevat voor
de eerder verschenen delen 1-3 aanvullende
informatie, onbekende feiten, nieuw uitgebrachte series, correcties en andere wetenswaardigheden. E.e.a. is door een markering
op de bladsnede gemakkelijk toegankelijk.
Het boek omvat 480 pagina’s inclusief 32 in
kleur. De afbeeldingen op de kleurenpagina’s
worden in een bijlage uitvoerig beschreven.
Al met al een fraai boekwerk met als ISBN 978
90 71377 60 0.
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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:
Geert Mertens, Kasterlee, België

Verhuisd:

Ereleden:
Henk Reijnders
Hugo de Wijs †
Klaas Zuidersma †
Jaap van Loon
Johan Steketee
Gert-Jan Wolkers

Jan van de Vloedt, Rosmalen

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 186 en 187
Zaterdag 4 juni 2016

(indeling blok 1 onder voorbehoud, raadpleeg de website)

11.00 uur: Opening door de voorzitter.
11.15 uur:

ANALOOG i.m. Hugo de Wijs
DIGITAAL MoF-competitie

12.00 uur: Lunchpauze.
13.30 uur:

DIGITAAL BLOK 2.

14.45 uur:

DIGITAAL BLOK 3.

15.30 uur: Sluiting door de voorzitter.

Zaterdag 24 september 2016-

John Klooster
Programmasamensteller

OPEN DAG!!!

10.30 uur: Opening door de voorzitter.
10.45 uur:

DIGITAAL BLOK 1.

11.45 uur:

DIGITAAL BLOK 2.

13.15 uur:

DIGITAAL BLOK 3.

14.15 uur:

DIGITAAL BLOK 4.

15.15 uur:

DIGITAAL BLOK 5.

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).

15.45 uur: Sluiting door de voorzitter.
De projectieblokken duren 30 minuten. Tussen de projectieblokken is het buffet open.

N.V.v.S. - verenigingsdata 2016
Zaterdag 23 januari 2016 (ALV), Zaterdag 2 april 2016, Zaterdag 4 juni 2016,
Zaterdag 24 september 2016 ( OPEN DAG!) en Zaterdag 26 november 2016.
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14.15 uur: Theepauze.

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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