
Niet erachter

In de afgelopen vijf jaar maakte ik voor AV & Entertainment Magazine 

samen met mijn stagiaires filmpjes vanaf de vakbeurzen die te maken 

hebben met onze branche. Mooi, want zo snijdt het mes aan meer-

dere kanten en heeft iedereen er iets aan. De studenten hebben de 

mogelijkheid zelf opnames te maken en te monteren onder eigen ver-

antwoordelijkheid. Uiteraard met wat coaching van mij en tijdens de 

opnames kon ik de interviews doen. Op deze manier maakte ik contact 

met bedrijven en mensen die ik niet ken, AV & Entertainment Maga-

zine had content omdat filmpjes online werden gezet en iemand die op 

de beurs iets had gemist kon het alsnog zien in de video’s. 

In het begin werden tijdens de opnames inhoudelijk best wel fouten 

gemaakt en daardoor moest ik regelmatig de items aan elkaar praten. 

Met andere woorden: ik ging vóór de camera in plaats van erachter. 

Dat vond ik verschrikkelijk. Het moest, maar ik ben er mee gestopt. De 

redactie vond dat jammer. Ik kon het gerust doen, want ze waren zeer 

tevreden, zo zeiden ze. Mijn antwoord was altijd dat ik een vak heb ge-

kozen áchter de camera en dus niet ervoor.

Welnu, op dit moment zijn er geen beurzen en toch willen we weer 

filmpjes gaan maken. Begin 2020 hebben we vanaf de beursvloer van 

CUE in Rotterdam CUE Talk gemaakt, met presentatoren Maarten van 

den Boom en Kevin Brouwer. Daar hebben we heel veel goede reacties 

op mogen ontvangen en het smaakte dan ook naar meer. Dat ‘meer’ 

gaat er snel komen. We willen namelijk een talkshow gaan maken voor 

AV & Entertainment Magazine. En dat moet met een zo klein moge-

lijke ploeg. Qua geluid en licht hebben we overeenstemming bereikt 

met Martijn Satter van Relight in Roosendaal, die onlangs een prach-

tige studio heeft gebouwd. Daarnaast zal Henk Hendrikx (redacteur 

voor AV & Entertainment Magazine) er ook elke opnamedag bij zijn als 

floormanager. En je raadt het waarschijnlijk al: ik ga zelf de interviews 

doen. Niet omdat ik denk dat ik daar goed in ben, maar puur om de 

crew zo klein mogelijk te houden. Binnenkort nemen we een testafle-

vering op bij Relight en uiteindelijk zal het moeten resulteren in een 

wekelijkse video die wordt gepubliceerd op onze kanalen. 

We zijn op zoek naar verhalen, nieuwe technieken, inzichten, regelge-

vingen, visionairs en alles wat met ons vak te maken heeft. Vind je het 

leuk om hier aan mee te doen? Neem dan contact op met hoofdredac-

teur Teun van Thiel via teun@av-entertainment.nl en laat weten waar 

je het over zou willen hebben. 

We zijn erg benieuwd en laten je graag je verhaal doen!

John Huijbregts
cameraman – editor - regisseur

john@camerateam.nl
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