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VO O RWO O R D

Doe maar normaal
Toegegeven, helemaal zeker weten doen we het niet, maar op het moment van 

schrijven lijkt het er sterk op dat we ‘corona-wise’ (hopelijk hebben we het er hier 

voor het laatst over) aan het terugkeren zijn naar normalere tijden. Natuurlijk, in 

de evenementenbranche zijn we er (onbegrijpelijk genoeg) nog niet helemaal, 

maar het dagelijks leven lijkt in ieder geval weer op wat we gewend waren. Gewoon 

normaal….en dat went gelukkig snel.

Doe maar normaal….het is ook iets wat we regelmatig horen als we mensen uit de 

branche spreken, wat dan weer (mede) reden is van het feit dat onze branche zo’n 

prettige is. Ook bij het maken van deze editie van AV & Entertainment Magazine 

ging het er weer over, nu in gesprek met Rolight-oprichter Rob Evers, die in een 

uitgebreid interview vertelt over de vier decennia waarin hij zijn bedrijf opbouwde. 

In die veertig jaar heeft hij veel geleerd, ook omdat hij van ondernemen letterlijk 

niks wist, maar door al die jaren heen was de bedrijfscultuur in ieder geval een 

constante factor. “Ons gevoel is vooral van ‘doe maar normaal’….dat vind ik 

belangrijk”, aldus Evers zelf. Werken met het einddoel in het achterhoofd en doen 

wat je belooft, dat is waar het uiteindelijk allemaal om draait. 

Ook in andere verhalen komt het voorbij, maar dan vooral weer in combinatie 

met corona en het feit dat we weer richting ‘normaal’ gaan. Bij veel mensen is de 

verwachting dat we dit jaar nog te kampen hebben met naweeën, al was het alleen al 

door doorgeschoven producties die worden ingehaald, maar dat volgend jaar alles 

‘gewoon’ weer op zijn plek gaat vallen. Laten we het héél hard hopen met zijn allen. 

En als de rest van de wereld dan ook gewoon weer een beetje normaal doet, dan 

gaan we weer ouderwets fijne tijden tegemoet. 

Veel leesplezier,

Teun van Thiel
Hoofdredacteur AV & Entertainment Magazine

teun@av-entertainment.nl 

3  AV- EN T ERTA I N M EN T. N L



22

42
62

I N H O U DSO P G AV E

4  AV- EN T ERTA I N M EN T. N L



56

86

22

14
TV & Radio
TV & Radio Kort          7

Column John Huijbregts: Diefstal          9

Stand van zaken: playout        10

Sony PTZ bij New Sense Media: “Topkwaliteit en héél efficiënt”    14

Panasonic Lumix GH6: maakt hij de camcorder obsoleet?   20

Positieve deepfaking bij videoproductie        22

Serie broadcastvoertuigen: ‘Prachtig stukje innovatie’        30

Geluidsman Raoul Popma: “Met geluid bijdragen aan de vertelling”        32

Theater & Podia
Theater & Podia Kort               39

Our House: waanzinnig!         42

Rob Evers (Rolight): “Van handel wist ik letterlijk niks”       48

Hollyland Solidcom M1 bij Baadjou Film & Stage Productions        54

The Harbour Club Theater      56

Show & Events
Show & Events Kort                 61

Perfecte balans bij UEFA Futsal Euro 2022    62

DEJONG AV en Roland Professional: betrouwbaarheid als fundament       68 

Lichtfestival Gent: de grote brand die nooit plaatsvond       72

Audio: aangenaam kennismaken       74

AED Audio: ‘De tijd nuttig besteed’    82

PWL: ‘Frissere look, dezelfde kwaliteit’         86

I N H O U DSO P G AV E

5  AV- EN T ERTA I N M EN T. N L



www.avonic.com

AV Entertainment Adv 215x285mm v1.indd   2AV Entertainment Adv 215x285mm v1.indd   2 21-2-2022   14:09:0021-2-2022   14:09:00



VOORUITKIJKEN PROGRAMMA’S NEEMT TOE

Uit onderzoek (Trends in Digitale Media) van Screenforce blijkt dat 

een kwart van alle Nederlanders inmiddels ook TV-programma’s 

vooruitkijkt en dat dit onder 18-34 jarigen zelfs 41% is. Een andere 

conclusie uit de samenvatting is dat het vertrouwen in de (nieuws)

berichten via traditionele media veel groter is dan via de sociale 

media. Het bezit van de smart-TV blijft maar stijgen en is nu in 62% 

van de Nederlandse huishoudens aanwezig. Google Chromecast, 

Apple TV en andere mediaspelers willen maar niet aanslaan in 

Nederland en zijn zelfs iets minder populair geworden in 2021.In 

het onderzoek wordt gevraagd naar de verschillende vormen van 

het kijken naar TV- en videocontent. We zien dat live TV-kijken het 

meest populair is, negen op de tien Nederlanders kijkt live TV (92%). 

Het vooruitkijken naar TV-programma’s is iets gestegen. Een kwart 

van alle Nederlanders kijkt inmiddels ook TV-programma’s voor-

uit (26%). Van alle leeftijdsgroepen kijken 18-34-jarigen het vaakst 

TV-programma’s vooruit (41%). Opvallend is dat we minder korte 

video’s zijn gaan kijken en ook minder uitgesteld gekeken hebben. 

Van alle videoplatforms die gebruikt worden zijn Netflix en YouTube 

nog altijd de grootste. Wel is het zo dat de groei bij Netflix er duidelijk 

uit is. Dat was nog maar +1%. Het gebruik van YouTube daalde zelfs 

van 60% naar 56%. De concurrentie tussen de platforms is hevig. 

De grote platforms staan onder druk van de opkomende platforms. 

Disney+, Videoland, Ziggo Sport en Amazon Prime zagen allen hun 

gebruik toenemen naar respectievelijk 17%, 23%, 16% en 11%.
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PARTNERSHIP IRON FILMS 
EN BREDA UNIVERSITY OF 
APPLIED SCIENCES
IRON Films en Breda University of Applied 

Sciences (BUas) zijn een partnership aangegaan. 

Zij zullen samen nieuwe tools ontwikkelen om 

virtual production toegankelijk en inzichtelijk 

te maken voor filmmakers. IRON Films creatief 

directeur en medeoprichter Pim de Bilde: “IRON 

Films produceert niet alleen met de nieuwe tech-

niek,  maar besteedt ook al meer dan drie jaar aan 

ontwikkeling en onderzoek op het gebied van 

Virtual Production. IRON Films loopt momenteel 

in Nederland als early adopter voorop met deze 

geavanceerde filmproductiemethode.”

“Onze virtuele productiemethode maakt gebruik 

van geavanceerde technologie die camera 

tracking, LED-schermen en 3D-omgevingen 

in Unreal Engine in realtime combineert”, 

gaat hij verder. “Onze samenwerking met 

BUas is bedoeld om een instroom van Virtual 

Production-specialisten te creëren, aangezien er 

sprake is van een tekort aan talent dat dringend 

moet worden aangepakt. Door kennis van de 

techniek en tools te delen hopen BUas en IRON 

Films hierin tegemoet te komen. Dit zou moeten 

resulteren in aangepaste applicaties voor Unreal 

Engine waardoor het bouwen en uitvoeren van 

Virtual Production projecten met Unreal Engine 

eenvoudiger wordt.” De bachelor- en masterstu-

denten Creative Media en Game Technologies 

gaan leren hoe ze Virtual Production workflows 

opzetten en hoe je omgaat met de hard- en soft-

ware. IRON Films en BUas zetten zich zo in om 

de Virtual Production specialisten van de toe-

komst klaar te stomen.

T V& R A D I O  KO RT
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Diefstal
Een ramp is het, bestolen worden. Velen weten dat we op 24 december tijdens 

een klus in Eindhoven zijn bestolen. En flink ook. Een ware nachtmerrie is het, 

dat kan ik je wel zeggen. Ik voelde me niet bestolen, maar gewoon beroofd. 

Want terwijl ik er was heeft iemand de tijd genomen om spullen van ons te ont-

vreemden.

Zoals altijd zetten we van alles binnen om de set te bouwen. Dat doen we met 

ingehuurde cameramensen en audio en licht. Iedereen is dan bezig en loopt 

van hot naar her. Op de camera’s worden lenzen geswitcht en statieven verwis-

seld en noem maar op. Dan volgt de repetitie en bekijken we of alles werkt zoals 

het hoort. Daarna pakken we de overgebleven spullen weer in en zijn we klaar 

voor de show.

Tijdens de repetitie is iedereen gefocust op het toneel, dus staan die spullen in 

een hoek en ‘out of sight’… Dan vertrouw je op iedereen die binnen is en op een 

of andere manier betrokken is bij wat we doen.

Die betrokkenheid was er zeker, want we hielpen allemaal mee aan iets moois. 

De Nieuwe Nachtmis, echt geweldig samengesteld. Het gaat in deze nachtmis 

niet om geloof als religie maar om het geloof in elkaar, het goede in de mens 

en hoe we met elkaar om moeten gaan… En dat heeft één persoon binnen niet 

goed begrepen. Die persoon had tijdens de repetitie namelijk niet meer te doen 

dan te zoeken tussen de spullen en dit apart te zetten. Sorry, maar dit kan niet 

van buitenaf zijn gebeurd. Dit is bedacht, dit doet geen passant.

We hebben de dief op camera staan, maar niet herkenbaar genoeg. Wel is dui-

delijk te zien dat hij met de cameratas liep. We hebben met twee mensen speur-

werk gedaan en alles netjes afgegeven bij de politie. Bij het doen van de aangifte 

had ik alle vertrouwen in de politie, maar dat is vanaf nu ver te zoeken. Mocht ik 

ooit nog eens worden bestolen, dan doe ik het inderdaad op mijn eigen manier 

en die zal niet vriendelijk zijn of rekening houden met AVG.

Ik weet het, veel mensen hebben gezegd dat ik het anders had moeten aanpak-

ken, ik had beter moeten luisteren. Maar ik had vertrouwen in het systeem. Nu 

niet meer dus.

Alles is weg: cameraset en toebehoren. Kost me flink geld. Gelukkig heeft Stu-

dio 040 nog een actie opgezet, waardoor ik een redelijk bedrag heb mogen ont-

vangen. Daarnaast heeft een van onze leveranciers ook nog goed meegedacht, 

waarvoor dank aan CUE-Support.

Ik wil nog wel één ding kwijt aan al diegenen die echt ongemakkelijke reacties 

gaven op social media. Als je een facilitair bedrijf hebt, dan heb je op sommige 

klussen zoveel apparatuur staan dat je niet altijd goed overzicht hebt. Je ver-

trouwt dan op je opdrachtgever, de locatie en de crew. Want ook ik moet  ge-

woon mijn werk doen. En als jullie dat niet begrijpen, dan weet je ook niet wat 

mijn werk inhoudt. Ik hoop voor jullie dat het jullie nooit overkomt.

John Huijbregts
cameraman – editor - regisseur

john@camerateam.nl

T V& R A D I O  CO LU M N
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PLAYOUT
STAND VAN ZAKEN:

T V& R A D I O  I N T ERV I E W

Een playout systeem is in basis een geavanceerde 
playlist. Het speelt de programma’s af in een af-
gesproken volgorde in datum en tijd. In de basis 

bestaat elk playout systeem uit de volgende elementen. 
Een dataopslag om de videocontent op te slaan, een vi-
deoplayer en een scheduler. Hiermee doe ik de meeste 
playout systemen schromelijk te kort, maar dit is wel 
het basisprincipe. Er zijn overigens niet alleen playout 
systemen bij de lineaire televisiezenders. Bij grote tank-
stations, winkelketens en zelfs in ziekenhuizen vindt 
men deze systemen. Er is ook sprake van re-distributie. 
Bijvoorbeeld buitenlandse zenders die hier op de kabel 
worden gezet, maar waar Nederlandse reclame aan 
moet worden toegevoegd. Er zijn ook bedrijven in Ne-
derland die juist weer zenders bedienen in andere lan-
den. Programma’s en live-feeds doorgeven en voorzien 

van de juiste advertenties en dergelijke. Op dit moment 
is de Nederlandse Publieke Omroep aan het kijken naar 
een nieuwe playout voor NPO1, 2 en 3.

STRIJD
Ook in deze technologie is op IT-gebied een hoop voor-
uitgang geboekt. De serversystemen zijn toegankelijker 
geworden op verschillende gebieden. Het is makkelijker 
te beheren. Zowel op systeemniveau voor onderhoud als 
voor de uiteindelijke gebruikers. Daarbij biedt de huidige 
stand van zaken op netwerk- en internetniveau de moge-
lijkheid om de systemen bereikbaar te maken. Op gebied 
van de operators van dergelijke systemen en voor de dis-
tributie. Om weer terug te komen bij de eindgebruiker. 
Deze wil meestal kwaliteit en een breed aanbod van te 
kiezen kanalen en content. De strijd in de distributienet-

Elke dag kijken miljoenen mensen naar playout systemen zonder zich daar bewust van 
te zijn. Zodra we de televisie aanzetten en naar de NPO zenders, SBS, RTL of de regionale 

zenders kijken, zien we in feite een playout systeem. 

Tekst Arnout van der Hoek, MediaAssist



Softron OnTheAir Video

De kracht van Softron broadcast software 

zit in de combinatie van de uitgebreide en 

professionele feature-set met de overzich-

telijke gebruiksinterface. De Softron On-

TheAir Video playout software biedt 24x7 

scheduling mogelijkheden en is ook ge-

schikt als digital signage oplossing of live 

playout voor nieuwsshows of video pod-

casts. De Smart Playout Engine van On-

TheAir Video zorgt dat clips met verschil-

lende codecs en formaten probleemloos 

en in hoge kwaliteit worden uitgespeeld 

in resoluties tot 4K. Dat kan naar een SDI 

uitgang zijn, maar ook naar NDI of met de 

streaming optie naar YouTube, Facebook 

en andere platforms.

Met de ingebouwde transitions en de Dy-

namic Graphics Overlay optie maak je je 

playout nog completer. Creëer je eigen 

dynamische titels, lower thirds en coming-

next graphics in de gratis OnTheAir CG 

Designer app en importeer die in OnThe-

Air Video. Door variabelen te gebruiken 

zijn tekst en images per clip in te stellen. 

Ook live inputs zijn als clips in een playlist 

te plaatsen. Of laat playlists automatisch 

genereren op basis van clips in een direc-

tory op je computer of shared storage met 

de unieke folder based playlist feature. On-

TheAir Video kan door secondary events 

ook switchers, routers en character gene-

rators aansturen op elk gewenst moment.

Door de heldere gebruiksinterface heb je 

ten alle tijde overzicht over al je clips, play-

list en schedules. Per clip zie je informatie 

als timing, secondary events en ingestelde 

graphics-opties. Het preview venster met 

audio output en VU meters geeft je extra 

controle en zekerheid. 

www.futurestore.nl
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GRIDSHOT

GRIDSHOT staat voor een betrouwbare, flexibele en efficiënte playout met een 

lange aantoonbaarheid van het leveren van diensten voor een stabiel en vei-

lig uitzendsignaal. Veel bibliotheekgebaseerde televisiezenders bieden geen 

live-inhoud, maar gebruiken nog steeds dezelfde distributiemethoden als live-

zenders, wat kostbaar kan zijn. GRIDSHOT kan je playout-servers op elk leve-

ringspunt ter wereld (ook in de cloud) effectief, flexibel en tegen lagere kosten 

installeren dan traditionele methoden. 

GRIDSHOT levert een betrouwbare, volledig hot-standby redundante afspeelser-

vice voor bibliotheekgebaseerde lineaire televisiekanalen in termen van continu-

iteit en kostenefficiëntie, wat nu belangrijker is dan ooit tevoren.

In 2018 introduceerde GRIDSHOT een hybride live playout-oplossing met 

vooraf gedefinieerde live-evenementen. Deze oplossing maakt het mogelijk om 

een   bibliotheekgebaseerd lineair televisiekanaal om te zetten naar een kanaal 

met een mix van zowel bibliotheek- als live-inhoud. Deze hybride opstelling 

is ontworpen met de principes in het achterhoofd waar GRIDSHOT voor staat, 

betrouwbaarder en kosteneffectiever dan een volledige live playout-oplossing. 

De playout-oplossing kan op een andere locatie worden geplaatst dan waar live-

evenementen vandaan komen. 

www.gridshot.net 

werken van de kabelbedrijven en conten-
taanbieders op de netwerken wordt op 
dit vlak gestreden. Hierbij is uiteraard 
de content zelf van belang. Sport is een 
belangrijk argument. Wie kan voetbal le-
veren, wie Formule 1, wie levert er goede 
dramaseries? Maar ook voor welke kwa-
liteit er wordt geleverd. Er is een groei-
ende honger naar bandbreedte op de 
netwerken. Eigenlijk is het nooit genoeg. 
Zelfs het thuiswerken op Zoom, Teams 
en andere streaming conference dien-
sten slokt aardige hoeveelheden bytes op 
die over de netwerken bewegen. Playout 
systemen kijken dus ook naar welke 
kwaliteit ze kunnen leveren voor welke 
bandbreedte. Hoe smaller de bandbreed-

te, hoe makkelijker de distributie en hoe 
meer kanalen je kwijt kan. Echter zijn 
bandbreedte en kwaliteit behoorlijk met 
elkaar verbonden.

CODECS
Goede videocontent moet dus in een zo 
klein mogelijk datapakket worden ge-
perst, maar daarbij moet de kwaliteit nog 
zo goed mogelijk blijven. Daar zijn de 
video compressie codecs voor bedoeld. 
Een hele bekende en veelgebruikte co-
dec is H.264, een op MPEG4 gebaseerde 
codec. Het overgrote merendeel van de 
huidige playout codecs die op dit mo-
ment massaal in gebruik zijn, gebruikt 
deze codec voor High Definition. Er is 
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MARSIS CHANNEL IN A BOX

Marsis Broadcast Technologies ontwikkelt Software & Hard-

ware oplossingen die wereldwijd worden ingezet in broad-

cast, pro video en news channels. Zo is NEP Group onlangs 

een samenwerking aangegaan met Marsis waarbij Channel-

in-a-box o.a. wordt ingezet voor sportevenementen die wor-

den uitgezonden op NEP Customer Channels. Het is een 

all-in-one softwarepakket met alles wat je nodig hebt om 

een geautomatiseerde playout met grafische overlay, inlay, 

recording en streaming te realiseren. Het pakket bestaat uit 

aantal onderdelen:

Marsis Playout kan verschillende videoformaten en contai-

ners in een afspeellijst afspelen, ook op basis van de duur. 

Marsis Playout heeft alle automatiseringsfuncties zoals 

Overlap, Gap, Secondary Events, IP & SDI Live Inputs, CG 

Events, Rule-based CG overlay, Video Resize en nog veel 

meer. De ingebouwde Media Trimmer maakt het creëren van 

segmenten voor Ad Insertion ook mogelijk. 

Marsis Playout wordt geleverd met een aparte Scheduler 

waarmee complexe overlaps en gaps worden opgelost met 

interne berekeningen op basis van gebeurtenissen, video-

duur en afspeellijstregels. Met de webgebaseerde plannings-

module in Outlook-stijl kunnen gebruikers maandelijkse, 

wekelijkse of dagelijkse afspeellijsten maken. Operators kun-

nen op een eenvoudige manier wekelijkse afleveringen of 

mediabestanden inplannen.

Marsis CG wordt gebruikt om grafische ontwerpen te creë-

ren met ongelimiteerde lagen. Marsis CG ondersteunt een 

breed scala aan objecten, zoals statische tekst, afbeeldingen 

en meer. Marsis Ingest is een multi-profile opnameoplossing 

die IP/NDI - en video-ingangen ondersteunt waarmee je de 

Playoutfeed kunt opnemen en opslaan.

Met de Marsis Streamer stream je gemakkelijk je Playout feed 

via RTMP naar Facebook, YouTube, Marsis Cloud CDN, Wow-

za, Adobe Media Server etc. HLS, UDP (DVB Compatible), SRT, 

NDI®️, IIS worden ook ondersteunt.

Wat Maris Channel-in-a-box uniek maakt is het feit dat alle 

onderdelen van het pakket met elkaar kunnen praten via IP 

of virtual input/output. Dit maakt het een krachtige samen-

hangende oplossing. 

www.streamingvalley.nl
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Avid FastServe

Avid FastServe is er met name voor nieuws- en sport-

workflows. Met andere woorden, content die snel uit-

gespeeld moet kunnen worden in tijd-kritische omge-

vingen. In een nieuwsomgeving draait het toch steeds 

vaker om wie als eerste content on air kan krijgen!  

Deze generatie Avid FastServe-videoservers is een 

kosteneffectieve, toekomstbestendige oplossing voor 

workflows voor live-uitzendingen die de operationele 

kosten verlagen en de algehele efficiëntie verbeteren. 

Een nieuwe uniforme, modulaire, redundante archi-

tectuur zorgt voor flexibele implementatieopties met 

de mogelijkheid om een groot aantal configuraties te 

leveren in een compacte 3HE-vormfactor.

Binnen een Avid omgeving is het mogelijk om van-

uit editing een montage te versturen naar de playout 

server en deze content uit te spelen, zonder dat de file 

compleet op de server staat. Deze functionaliteit heet 

‘Play While Transfer’. Tevens is de Avid FastServe te 

koppelen aan scheduling systemen. Uiteraard is er ook 

VDCP ondersteuning voor aansturing! Vele formaten 

zijn uit te spelen, zoals 1080P, UHD en ST-2110 al dan 

niet als HDR content uitgevoerd. Daarnaast worden 

veel verschillende codecs ondersteund. 

Bij het vergelijken van de prijs per kanaal: FastServe | 

Playout is vergelijkbaar geprijsd of lager dan een van 

de belangrijkste concurrenten. Met de twee beschik-

bare smaken, de 4-kanaals en de 8-kanaals, is er één 

voor ieder budget. In Nederland wordt FastServe 

inmiddels door vele nationale en regionale broadcas-

ters gebruikt om nieuws en sport zo snel mogelijk bij 

de consument te krijgen. 

www.diginet.pro

hier en daar zelfs nog bij de regionale zenders Stan-
daard Definition playout in gebruik. Deze zijn geba-
seerd op MPEG-2 (net als DVD), wat we nu al hopeloos 
verouderd vinden. De ontwikkeling van nieuwe co-
decs voor playout gaat hardwarematig niet zo snel als 
softwarematig. Ze zijn afhankelijk van het distributie-
kanaal waarvoor ze zijn bedoeld. Als we terugkijken 
hoe H.264 zich als codec zich heeft ontwikkeld, is er in 
dit kader één belangrijk punt. Tegenwoordig heeft na-
genoeg elke televisie, computer en waarschijnlijk ook 
mobiel een H.264 hardware chip. Als een videobeeld in 
H.264 moet worden weergegeven op je scherm, moet 



het hele in elkaar gefrommelde datapak-
ketje worden uitgepakt en gladgestreken tot 
een fatsoenlijk beeld. Zo’n hardware chip 
voor H.264 doet dat voor het apparaat. Het 
kan ook via software en de rekenkracht van 
de computer, maar dat is vanzelfsprekend 
veel omslachtiger en geeft veel belasting 
voor de apparatuur. Die hardware chip 
moest eerst worden ontwikkeld, vervolgens 
worden ingebouwd in televisie, hardware 
en grafische kaarten van computers. De 
fabrikant moest daar dus eerst brood in 
zien, het vervolgens ontwikkelen en testen 
en dan als product uitbrengen. In het geval 
van H.264 is dat goed gelukt, maar het kost 
dus behoorlijk wat tijd om het industrie-
breed te implementeren. Normering in de 
consumentenindustrie, waar je met distri-
butie van afhankelijk bent, gaat in hard-
ware niet zo snel. 

Al een aantal jaren is er een opvolger voor 
H.264, namelijk H.265, ook wel HEVC ge-
noemd. Het belangrijkste verschil is dat 
deze compressie nog beter is versus de 
kwaliteit. Dus om dezelfde beeldkwaliteit 
te krijgen, is er minder data nodig. Of an-
dersom, voor dezelfde bandbreedte levert 
het betere kwaliteit. De belangrijkste vraag-
stukken op dit moment zijn of de distri-
butienetwerken meer 4K, UHD en HDR 
kunnen leveren. Allemaal kwaliteitsvraag-
stukken die meer data vragen, maar met 
slimme codecs als deze waarschijnlijk goed 
zijn in te zetten.

DATASTROOM
Een andere ontwikkeling is het vervoer van 
die data over de netwerken. Voor de meeste 
mensen is data gewoon data, enen en nul-
len. Het versturen van video over netwer-

ken vraagt om meer. Over het algemeen 
gaat het om een continue stroom van data. 
Gezien de drukte op de netwerken en de 
verschillende apparaten moeten er allerlei 
zekerheden worden ingebouwd zodat de 
data op de juiste manier binnenkomt zoals 
het ooit is weggestuurd. De data wordt 
daarom in zogenaamde containers gestopt 
om het vervoer veiliger en consistent te 
houden. Dit is met name het geval als men 
videostreams verzendt van en naar één 
gebruiker. Bijvoorbeeld een live-feed van 
een sportwedstrijd die een playout server 
live moet doorzetten naar de zender. Een 
opkomende container codec is hier SRT 
van Haivision. Een tegenhanger hiervoor 
is de onlangs uitgekomen NDI bridge.

SCHEDULER
Een belangrijk onderdeel van de play-
out systeem is de scheduler, het uitzend-
schema waarin wordt bepaald wat de 
programmavolgorde is. Hierbij is het 
managen van de tijdlengtes van belang. 
Als men precies om acht uur ’s avonds 
het journaal wil uitzenden, moet men 
zich niet hebben misrekend met de pro-
gramma’s die ervoor komen. Commercials 
vormen een belangrijk verdienmodel voor 
menig zender en distributeur. Dus die 
moeten op het juiste moment in de juiste 
lengte worden afgespeeld, zoals afgespro-
ken met de opdrachtgever. In vele geval-
len wordt hiervan een log bijgehouden in 
de playout software. Zo kan ook facturatie 
achteraf aan de hand van deze log worden 
gedaan. Zoals al gezegd, wordt in vele 
gevallen playout afgewisseld met live con-
tent. Ook daar is timing van belang en als 
een live-programma uitloopt moeten er 
dus in de playout software mogelijkheden 
zijn om hier op te anticiperen. De zoge-
naamde station-graphics, de zender ident, 
titels voor het volgende programma of dy-
namische teksten zijn vaak ook gekoppeld 
of ingebouwd in de playout systemen.
Veel ontwikkeling op gebied van playout 
vindt plaats op gebied van kwaliteitsver-
betering en meer mogelijkheden op ge-
bied van netwerken en cloudoplossingen. 
Hoewel er op het gebied van videocon-
tent-consumptie een flinke verschuiving 
plaatsvindt naar internet, is lineaire video 
playout, ook in deze digitale wereld, nog 
steeds een massaal groot goed. Zonder 
goede playout geen bioscoop, radio of te-
levisie!    
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1080dots Airflow

Het bedrijf 1080dots uit Friesland timmert al flink wat jaren aan de weg, ook wat 

betreft playout. 1080dots heeft een groot marktaandeel in de wereld van lokale 

omroepen, maar werkt ook voor regionale en landelijke omroepen in voornamelijk 

Nederland en België. De oplossing 1080dots Airflow biedt organisaties een gebruiks-

vriendelijke hybride 24/7 lineaire video playout omgeving, met een behoorlijke reeks 

aan geïntegreerde mogelijkheden. Denk hierbij aan functionaliteiten voor het live 

schakelen van externe videobronnen, een auxiliary audio ingang of een icecast 

stream. Met de geïntegreerde overlay graphics en tekst-tv/narrowcasting mogelijk-

heden, tuig je binnen no-time een compleet kanaal op.

NDI en SDI is de norm voor zowel de input als de output en daar wordt binnenkort 

SRT aan toegevoegd. Een live point to point SRT videoverbinding is dan ook vlot 

gerealiseerd. Airflow is geschikt voor lineaire video playout en planning met MPEG4 

h.264, h.265 of MXF video, maar ook voor live events zoals visual radio toepassingen 

of het uitspelen van non-stop videoclips inclusief de bijbehorende graphics. De toe-

passingsmogelijkheden zijn legio.

Via een web-based omgeving is Airflow eenvoudig te bedienen, vooraf geprogram-

meerd met afspeellijsten in de planner of tijdens een live event geschakeld. 1080dots 

Airflow zit vol met slimmigheden, zoals koppelingen met derde bronnen en een grid 

based playout, om daarmee de workflow te optimaliseren of juist geheel te automati-

seren. En als iets ‘nog’ niet kan, dan kunnen de mannen van 1080dots vast en zeker 

helpen dit te realiseren.

www.1080dots.com  



“TOPKWALITEIT EN 
HÉÉL EFFICIËNT”

NEW SENSE MEDIA KOOPT SONY PTZ CAMERA’S BIJ AVNED
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Wie rondkijkt in het nieuwe pand van New Sen-
se Media kan zich moeilijk voorstellen dat het 
bedrijf zo’n dertien jaar geleden letterlijk op 

een zolderkamer begonnen is. Toch is het vanaf daar dat 
oprichters Sven Bakker en Jim Kriens (sinds een jaar of 
zeven aangevuld met derde compagnon Alexander Groot) 

een vliegende start beleefden met hun bedrijf. Het idee 
was: televisieproducent zijn. “Die ambitie hadden we toen 
en is er nu nog steeds”, legt Sven Bakker uit. “Vanaf die 
zolderkamer gingen we kijken of het wilde lukken. Dat 
ging goed. Na een jaar besloten we een pandje te huren, 
het jaar erna kwam het pand ernaast erbij en nog een jaar 

Met een fonkelnieuw pand (inclusief een eigen moderne studio en 
broadcastwaardige regie) en interessante producties zijn het mooie tijden voor het 
ervaren videoproductiebedrijf New Sense Media. En om op een efficiënte manier 
te kunnen voldoen aan bijvoorbeeld de enorm gegroeide vraag op het gebied van 

online (live) events op locatie, heeft het bedrijf onlangs zes Sony PTZ-camera’s 
aangeschaft bij AVNed. “Ze zijn kwalitatief goed en werken echt altijd. Het is 

inprikken en gaan”, aldus operationeel manager Sven Bakker.

Foto’s: New Sense Media

T V& R A D I O  C A S E



1 5  AV- EN T ERTA I N M EN T. N L

later het pand daarnaast ook. Zowel qua 
werk als qua ruimte en personeel groeiden 
we jaarlijks.”

DORDRECHT
Uiteindelijk werd besloten juist meer met 
freelancers te gaan werken en was minder 
ruimte nodig. New Sense Media trok ook 
even in bij RTV Rijnmond in Rotterdam. 
“Dat wilden ze graag, zodat ze ook kon-
den zien hoe een commerciële producent 
als wij dingen aanpakt”, legt Bakker uit. 
“Toch bleek Rotterdam voor ons uiteinde-
lijk minder handig, vooral qua reizen. We 
werken zelf ook nog als freelancer voor 
andere partijen en voor je Rotterdam in 
en uit bent, ben je vaak al veel tijd kwijt. 
Mijn compagnons werken bijvoorbeeld als 
regisseur bij programma’s als RTL Nieuws, 
Shownieuws en Hart van Nederland. Zelf 
ben ik schakeltechnicus bij Shownieuws. 
Dordrecht bleek een prettigere uitvalsba-
sis, dus zijn we teruggekeerd.” 

STREAMING
Terug in Dordrecht betrok het bedrijf een 
kantoor met een stukje opslag, maar na 
een project in Hilversum kon daar twee 
jaar geleden een studio worden overgeno-
men. “Dat hebben we gedaan, ook omdat 

we altijd al de droom hadden zelf een stu-
dio te hebben”, vertelt Bakker. Toch zorgde 
het even voor een spannende tijd, aange-
zien net na de overname ineens corona op 
de deur klopte. “De studio was in januari 
operationeel, maar in maart brak ineens 
wereldwijde paniek uit. Dat was wel even 
schrikken. Investeringen gedaan, huurpand 
betrokken….We besloten het even aan te 
kijken tot mei, maar toen gebeurde het: het 
streamen van live events in een meercame-
ra-setting werd ineens super populair en 
we gingen van een lege agenda opeens naar 
heel veel streams in de week. Voor corona 
deden we één keer in de drie weken een 
stream, nu werden het er ineens een hele-
boel in de week en soms zelfs vier op een 
dag. Zo bleek de timing achteraf juist per-
fect te zijn geweest.”

STUDIO
Inmiddels is het bedrijf alwéér een stap 
verder. Afgelopen jaar werd een eigen 

nieuwbouwpand betrokken, waar ook met-
een een nieuwe studio in gecreëerd is. De 
studio is ruim, is uitgerust met een com-
pleet lichtgrid en wordt bediend vanuit een 
broadcastwaardige regieruimte. Direct aan 
de studio is het magazijn te vinden, waar 
onder andere de spullen staan die gebruikt 
worden bij de vele mobiele events die New 
Sense Media doet. Zo is op het moment van 
spreken een 21-dagen durend project voor 
RTV Rijnmond aan de gang. “We doen elke 
dag in een andere gemeente een lijsttrek-
kersdebat”, legt Bakker uit. “We bouwen op 
locatie een trusscarré op met een hele berg 
armaturen, plaatsen onze nieuwe Sony PTZ 
camera’s en mobiele regieset en gaan dan in 
de avond live.” 

SONY PTZ
De Sony PTZ camera’s schafte New Sense 
Media aan bij AVNed, waar het bedrijf al 
vaker met succes aanklopte voor nieuwe 
spullen. “Voor onze mobiele klussen 

AVNed

Van losse accu’s en converters tot complete camerakits en volledig ingerichte studio’s. Je 

kunt er allemaal voor terecht bij het in Hoevelaken gevestigde AVNed, dat zich richt op de 

verkoop en verhuur van professionele audio- en videosystemen, zowel nieuw als gebruikt. 

Het bedrijf beschikt over een showroom waar (zowel met als zonder afspraak) producten te 

bekijken en te testen zijn. Online shoppen kan natuurlijk ook: www.avned.nl 

AVNed is overigens meer dan een winkel alleen. Het team van AVNed kan je namelijk ook 

uitstekend voorzien van persoonlijk en passend advies, zodat je zeker weet dat je daadwer-

kelijk koopt wat voor jouw specifieke situatie nodig is.

T V& R A D I O  C A S E
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gebruikten we eerst ‘Chinees PTZ-spul’, 
maar dat begon op een gegeven moment te 
irriteren”, vertelt Sven Bakker. “De klanten 
waren tevreden hoor, maar je merkte toch 
dat het niet helemaal perfect was. Een wit-
balans die niet helemaal klopte, vertraging 
bij het pannen en zoomen…dat soort za-
ken. Zo kwam ik uiteindelijk op het punt 
dat ik besloot te investeren in goede spul-
len.” Bakker besloot contact op te nemen 
met Arjen Berends, een van de eigenaren 
van AVNed. “Daar had ik al vaker contact 
mee gehad en hij denkt altijd heel goed 
mee als je wat nodig hebt. Dat was ook nu 
weer het geval. Ik wilde in eerste instan-
tie een Blackmagic-keten kopen, maar dat 
zou met bediende camera’s zijn. Daarmee 
werd het een dure oplossing, dus gingen 
we op zoek naar een goede PTZ remote 
variant. Arjen gaf toen aan dat AVNed 
Sony BRC-H800’s zou kunnen leveren die 
volgens hem niet onder doen voor Black-
magic-ketens, terwijl ze prijstechnisch veel 
interessanter zijn. Dat wilde ik wel eens 
proberen.”

INPRIKKEN EN GAAN
Uiteindelijk schafte New Sense Media in 
eerste instantie vier Sony BRC-H800 HD 
PTZ camera’s aan. “Die keuze maakte ik 
omdat onze Broadcast Pix set ook in HD 
is. Daar kun je wel een 4K camera aan 
hangen, maar daar heb je niks aan”, legt 

Bakker uit. “De camera’s bevielen met-
een ontzettend goed. Ze zijn nu mooi in 
een flightcase verwerkt en dat gaat als 
een trein. Het werkt ook echt altijd. Het 
is inprikken en gaan….super makkelijk. 
Ook onze remote camera operator werd 
er bijzonder blij van. Door deze ervaring 
besloten we er meteen twee Sony BRC-
X1000’s (4K PTZ camera, red.) bij te kopen. 
Nu wel de 4K-variant dus, met het oog op 
verdere groei.”

EFFICIËNTIE 
De keuze voor de Sony camera’s draagt 
volgens Bakker ook bij aan de efficiëntie 
waarmee gewerkt wordt door New Sense 
Media. “Neem dat lijsttrekkersproject 
waar we nu middenin zitten”, begint hij 
zijn verhaal. “We bouwen daarvoor 21 da-
gen lang onze complete set op. Als we op 
locatie aankomen gaan we als een malle 
bouwen. Voordeel daarbij is dat we alles 
al als een soort multikabel aan elkaar heb-
ben hangen. Het deksel van onze remote 
camera kar gaat eraf, de multikabel gaat 
erin, die hangen we aan de regie en dan 
draait die koppeling al. Voor audio geldt 
hetzelfde. Alles loopt in één keer door 
en dat zorgt ervoor dat we na drie uur 
al helemaal draaiklaar zijn. Eind van de 
middag repeteren we een keer en van zes 
tot zeven gaan we live. Een uur later zit 
alles alweer in de auto en kunnen we naar 

huis. Ook dat maakt het een interessante 
keuze voor ons. Het is een grote produc-
tie, waarbij we normaal gesproken al een 
dag van tevoren hadden moeten bouwen. 
Dat kost je ook een bouwploeg. Nu doen 
we het met een audio operator, regisseur, 
remote camera operator en een project 
manager. Daar bouwen we alles mee op 
en draaien we vervolgens ook de produc-
tie mee.”

BLIJ
New Sense Media heeft de camera’s nu 
een halfjaar in bezit en sinds de aanschaf 
zijn ze ‘volle bak’ gebruikt. “We zijn er 
echt heel erg blij mee”, vertelt Bakker. 
“Niet alleen met de camera’s zelf, maar 
ook met de hele samenwerking met AV-
Ned. Ze weten daar waar het in ons vak 
om draait en denken perfect mee. Dat 
blijkt ook wel weer uit het feit dat ze ons 
op deze Sony’s hebben gewezen. Het 
mooie is bovendien dat je bij hen altijd 
met dezelfde egards wordt behandeld, of 
je nou alleen een eenvoudig convertertje 
of juist een complete set camera’s nodig 
hebt. Die service is belangrijk. Ze denken 
mee en snappen dat je als bedrijf operati-
oneel moet zijn. Daarom doen ze dingen 
zo efficiënt mogelijk, precies zoals wij het 
zelf ook graag doen.”   

T V& R A D I O  C A S E
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MAAKT DEZE SYSTEEMCAMERA 
DE CAMCORDER OBSOLEET?

De specificaties van de lang verwachte Panasonic Lumix GH6 zijn ronduit magnifiek. Het zet een 
nieuwe norm voor de content- en production-industrie neer tegen een verrassend lage prijs en met tal 

van aanvullende optische, opslag- en audiomogelijkheden. Daarmee rijst tevens de vraag of dit type 
systeemcamera de camcorder in hetzelfde markt- en prijssegment obsoleet gaat maken? 

Door Ulco Schuurmans

PANASONIC LUMIX GH6

Een aanzienlijke groep videografen 
en filmmakers zette de vorige GH-
generaties al in als tweede camcor-

der of draaide er zelf complete producties 
mee. Inmiddels is Panasonic al aan de zesde 
uitvoering toe en de verwachtingen waren 
hooggespannen: zou het optimum voor 
MFT 6K productievideo met 4K 60P in 4:2:2 
(10bit) bereikt gaan worden? Het bleef uit-
stellen door o.a. een gebrek aan chips, maar 
nu is hij er dan: de Lumix GH6.

DE KLAPPER IN HET KORT
De Panasonic Lumix GH6 is hoe je het ook 
wendt of keert een ware klapper. Zoveel 
mogelijkheden en kwaliteit in een com-
pacte ergonomische en robuuste MFT-
systeemcamera is tot op heden nog niet 
vertoond. Een greep uit de belangrijkste 

specificaties: 5.7K highspeed (tot 300Mbs) 
25,2 MPs MFT beeldsensor, een breed 
scala aan ingebouwde en te laden pre/
postproduction V-Log/V-Gamut, 13 stops 
dynamisch bereik, een 5-assige interne 
beeldstabilisatie (maximaal 7,5 stops BIS 
en OIS), vrijwel elk denkbaar videoformaat 
inclusief amorf, Cinelike D2 & V2 en zelf 
te configureren oproepbare instellingen, 
4-kanaals audio, tijdcode in/out synchro-
nisatie, Apple ProRes, voor draadloos 
streaming Wi-Fi 2,4-GHz (IEEE802.11b/g/n.) 
plus 5- GHz (IEEE802.11ac), tethering en 
100 MP (RAW en JPEG) uit de hand voor 
de fotograaf. Dat maakt deze systeemca-
mera tot het vlaggenschip van de Panasonic 
G-familie en een geduchte concurrent voor 
camcorders en andere videografische sys-
teemcamera’s.

MFT-SENSOR
Natuurlijk komt de opmerking ‘dat het geen 
fullframe is’. Fullframe is regelmatig niet 
nodig, duurder en groot en zwaar. APS-C 
en MFT doen het in de lagere videografische 
en filmische productiesegmenten heel goed. 
4K (UHD en Cine) op 60 fps doet qua beeld-
kwaliteit vaak niet onder voor 35 mm. En de 
filmische look valt met lichtsterke (en veelal 
een stuk goedkopere) objectieven best wel 
te bewerkstelligen. Ook de aan de beeldsen-
sor gekoppelde beeldstabilisatie (BIS en OIS) 
en AF staan op hoog niveau. In ieder geval 
hadden wij over de videografie en fotografie 
op ons preproductiemodel niets te klagen. 
Het was zelfs behoorlijk boven verwachting.

De 25,2 MPs backlighted MFT-beeldsensor 
van de Panasonic Lumix GH6 heeft alle 
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beeldkracht in huis om een optimaal beeld 
neer te zetten. Over de precieze specificaties 
van de Live Mos-sensor zonder Low-Pass 
filter hult Panasonic zich (nog) in nevelen. 

BEELDPRESTATIES
De Live Mos-sensor wordt ondersteund 
door de volledig nieuwe Venus Engine van 
de GH6. Dat maakt geavanceerde beeld-
verwerkingstechnologieën mogelijk voor 
hoge-resolutie beelden met een natuurlijke 
ruistextuur en rijke kleurweergave. Volgens 
Panasonic biedt deze processor ongeveer 
twee keer zoveel verwerkingscapaciteit. 
In de praktijk komt dat neer op een snelle 
verwerking van de hogere pixelaantallen 
van de sensor en video’s met een hogere 
resolutie en bitsnelheid. De hoge ver-
werkingssnelheid maakt ook AFS burst-
opnamen mogelijk tot een snelheid van 75 
frames per seconde en een resolutie van 25,2 
megapixels. De hogere signaal-uitleessnel-
heid van de sensor beperkt ook het rolling 
shutter-effect en legt beelden vast die te snel 
zijn om met het blote oog waar te nemen.

ONDERSTEUNING BIJ OPNAMEN
Heel welkom zijn de ingebouwde ondersteu-
nende functies voor video-opnamen. We 
noemen  Waveform Monitor, Zebra Pattern, 
Luminance Spot Meter, Frame Marker, 
Anamorphic Desqueeze Display, Red REC 
Frame Indicator en tally-lampjes op de voor- 
en achterkant. Nieuw voor de LUMIX GH6 
is de Safety Zone Marker, die 80%, 90% of 
95% van het opnamegebied aangeeft. Er is 
ook een Center Marker beschikbaar met 
keuze uit verschillende typen.

Bij het instellen van de kleurtemperatuur 
kan je de Kelvin-waardes nu weergegeven 
op het opnamescherm. Heel handig bij 
timelapse video’s in 4K 60p is de functie 
Exposure Levelling voor het automatisch 
aanpassen van de belichting bij opeenvol-
gende frames. 

MF Assist wordt nu ook ondersteund tijdens 
het maken van video-opnamen. Je kunt het 
scherm tot zes keer vergroten om de scherp-
stelling te controleren. Met AF-ON-knop of 
door op het scherm te tikken terwijl de MF 
Assistmodus is ingeschakeld stelt de GH6 
automatisch scherp op het geselecteerde 
gebied, ook tijdens het maken van opnamen.

De Dynamic Range Boost schakelt slim over 
naar de beste bij een bepaalde lichtsituatie 
passende instelling. Onze testervaring was 

dat dit accuraat gebeurde. Ook vielen de rela-
tief goede prestaties bij low light op.

BODY, VIEWEN EN SCHERPSTELLEN
Het robuuste ergonomisch gevormde came-
rahuis heeft een magnesium legering bij het 
voor- en achterframe. Uiteraard stof- en spat-
waterdicht plus bij tot min 10 graden Celsius 
geen koude-problemen. De interne en actieve 
koeling zorgen ervoor dat je vrijwel ongeli-
miteerd kunt opnemen. Zowel bovenop als 
aan de voorkant van de camera bevindt zich 
een Rec-knop. Dit vergemakkelijkt het starten 
en stoppen met opnemen, zelfs als er opna-
mes worden gemaakt onder een lage hoek of 
met een schouderrig.

De live OLED-zoeker heeft  een resolutie van 
3.680.000 pixels, contrast 10.000 : 1 en een 
vergrotingsfactor van 0,76x. Het volgen van 
snelle objecten vormt geen probleem. Het 
kantel- en draaibare 3 inch touch-viewer-
scherm  over 1.840.00 pixels in 4:3.

De AF is weer verder verbeterd en zal de 
gebruiker niet snel in de steek laten. Werk 
vooral de firmware van je objectieven bij om 
hier optimaal van te profiteren.

SCHATKAMER AAN FORMATEN
Zoals gebruikelijk biedt Panasonic een grote 
schatkamer aan formaten op verschillende 
framerates, afmetingen (UHD, DCI, Amorf, 
4:3) en CODECs, waaronder Apple ProRes 
422 HQ (ProRes DCI en FHD komen met een 
firmware update). Als belangrijkste for-
maten noemen we HFR (High Frame Rate) 

4:2:0 10-bit 4K 120p met audio (ALL-I), HFR 
(High Frame Rate) 4:2:2 10-bit FHD 240p met 
audio (ALL-I), VFR (Variabele Frame Rate) 
4:2:0 10-bit FHD 300fps, 4:2:0 10-bit 5.7K 60, 
Anamorphic 4:2:0 10-bit 5.8K 30p/25p, 4.4K 
60p/50p en 4:2:2 10-bit C4K/4K 60p/50p onge-
limiteerde opname (ALL-I).
Opslaan doe je naar de CFexpress-kaart 
(Type B) met een bitsnelheid van 800 
Mbps of meer. In een tweede slot kan de 
SD-geheugenkaart type UHS II V90 voor het 
intern vastleggen van video’s bij 600 Mbps 
of minder. Er is keuze uit Relay Recording, 
Backup Recording en Allocation Recording. 

AUDIO
Van huis uit is de interne stereo van de 
GH-modellen relatief goed. In de praktijk zet 
de pro daar dan wel een aparte XLR-adapter 
voor maximaal 96 kHz 24-bit in de hotshoe. 
De twee XLR-kanalen vallen te combineren 
met de twee interne 48 kHz 24-bit kanalen. 
Zo pikt de cameraman/vrouw tevens het 
omgevingsgeluid en/of een aparte narrator 
mee. Je kunt de hoofdtelefoon per kanaal 
laten beluisteren.

Al met al kan een videografische/filmische 
systeemcamera als de Panasonic Lumix GH6 
de camcorder in hetzelfde marktsegment 
obsoleet maken. Alleen bij run and gun heeft 
deze nog voordelen. Op de andere fronten 
wint systeem met flexibiliteit en verbali-
teit bij een relatief hoge AV-kwaliteit. De 
bodyprijs van €2.199,- inclusief btw is heel 
aantrekkelijk.   

T V& R A D I O  ACH T ERG RO N D
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POSITIEVE DEEPFAKING 
BIJ VIDEOPRODUCTIE

T V& R A D I O  AC T U EEL

Deepfaking is een samentrekking 
van deep learning (AI machi-
neleren) en faking. De met de 

computer en software toegepaste AV-
technieken zijn levensecht, synchroon 
(beweging en  geluid) en immersive. Het 
valt voor de leek niet meer van de wer-
kelijkheid te onderscheiden. Met de term 

faking kan je twee kanten uit: naboot-
sen of ronduit vervalsen. Met name die 
laatste insteek heeft nogal veel negatieve 
aandacht in de pers en bij cybersecurity 
gekregen. Het opzettelijk negatief mani-
puleren van personen of gebeurtenissen 
met het doel om mensen te desinforme-
ren, de opinie te beïnvloeden en schade 

aan de maatschappij toe te brengen. Een 
ware vloek bij cybercrime.

Volgens Marketingfacts, dat spreekt van 
de vierde mediarevolutie, zijn de positieve 
toepassingen momenteel sterk in opkomst. 
Er is geen ‘medium’ en geen ‘message’ 
meer, de realiteit is zelf het medium ge-

Deepfaking oftewel synthetische media valt heel goed te gebruiken voor positieve 
manipulatie van beeld en geluid. Deze vorm van creatieve artificiële intelligentie is 

bijvoorbeeld geschikt voor het scheppen van grafisch realistische scènes, lipsynchroon 
nasynchroniseren in vele talen, het (al of niet holografisch) neerzetten van personen en het 
uittesten van verschillende verhaallijnen of scenario’s. Het tijdperk van synthetische media 

biedt grenzeloze mogelijkheden en dat scheelt veel tijd en geld.

Tekst Ulco Schuurmans

SYNTHETISCHE MEDIA



worden. Een zege voor de vrijheid bij 
creatieve ontplooiing. Andere ontwikke-
lingen zijn deepfaking door influencers 
en slimme marketingtechnieken waarbij 
personen zich al of niet met vrienden 
en bekenden in een vakantieomgeving, 
nieuw ingericht huis, kledinglijn of een 
begeerde auto kunnen plaatsen. En in de 
nabije toekomst wellicht ‘Ontwerp jouw 
eigen Netflix-serie.’

BELANGRIJKSTE TRENDS
We leven inmiddels in het tijdperk van 
synthetische media. En dan is het fact 
of fake, zowel ten goede als ten kwade! 
Wat kan je nu zoal met deepfaking? De 
belangrijkste trends liggen bij de toepas-
singsgebieden. Contentcreatie bijvoor-
beeld, het creëren van volledig nieuwe 
en geloofwaardige videoclips en -films. 
Daarnaast is er het onderling verwisselen 
van gezichten in video’s. Photoshoppen 
met filmische koppen. Bij de Harry Potter 
Films werden zo de originele acteurs door 
Amerikaanse collega’s vervangen.
Vervolgens het nabootsen en/of genereren 
van stemmen. Dit zowel bij nasynchroni-
satie als het mensen geheel andere dingen 
laten zeggen. Ook kunnen geloofwaardi-
ge teksten gegenereerd worden, bijvoor-
beeld bij nieuwsbulletins. Maar ook Ava-
tars die de ingevoerde teksten levensecht 
met alle bijbehorende mimiek en emoties 
uitspreken. Een bekend voorbeeld in deze 
is de Dall-E-software van OpenAI.
Tot slot digitale retouche (waarbij je ob-
jecten in video of foto volledig wegpoetst) 
en her-animatie, het volledig opnieuw 
animeren van gezichten en bewegende 
personen of objecten.

Futuroloog Amy Webb van het Future 
To Day Institute sprak in het 2020 Tech 
Trends Report over synthetische media 
als de belangrijkste ontwikkeling voor de 
komende tien jaar. Een gigantische markt, 
zeker voor de contentindustrie. De BBC 
noemt synthetische media de toekomst 
van contentcreatie. Bovendien kan ieder-
een er mee aan de slag. Zie o.a. de anima-
ties en face switching bij TikTok.

ZEKER OOK IN POSITIEVE ZIN
‘Zien is geloven’, zo luidt de titel van een 
VPRO-documentaire uit de reeks Te-
genlicht. Die laat zien dat je zowat alles 
geloofwaardig in beeld, woord en geluid 
kunt namaken. Gelukkig zijn zoals gezegd 
dezelfde technieken eveneens bruikbaar 

in positieve zin. Het scheppen van creatieve 
settings die anders niet of moeilijk reali-
seerbaar zouden zijn. Het veel werk uit han-
den nemen bij beeld- en geluidsbewerking. 
De creatieve mogelijkheden en immersive 
beleving aanzienlijk vergroten. Geheel zelf-
standige AI content creation. Bovendien het 
veel tijd en geld kunnen besparen en ook 
heel geschikt zijn voor het uitproberen van 
verhaallijnen, het onderzoeken van scena-
rio’s en educatieve simulaties.

Tevens wordt deepfaking technologie 
steeds meer toegankelijk en goedkoper. 
Daardoor vormt het een nieuwe en snel op-
komende trend bij broadcasting, AV-pro-
ductie, evenementen, gaming, onderwijs 
en commercials. De laatste tijd opvallende 
deepfakes waren o.a. het iedereen kan 
wervelend dansen met deepfake animaties 
en een valse (This is not) Morgan Freeman 
(Nederlandse productie van Bob de Jong).

GETRAINDE NEURALE NETWERKEN
Bij de toepassing van het realistisch na-
bootsen van personen is er in de prak-
tijk sprake van een zogenaamd getraind 
neuronetwerk. D.w.z. het AI-netwerk moet 
leren (de deep learning) om een breed 
scala aan gezichtsuitdrukkingen, in allerlei 
verschillende soorten licht en vanuit elke 
denkbare hoek, te herkennen. Dit inclusief 
de bewegingen van de mondmotoriek en 
ogen. Zo krijgt de kunstmatige intelligentie 
een diepgaand ‘begrip’ van niet alleen het 
uiterlijk, maar ook de ‘essentie’ van de per-
soon in kwestie.

T V& R A D I O  AC T U EEL
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Heeft de de AI het wezen van de des-
betreffende persoon onder de knie, 
dan volgt de koppeling aan geavan-
ceerde computergraphics, audio pro-
cessing en tracking.  Zo lukt het om 
een compleet realistisch nagebootste 
versie in een videoclip te plaatsen. 
Voorheen kostte dat allemaal veel 
tijd, geld en een grote hoeveelheid 
bestaand bronmateriaal. De meest re-
cente versies van deepfake software 
hebben voldoende aan een handvol 
sleutelbeelden. Het tot leven wekken 
van iemand op basis van een schilderij 
is gewoon mogelijk. Het Samsung AI-
lab in Rusland is hier al erg ver mee.

De Metahuman Creator bouwt naar 
wens levensechte mensen op voor 
videoproducties en presentaties. Ont-
wikkelaar Unreal Engine spreekt van 
High-Fidelity digitale mensen.

Dan zijn er de ‘generative adversa-
rial networks’ (GAN’s). Dit zijn twee 
concurrerende neurale netwerken die 
met elkaar samenwerken om geheel 
zelfstandig kunstmatige data te produ-
ceren die niet of nauwelijks van echt te 
onderscheiden zijn. Door elkaar voort-
durend terugkoppeling te geven of het 
eindresultaat wel of niet echt is, blijven 
ze van elkaar leren. In elke nieuwe 

ronde wordt weer iets beters ontwik-
keld en beoordeeld.

NASYNCHRONISATIE
Een andere neurale techniek is om al-
leen de mondmotoriek onder handen 
te nemen en de spraak en/of taal zo 
aan te passen dat het net echt lijkt wat 
de persoon in kwestie vertelt. Bekend 
zijn de deepfakes van Barack Obama 
die Donald Trump op de korrel neemt, 
de Marc Zuckerberg deepfaking, een 
golf spelende Tom Cruise en de Poetin-
persiflages.

Adobe heeft daarvoor de eigen VoCo-
software ontwikkeld, een soort stem-
Photoshop dat nasynchroniseren door 
acteurs overbodig maakt. Een team 
van universiteiten van Stanford, Cam-
bridge en London en de Technische 
Universiteit van München introduceer-
de onlangs Synthesia software voor 
‘gezichts her-animatie’, die geautoma-
tiseerde en zeer overtuigende nasyn-
chronisatie mogelijk maakt. Heel baan-
brekend is dat deze technologie het 
mogelijk maakt automatisch nieuws-
berichten te genereren.

Je kunt deze ook nog eens perso-
naliseren voor individuele kijkers/
luisteraars. Eveneens geschikt voor 

trainingsdoeleinden met videomodules in meer 
dan veertig talen. Snel te ontwikkelen en content 
is makkelijk en snel te creëren of wijzigen. Met 
deze technologie kun je ook tekst en slides binnen 
enkele minuten in videopresentaties omzetten, 
zonder dat je daar videobewerkingsvaardigheden 
voor nodig hebt.

Een tweede voorbeeld is Respeecher voor de film- 
en animatie-industrie. Met slechts een handvol 
stemfragmenten kan deze software spraak met 
alle intonaties en emoties aanmaken. Modulate 
plakt in de module Voicewear de stemmen van 
spelers op gamefiguren (stemsubstitutie). De 
Flawless machine learning models focussen uit-
sluitend op de lipbewegingen en creëren nieuwe 
perfect vertaalde versies en plakken deze automa-
tisch op het hoofd van de acteur/spreker.

VOLLEDIGE GESPROKEN TEKSTGENERATIE
Nog verder gaat het taalmodel GPT-3. Het is een 
AI-systeem dat is getraind om zelfstandig ge-
loofwaardige teksten te genereren. De basis van 
het systeem is dat de software aan de hand van 
het vorige woord het volgende woord in een zin 
kan voorspellen. Zo genereert GPT-3 volledige 
teksten die lijken op teksten die een mens heeft 
geschreven. 

VAN STATISCH NAAR MEEDENKEND CREATIEF
Een bekende spreker en auteur over synthetische 
media is Jarno Duursma. Hij zegt onder meer: 
“Nu is videoproductie vaak nog een statisch en 

T V& R A D I O  AC T U EEL
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ULTRAHD PTZ CAMERA
  HIGH END PTZ VAN DATAVIDEO
PTC-300 bevat een 20x optische zoom 
objectief en een UltraHD sensor met perfecte 
beeldkwaliteit. Deze camera wordt 
geintroduceerd met HDMI, 3G-SDI en een 
dubbele streaming uitgang.

Bestuur real-time deze pan/tilt/zoom 
camera met de instap controller RMC-180 of 
de uitgebreide RMC-300A.

De grote 1/1.8” sensor filmt in resoluties tot 
aan 2160p50/60 en zorgt voor goede 
performance in situaties met weinig licht, 
zoals theaters.

Meer informatie vindt u op www.datavideo.com
DIRECT 
LEVERBAAR



lineair proces. Je maakt een video ergens 
op locatie met een medewerker, acteur, 
technicus en geluidsman. Een tijdrovend 
proces. En niet te vergeten: alles moet er 
in een keer goed opstaan. En daarna is 
het klaar. Af. In de toekomst wordt dit 
anders. Wordt het produceren van video 
veel meer een continu proces. Verandert 
er inhoudelijk iets? Nieuwe video. Heb je 
een leuke invalshoek? Nieuwe video!”

En de mee-fantaserende machines: “Syn-
thetische mediasystemen creëren nieuwe 
content en scheppen zo nieuwe ideeën. 
Ze doen oneindig creatieve suggesties - 
bijvoorbeeld bij het schilderen van een 
landschap - en maken variaties op onze 
eigen creatieve input. Of het nu gaat om 
video, tekst, muziek enzovoort, in de toe-
komst weten we niet meer of iets is ge-
genereerd door een computer, is bedacht 
door een mens of daadwerkelijk heeft 
plaatsgevonden in de realiteit.”
Volgens Adobe zullen Synthetic Me-
dia de manier veranderen waarop we 
media produceren en consumeren. Dat 
heeft een schaduwkant die om alertheid 
vraagt. Maar AI kan ook een bijdrage le-
veren aan de democratisering van de cre-
ativiteit en meer ruimte maken voor ex-
perimenten. Met AI zullen individuen in 
staat zijn om content van hoge kwaliteit 
te produceren met een minimaal budget. 

POSTPRODUCTION
Deepfaking brengt tot voor kort onge-
kende mogelijkheden naar de postpro-
duction. Het gaat daarbij om correctie, 

aanvulling en complete vervanging van 
beeld en geluid. Iets vergeten of achteraf 
blijkt de opname mislukt? Deepfaking 
komt te hulp. Op basis van het wel cor-
rect aanwezige AV-materiaal brouwt de 
deepfake AI gewoon de ontbrekende 
fragmenten of zelfs gehele clips op. Dat 
gaat veel verder dan gewoon wat beelden 
of een stukje geluid aanvullen. Het be-
treft echt een geheel nieuwe realistische 
en waarheidsgetrouwe synthese!
Foutje bedankt? Deepfaking gaat als een 
ware filmische of audio-editing ‘Pho-
toshop’ aan de slag. Behalve het vlekke-
loos wegpoetsen vaak ook nog eens het 
slim opsporen van de missers in video-
clips en podcasts. Scheelt een hoop werk 
of zelfs het moeten overdoen.

Bekend van deepfake is de digitale retou-
che met ‘hoofdje plakken’ oftewel ‘face 

swapping’. Dat houdt veel meer in dan alleen 
een andere kop erop. Het nieuwe hoofd past 
zich volledig aan op het andere lichaam. Ge-
draagt zich net zo en volgt alle bewegingen en 
mimiek. Nog een stem erbij en het is helemaal 
(fake) echt. De porno-industrie had dat al in 
2017 door.

Het aanpassen van de scenery is een kolfje 
naar de content-hand van deepfaking. Bij 
de postproduction kan deze software bij-
voorbeeld aanpassen: de tijd (zowel uur als 
periode), de lichtval, het seizoen, weersom-
standigheden, wolkenluchten, zichtbare he-
mellichamen en het complete landschap of 
stadsbeeld. Zelfs de etniciteit van de acteurs 
wijzigen behoort tot de opties. Audiodub-
bing naar meerdere talen werd al genoemd. 
Daarnaast ook geautomatiseerde voice-overs 
en in gesproken woord vertalen van ingetypte 
scripts. Zo verzorgt XS2RADIO bijvoorbeeld 
een geautomatiseerde voice-over voor Show-
nieuws (Talpa Network).

ZELFSTANDIGE CONTENT PRODUCTION
Fake AI kan in principe zelfstandig compleet 
nieuwe videoclips of films en commercials 
vervaardigen in tientallen talen en met andere 
casts. Hetzelfde voor audiocomposities en 
sound landscaping. Voer de basiscontent in en 
de AV-bot gaat lekker fakend aan de slag. Dit 
m.b.v. aanwezige algoritmen en/of enige men-
selijke regie van buitenaf.

Rephrase maakt zelfstandig videopresenta-
ties. Een soort visual dubbing tool. Hier is 
uiteraard de nodige discussie over. Wordt het 
niet allemaal te fake in plaats van fact? Waar 
blijft de creativiteit? Daartegenover staan de 
kostenbesparing, snelle levertijd en grote mate 
van diversiteit.  

T V& R A D I O  AC T U EEL
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Moderne oplossing met 8 bi-directionele 
HD-SDI, twee sets op voorraad met 
mogelijkheid tot 8 callers en instant replay.

Mobiele regie is ideaal bij opdrachten waar 
geen ruimte is voor een wagen of om 
direct bij de set te plaatsen.

Compacte en luxe krachtpatser op basis 
van 24 inputs en 16 outputs inclusief titels 
en instarts.  Innovatief en snel geplaatst.

Beeld is beleving en dat vind je in alle
door ons geproduceerde content. 
Elke opdracht is volledig op maat.

VMix Pro
Snel op alle (social)media

Compact Regie
Kleinere set op elke plek

Regiewagen
High-end broadcast

Concept
Gepaste oplossing

Livestreams, tv en corporatevideo’s
DutchMulticam denkt met u mee
35 Jaar wereldwijde ervaring in concepten, faciliteren, produceren 
én ontzorgen tegen concurrerende tarieven.

Schubertlaan 32B 4702 KD Roosendaal
Tel. +31 6 247 297 28
Info@dutchmulticam.nl
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NIET IN LEVENDE LIJVE AANWEZIG
Er is een hele contentindustrie ontstaan 
omtrent het realtime live tonen van 
personen die op dat moment niet fysiek 
in de videoscène aanwezig zijn. We ge-
ven een viertal voorbeelden van deze 
deepfaking-tak. Als eerste een inmid-
dels overleden persoon. Dat kunnen 
zijn artiesten, historische figuren en 
niet meer in in leven zijnde dierbaren. 
Van fameuze gestorven artiesten be-
staat vaak al veel beeld- en geluidsma-
teriaal. Voer deze content aan deepfake 
AI en je kunt hen weer opnieuw net als 
vroeger (of zelfs in een modern jasje) 
laten optreden. Dit al of niet met (trac-
king) interactie tussen levende andere 
artiesten, fans en presentatoren.

Real life geanimeerde historische figu-
ren zijn populair bij musea, games en 
re-enactment-producties. Een bewoner 
van Pompeï die de bezoekers mee-
neemt door de straten van de door de 
vulkanische uitbarsting bedolven stad. 
Rembrandt die het museumpubliek 
laat zien hoe hij schilderde. 

In entertainmentparken kan je de ver-
klede acteurs van de kinderhelden ver-
vangen door geprojecteerde deepfakes. 
Voor de uitvaartindustrie kan je later 
de dierbare overledenen weer tot virtu-
eel leven wekken en zelfs met hen spre-
ken. Dat helpt bij de rouwverwerking. 
Het produceren van de nagedachtenis-
AI kan met materiaal uit het verleden 
of speciaal daartoe voor het overlijden 
opgenomen content.

In geval van re-enactment komen de 
historische figuren realistisch tot le-
ven in nieuw geproduceerde film. Een 
ander voorbeeld van nagedachtenis  
AI-generated video’s is dat van de Uni-
versity van Southern California Shoah 
Foundation, met meer dan 55,000 video 
testimonials van Holocaust overleven-
den.

Als tweede het op afstand aanwezig 
zijn. Al gangbaar is het inzetten van 
hologrammen. Dat vereist dat de des-
betreffende persoon wel op afstand in 
een opnamestudio zit. Met deepfake 
kan je die fase overslaan. Eerder opge-
nomen materiaal wordt gewoon in de 
uitzending gelast. Op zodanige wijze 
dat de persoon in kwestie realtime 

acteert met de andere aanwezigen, ant-
woordt en beweegt (motion tracking) 
zoals verwacht, plus de juiste mimiek 
en emoties toont. Heel geschikt voor 
simulaties, productdemonstraties, 
publieks- en politieke campagnes (bin-
nenkort de gemeenteraad). Bij acteurs 
kun je gebruik maken van deepfake 
twins, de altijd inzetbare dubbelganger 
en voice cloning voor de stemmen. Die 
hoeven dan niet altijd lijfelijk aanwezig 
te zijn, onnodige reis- en verblijfskos-
ten te maken en risico’s (stunts, gevaar-
lijke omgeving) te lopen. Bedrijven als 
Shutterstock streven er al naar om dit 
type content op voorraad te hebben.

Ten derde de gaming industrie. Vanuit 
bestaande of voor geacteerde content 
maakt de AI-spelengine realistische 
gamefiguren die niet onderdoen voor 
hoogwaardig geanimeerde grafische 
typetjes en avatars.

Als vierde en overtreffende trap het 
Holodeck uit Star Trek. Dat is binnen-
kort geen sciencefiction meer. Hier 
vinden deepfaking en hoogwaardige 
projectmapping met realistische holo-
grammen elkaar. Compleet met hapti-
sche en sensorische ervaringen.

SIMULATIES
Het simuleren van educatieve, trai-
nings- of therapeutische settings 
vormt een ideaal toepassingsgebied 
voor deepfaking AI. Een soort ‘super 

flightsimulator’ op allerlei gebied. Ziet zo’n 
vluchtsimulator er nogal grafisch uit, de deep-
fake simulatiewereld valt nauwelijks van de 
werkelijkheid te onderscheiden. De beelden, 
het geluid en interactieve respons zijn uiterst 
realistisch. Ook werkt het niet meer met ava-
tars, maar met echte (weliswaar fake) indivi-
duen.

Er zijn legio voorbeelden. Het sleutelen aan 
techniek, het doen van proeven, het besturen 
van voertuigen, groepsgesprekken, colleges, 
seminars, cursussen, leren muziek spelen, 
interactie met andere personen uitproberen, 
het laten zien en beleven van de gevolgen van 
de klimaatcrisis met verlies aan biodiversiteit, 
ziekten inzichtelijk maken etc. etc. Het bijwo-
nen van dergelijke deepfake-sessies scheelt 
tevens flink wat tijd, geld en risico’s.

Door het realistische immersive belevingsge-
halte zijn de kennisoverdracht en het opdoen 
van bruikbare ervaring relatief hoog. Een an-
der voorbeeld is de Emmy Award-winnende 
film In Event of Moon Disaster van het MIT 
Center for Advanced Virtuality production. 
Een realistische fake van een mislukte Apollo 
11-missie.

Is deepfaking nu een zegen of vloek voor de 
content- en media-industrie? Zolang je het 
positief inzet kent het vele voordelen op het 
gebied van creativiteit, distributie in meerdere 
talen, het tot leven brengen van eerder materi-
aal, retouche en foutcorrectie. Misbruik loert 
echter om de hoek en dat is een kwestie van 
integriteit voor de makers.  
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‘PRACHTIG STUKJE 
INNOVATIE’

EVENTRENT MOBILE STUDIO #02
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De Nederlandse omroepen gebruiken liever an-
dere mogelijkheden dan een verplaatsbare stu-
dio. Hoe anders is dat in het buitenland? Veel 

radio- en televisiezenders gebruiken bij sport of andere 
evenementen de meest prachtige constructies op wielen 
om boven op de actie te zitten, letterlijk! 

ONMOGELIJKE MOGELIJK
Een grote speler op het gebied van innovatieve oplos-
singen voor productie op locatie is EventRent BV uit 
Utrecht (onderdeel van de Roadshow Group). Dit be-
drijf is dagelijks in de weer met roadshowmarketing in 
binnen- en buitenland. Allemaal onder het motto ‘als 

de klant niet naar jou komt, dan ga je als bedrijf naar de 
klant’. Met een uniek wagenpark maken zij het (bijna) 
onmogelijke op locatie mogelijk. Naast bovengenoemde 
oplossingen is ook flink geïnvesteerd in diverse uit-
schuifbare trailers en afzetsystemen ten behoeve van 
radio- en televisie-uitzendingen op locatie. De meest in 
het oog springende trailer is de Mobile Studio #02. 

LEF
In aanvulling op het wagenpark (meer dan driehon-
derd verschillende uitschuifbare promotievoertuigen), 
bedacht het bedrijf een unieke mobiele studio. Het 
werd een studiotrailer met (in operationele toestand) 

Koningsdag, Lowlands, Volvo Ocean Race, de Vuelta, de TT Assen of de 4Daagse 
van Nijmegen. Allemaal evenementen waar je een mobiele tv-studio in zou kunnen 

zetten. Toch gebeurt het in Nederland slechts sporadisch. Hoe zit dat? In deze nieuwe 
episode van de rubriek Broadcastvoertuigen een blik op een van de mobiele studio’s: 

EventRent Mobile Studio #02.

Tekst René Henkes

NIEUWE SERIE: BROADCASTVOERTUIGEN
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een totale hoogte van bijna negen meter, 
die op locatie boven alles uit zou rijzen. 
Na marktanalyse, veel rekenwerk, engi-
neering en natuurlijk een stukje lef, werd 
de 13.8 meter lange trailer uiteindelijk ge-
bouwd door Lamboo Carrosseriebouw te 
Zoetermeer, een specialist op het gebied 
van uitschuifbare trailers vol hydrau-
liek. Op 16 maart 2015 mocht EventRent 
de nieuwe aanwinst in ontvangst nemen 
en kon iedereen dit fraaie stukje tech-
niek bewonderen. De eerste echte klus 
was een thuiswedstrijd. In datzelfde jaar 
vond namelijk de start van de Tour de 
France plaats in Utrecht. Voor het Ame-
rikaanse NBC Sports ging de wagen mee 
in de tourkaravaan en dat werd het begin 
van een langdurige samenwerking. 

BLIKVANGER
Met een studiovloeroppervlakte van bij-
na 40m2 op ruim 3,5 meter hoogte is deze 
mobiele faciliteit natuurlijk een blikvan-
ger eerste klas! De trailer beschikt verder 
over een geklimatiseerde productie-
ruimte met maximaal acht werkplekken, 
een coördinatieruimte, make-upruime 
en technische faciliteiten die nodig zijn 
om een live of opgenomen productie te 
ondersteunen. Het enige wat ontbreekt 
is de beeldtransmissietechniek. Hiervoor 
dient de klant zelf zorg te dragen, aange-
zien dit maatwerk is en afhangt van hoe 
de klant dit zelf wil.  

BUITENLAND
Terwijl de trailer in Nederland zeer wei-
nig wordt ingezet, weten buitenlandse 
radio- en televisiezenders het Utrechtse 
bedrijf heel goed te vinden. Niet alleen 

bij de al eerdergenoemde Tour de France, 
maar ook bij andere grote sportevene-
menten weten de Amerikanen, Fransen, 
Belgen, Britten, etc. de trailer op waarde 
te schatten. Zij huren de mobiele studio 
in, bouwen de apparatuur in (meestal ei-
gen flight sets) en gaan op pad. 

EventRent verzorgt in het voortraject 
een volledig pakket aan diensten om het 
voertuig bijvoorbeeld volledig in huis-
stijl van het evenement of de broadcas-
ter te wrappen. Ook kunnen er speciale 
voorzieningen worden getroffen door 
de eigen technische ploeg.  Een tour-
manager van EventRent rijdt de wagen 
vervolgens naar de gewenste locatie, 
bouwt deze ter plekke binnen een uur 
op en zorgt voor de benodigde (stroom)
aansluitingen. De productiemensen van 
de betreffende zender hoeven alleen nog 
maar hun apparatuur op te starten en de 
uitzending kan beginnen. 

Een prachtig stukje innovatie waar we 
hopelijk ook op de binnenlandse markt 
wat vaker van gaan zien.    

100% controle

In het studiogedeelte van de trailer zijn speciale ramen ingebouwd, die zijn voor-

zien van het RoscoVIEW filtersysteem. Dit is een uniek tweedelig raambedienings-

systeem voor film- en televisieprofessionals. Het bestaat uit een breed polarisatiefilter 

dat op de ramen is geïnstalleerd en een bijpassend polarisatiefilter voor de camera. Met 

RoscoVIEW panelen op de ramen kan de buitenbelichting eenvoudig worden geregeld 

door het camerafilter te draaien. Door het camerafilter te draaien, verandert de mate van 

kruispolarisatie op het venster waar het RoscoVIEW-filter is geïnstalleerd. Dit resulteert 

in 100% controle over de helderheid van buitenaf gezien door het raam. Het omgevings-

licht dat de kamer of studio binnenkomt, wordt met slechts één stop verminderd.

T V& R A D I O  ACH T ERG RO N D
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De serie Adem In Adem Uit 
(met Joost van Heerden), de 
Engelse detective Van der 

Valk (met Joery Skovajsa), de serie 
Droom van de jeugd (met Simone Ga-
lavazi), de serie Tropenjaren (met Hein 
Verhoeven) en de documentaires Lief 
Indië, Pax Neerlandica en Een ander 

Stedelijk. Het zijn zomaar wat namen 
van producties waaraan Raoul Popma 
meewerkte. En dan zijn dit alleen nog 
maar producties van afgelopen jaar. 
Popma is druk bezet en zijn volgende 
klus laat nooit lang op zich wachten, 
zoveel is duidelijk. “Op dit moment 
ben ik me aan het voorbereiden op een 

speelfilm in Zuid-Frankrijk, aankomen-
de zomer, waarvoor ik ben gevraagd als 
production sound mixer. Voordat die 
van start gaat ga ik nog een maand boo-
men voor Ferry de Pater, bij de opnames 
van ‘Klem de film’ in Toscane.”

MOCRO MAFFIA
De afgelopen drie jaar werkte Popma het 
meest als boomoperator. Daarvoor was 
hij voornamelijk actief als geluidsman en 
sound designer voor documentaire- , fictie-
films en commercials. “Tot ik een oproep 
tegenkwam voor ‘Onze jongens in Miami’, 
van production sound mixer Joost van 

In onze serie ‘De uitrusting van’ vertelt een professional over 
het vak en het materiaal waarmee hij of zij werkt. De beurt is aan 

geluidsman, boom operator en sound designer Raoul Popma: 
“Alles om de perfecte opname te maken.”

DE UITRUSTING VAN GELUIDSMAN RAOUL POPMA:

“IK WIL MET GELUID 
BIJDRAGEN AAN 
DE VERTELLING”

Assistentie bij Bouk Bouwmeester 
bij Jachterwachter

De VUER app van Teradek

Onze jongens in Miami - boom operator



Heerden. Dat klikte meteen! Ik merkte dat 
ik op een ander niveau hengelde, door de 
meters die ik de jaren daarvoor had gemaakt 
in het documentairewerkveld. Ik kon sneller 
bewegen op tekst en schatte het kader beter 
in dan daarvoor.” Van Heerden vroeg Popma 
daarna om te komen hengelen voor Mocro 
Maffia. “Dat is het meest dynamische pro-
ject dat ik ooit gedaan heb”, vertelt Popma. 
“DOP Daan Nieuwenhuijs schiet alle kanten 
op. Dat betekent vaak dat je al ergens moet 
hangen met je hengel voordat hij er is met de 
camera. Dan moet je dus de tekst heel goed 
kennen om op inhoudelijke camerabewegin-
gen te kunnen anticiperen.” 

GEÏNSPIREERD
Popma zag ooit voor het eerst een geluids-
man aan het werk toen hij aan het figure-
ren was voor een eindexamenfilm op de 
Filmacademie. “Ik speelde een wachtende 
in de wachtkamer van een huisartsen-
praktijk en moest heel lang wachten tot 
de shots van die scène gedraaid werden. 
Daardoor had ik mooi de tijd om lekker 
rond te kijken. Ik kan me nog goed her-
inneren dat ik iemand zag ‘prutten’ met 
allerlei kabeltjes en een geluidskar. Dat 
moet me toen geïnspireerd hebben, want 
ik heb me daarna meteen aangemeld bij 
de Filmacademie.”

FILMACADEMIE
Tijdens zijn opleiding aan de Nederland-
se Filmacademie was Popma de eerste 
twee jaar nogal overweldigd door het hele 
filmgebeuren, geeft hij aan: “Ik was met 
mijn 18 jaar een van de jongste studenten. 
Het lag niet zozeer aan mijn artistieke 

vaardigheden of technische kennis, maar 
om mij heen waren studenten met veel 
meer ervaring dan ik. Ze hadden vaak al 
gewerkt in de filmwereld voordat ze aan 
hun studie waren begonnen.” Veel van de 
onderwerpen die destijds behandeld wer-
den heeft Popma de afgelopen jaren nog 
in de praktijk gebracht. “A-formaat opna-
mes bij virtual reality projecten bijvoor-
beeld, maar ook binaural sound design 
met headtracking in B-formaat. Ook doe 
ik nog steeds onderzoek naar verschil-
lende stereotechnieken voor opnames van 
atmosferen of muziek. Wat je als geluids-
man leert op de Academie is de basis 
waarmee je overal kunt beginnen in de 
wereld van geluid en sound design.”

KANSEN
Na zijn opleiding aan de Filmacademie 
begon Popma met een tweedehands SQN 
mixer kleine documentaires te draaien. 
“Veel van de klussen die ik deed nam 

De Studio

Raoul Popma beschikt over een eigen postproductiestudio die hij voornamelijk gebruikt 

voor de nabewerking van documentaires, bedrijfsfilms en commercials.

Hij heeft een simpele 2.0 nearfield setup, met in de basis zijn BM12 monitoren van 

Dynaudio. “Als mixer gebruik ik de Artist Mix en om effecten te maken of te manipuleren 

de digitale sampler NI Maschine MK3. Ik werk met Protools op een 27” iMac en heb in 

totaal drie schermen, waarvan het scherm waarop de film wordt vertoond met één druk 

op de knop kan worden vervangen door een beamerscherm dat uit het plafond zakt.”

In zijn vrije tijd gebruikt hij de studio ook om muziek te maken, alleen of met andere 

artiesten. “Dan haal ik alles overhoop”, lacht hij. “Ik rol kabels uit om instrumenten of 

microfoons aan te sluiten. Het zal niet de eerste keer zijn dat ik de bank op zijn kant 

zet om een scheidingswand te maken tussen twee muzikanten. Alles om de perfecte 

opname te maken.”

T V& R A D I O  I N T ERV I E W
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LUMIX GH6 – VOOR DE VEELEISENDE VIDEOGRAAF
Panasonic is toonaangevend en vooruitstrevend op het gebied van videografie.
De befaamde GH-serie wordt geroemd om zijn uitzonderlijke prestaties, flexibiliteit en robuuste 
ontwerp. De nieuwe LUMIX GH6 bouwt voort op deze rijke geschiedenis en biedt naast krachtige
en professionele videoprestaties ook geavanceerde functies voor een efficiënte workflow.
En dat alles in een uiterst betrouwbare body. 

Belangrijkste kenmerken:

 Nieuwe 25.2MP-MFT sensor & Venus Engine

 Ongelimiteerde opname tot 5.7K/60p in 10 bit

 Pro Res HQ interne opname voor de beste details en efficiënte workflow
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 300 frames per seconde voor dynamische slow motions
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creatieve dimensie
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ik over van geluidsman Ludo Keeris, bij 
wie ik stage had gelopen bij de speelfilm 
Zombibi”, vertelt hij. “Omdat hij al lang in 
het vak zat, kon ik op een hoog niveau in-
stromen en draaide ik meteen interessan-
te projecten. Daar ben ik hem dankbaar 
voor. Kansen moeten je worden gegund. 
Als ik een klus van hem overnam dan gaf 
hij mij daarvoor alle apparatuur die ik 
zelf nog niet had, zoals zenders, zonder 
daar iets voor terug te verwachten.”

PRODUCTION SOUND MIXER
Nu is Popma op het punt in zijn carrière 
aangekomen dat hem ook door produc-
tion sound mixers gevraagd wordt of 
hij draaidagen van hen wil overnemen. 
“Meestal doe ik dat met mijn eigen ge-
luidsset, maar soms willen ze met het oog 
op de continuïteit dat ik hun setup ge-
bruik.” Zo kwam het dat hij onlangs een 
aantal dagen overnam van Hein Verhoe-
ven en voor het eerst met DPA microfoons 
werkte, zowel op de booms als op de 
zender. “Voor mijn eigen zenders gebruik 
ik Sanken Cos 11 lavaliers, die een andere 
klankkleur hebben dan de DPA 6060. Na-
tuurlijk maakt dat uit, maar waar ik voor-
al tegenaan liep is dat Hein andere clipjes 
gebruikte om de lavaliers te bevestigen, 
waardoor ik uitgedaagd werd om anders 
na te denken over de plaatsing van de 
microfoons onder en tussen de kleding. 
Opvallend hieraan vind ik dat niet de 
microfoon zelf, maar het formaat van de 
microfoon en de bevestigingsmethode het 
grootste verschil maakten. Uiteindelijk 
gaat het gewoon om wat je kent en waar 

je fijn mee werkt en zijn die clipjes, wind-
bescherming en hoe je de microfoontjes 
plaatst minstens zo belangrijk voor het 
eindresultaat als het type microfoon. De 
clipjes die ik na de productie heb aange-
schaft zijn de Viviana Beetle, de Viviana 
Bra clip en de URSA Mini Mount.”

VAN ANALOOG NAAR DIGITAAL
In de basis heeft Popma een ultralichte en 
compacte geluidssetup, waarbij alles in 

één tas past. “Het is een modulair systeem, 
waarmee ik zes kanalen – één boom en vijf 
zenders – kan draaien op mijn Sonosax SX-
R4+”, vertelt hij. De basis setup kan door 
middel van een module (SX-RC8 of SX-
RX8+) worden uitgebreid met acht extra di-
gitale inputs. “Afhankelijk van de omvang 
van de productie kan ik dus met een lich-
tere of een zwaardere setup werken. Naast 
dat het een modulair systeem is, is Sonasax 
ook een van de best klinkende systemen op 
de markt.” Op het moment werkt Popma 
met analoge zenders (de EN2-serie van 
Audio Limited met Mini-TX zenders), maar 
op den duur wil hij graag helemaal om 
naar digitaal, geeft hij aan: “Ik wacht met 
investeren in een digitaal systeem, omdat 
ik hoop dat er een systeem zal uitkomen 
waarbij dual A-D conversie en 32-bit float 
transmissie worden gecombineerd.”

32-BIT FLOAT
Op dit moment heeft alleen Sound Devices 
met de A20-Mini digitale 32-bit float zen-
ders uitgebracht, weet Popma: “Ik hoop dat 
dit de industrie standaard wordt, omdat 
mijn recorder ook in 32-bit float kan werken 
en we dan af zijn van digitale oversturing. 
Als je met dual A-D conversie in combi-
natie met 32-bit float werkt en een acteur 
zacht praat, dan krijg je geen verhoogde 
noise-floor als je dit optrekt in de post. Een 
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Alles voor de beste dialoog bij  
De beentjes van Sint Hildegard

B- format post productie
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groot nadeel van de A20-Mini is echter 
de accuduur. Deze is helaas maar vier uur 
en daarmee red ik het niet tot de lunch. Ik 
wil acteurs zoveel mogelijk met rust laten 
en twee accuwissels op een dag zou een 
achteruitgang zijn op de workflow die ik 
nu heb, waarbij ik maar één keer hoef te 
wisselen.”

AXIENT DIGITAL
Shure, een andere grote speler op de 
markt, heeft recent zijn eerste digitale 
tweekanaals draagbare ontvanger uitge-
bracht, de Axient Digital ADX5D.  Deze 
beschikt over een optie die Frequency 
Diversity heet. Hiermee kunnen twee 
beltpacks ‘gekoppeld’ worden in de ont-
vanger. Mocht er met de eerst gekozen 
frequentie een probleem zijn, dan wordt 
door middel van digitale signaalver-
werking onhoorbaar gewisseld naar de 
tweede gekozen frequentie. “Daarnaast 

heeft Shure een Axient Spectrummanager 
(AXT600) op de markt gebracht waarmee 
het mogelijk is een scan uit te voeren van 
het hele bruikbare UHF spectum. Tevens 
worden back-up frequenties doorlopend 
geanalyseerd op bruikbaarheid”, vertelt 
Popma. “Via Showlink zijn automatisch 
frequenties toe te wijzen aan zender en 
ontvanger. Ook kan deze unit alternatieve 
frequenties berekenen waar eventueel 
naar gewisseld kan worden als zich pro-
blemen voor doen.” De AXT600 Spec-
trummanager is alleen beschikbaar als 
19” unit.

VUER APP
Op de vraag wat Popma door de jaren 
heen heeft zien veranderen in zijn vak, 
kijkt hij vooral naar de recente geschie-
denis. “Door corona konden we ineens 
niet meer met zijn allen achter de monitor 
kruipen, aangezien we afstand moesten 

houden”, begint hij. “Daardoor is de VUER 
app van Teradek de standaard geworden 
op de meeste sets. Ik heb voor mezelf een 
tasje in elkaar gezet waar ik mijn telefoon 
op kan bevestigen op een kleine magic 
arm, waardoor ik als boom operator kan 
meekijken met het beeld. Dit is een groot 
voordeel! Als we een repetitie doen, dan 
kan ik bijvoorbeeld tijdens een dialoog in 
het voorbijgaan van een auto precies zien 
waar ik wel of niet te zien ben op beeld 
in de reflectie van de autoruit. Zo kan ik 
een denkbeeldige lijn trekken waarlangs 
ik kan bewegen zonder in beeld te komen 
en waarmee ik zo min mogelijk hoef in 
te leveren op de verstaanbaarheid van de 
dialoog. Hetzelfde geldt voor boomscha-
duwen of het werken met zoomlenzen. 
Vroeger moest ik met een cameraman 
communiceren over wanneer hij ging 
inzoomen, nu kan ik gewoon meekijken. 
Bijvoorbeeld bij een serie als Tropenjaren, 
waar de stijl is om alles met twee camera’s 
te draaien en komische momenten te be-
nadrukken met zoombewegingen, was de 
VUER app echt een must have.”

BEGIN TOT EIND
Raoul Popma beschikt over een eigen 
postproductiestudio die hij voornamelijk 
gebruikt voor de nabewerking van docu-
mentaires, bedrijfsfilms en commercials. 
“Af en toe word ik ook gevraagd dialoog-
montage of atmosferen te leggen voor een 
speelfilm”, vult hij aan. Ondanks dat een 
overdracht na goed rapporteren mogelijk 
is, is Popma toch het allerliefst van begin 
tot eind betrokken bij een project. “Het 
is naar mijn idee het beste om zowel de 
opname als de nabewerking te doen. Je 
kent je eigen materiaal zelf uiteindelijk het 
beste. Hierdoor kun je sneller oplossingen 
vinden”, geeft hij aan. 

INHOUDELIJKE ROL
Het liefst is Popma betrokken bij films met 
een mooi verhaal, waar hij ook inhoude-
lijk bij betrokken kan zijn en waarbinnen 
geluid dus een inhoudelijk rol speelt. “Met 
geluid kan ik dan een bijdrage leveren aan 
de vertelling. Geluid is ervaring en het 
gaat uiteindelijk om de ervaring van de 
kijker”, legt hij uit. “Laatst hoorde ik een 
documentairemaker zeggen dat dit vak de 
kans biedt om duizend levens te leiden, 
dat vond ik mooi verwoord. Documentaire 
biedt de mogelijkheid de diepte in te gaan 
en het leven van iemand anders binnen te 
stappen. En met geluid zit je dan nog dich-
terbij dan met het beeld.”  
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Geluidsopnames in Aformat met 
Sennheiser AMBEO microfoon
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VOICE-ACOUSTIC: 
LINE ARRAY-
TECHNIEK IN 
KOLOMVORM
Voice-Acoustic komt met de 

VENIA-serie op de markt met 

line array-technologie in een 

compact en smaakvol kolom-

formaat. De nieuwe serie bestaat 

uit twee full-range modellen: de 

passieve VENIA-6 (4x 6.5” en 3x 

1”) en de bi-amped high-perfor-

mance kolom-array VENIA-8 

(4x 8” en 4x 1”) met een impo-

sante 140dB geluidsdruk bij een 

gewicht van slechts 35kg. Beide 

modellen zijn er ook in een self 

powered-versie die onder meer 

is voorzien van Dante. De hoog-

drivers zijn gekoppeld aan een 

line array-waveguide en produ-

ceren via een grote hoorn een 

spreiding van 100° horizontaal 

en 0°/-20° verticaal. De HF-sectie van de VENIA-serie biedt 

een verticaal asymmetrische dekking met een vlak golffront. 

Zo werd het principe van grotere line-arrays overgebracht 

naar een compact kolomformaat: de hoogfrequente ener-

gie wordt gebundeld om langere afstanden te overbruggen 

en het nabije veld wordt afgedekt door een kromming met 

een lagere energie-inhoud die over een groter gebied wordt 

verdeeld. Door de extreem hoge prestaties van de VENIA-8 

kan hij in veel gevallen een conventioneel, klein line array-

systeem vervangen. Dit bespaart geld in aanschaf, tijd bij 

op- en afbouw en inbedrijfstelling en elimineert de moge-

lijkheid van verkeerd gebruik. Bovendien bespaart de klant 

ruimte en gewicht tijdens het transport. In installaties 

kunnen de ze door hun slanke ontwerp en het afgeronde, 

zeer elegante front onopvallend worden geïntegreerd. Met 

de X-Tension designkolom, waarop de VENIA kan worden 

geplaatst, voldoet de luidspreker ook aan de hoogste esthe-

tische eisen bij mobiel gebruik en verhuur. Beide model-

len zijn ook verkrijgbaar in een self powered-versie als 

respectievelijk VENIA-6DDA en VENIA-8DDA. Deze heb-

ben in- en uitgangen uitgevoerd als analoog, DANTE, AES/

EBU, AES67 en een netwerkschakelaar voor integratie in de 

Voice-Acoustic Remote Control-software. De nieuwe Voice-

Acoustic kolomluidsprekers zijn vanaf heden verkrijgbaar. 

Meer informatie: www.podiumtechniek.nl.
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NETGEAR NIEUW IN 
LEVERINGSPROGRAMMA AUDIOBIZZ
AudioBizz en NETGEAR gaan samenwerken voor audio-over-

ip. Het landschap voor deze toepassingen breidt zich in hoog 

tempo uit, waarbij netwerk- en audioproducten steeds vaker 

hand in hand gaan. NETGEAR werkt als fabrikant van switches 

nauw samen met de audiovisuele markt en heeft hierop een 

speciale serie switches gemaakt voor AV toepassingen. Onder 

andere Audinate (Dante) en AUDAC werken rechtstreeks 

samen met NETGEAR om de producten direct compatible met 

elkaar te maken. De professionele switches zijn ontworpen 

voor 1G AV over IP. Poorten aan de achterzijde zorgen voor 

een perfecte integratie in AV-racks, een configuratie vooraf 

zorgt voor kant-en-klare functionaliteit. Op de NETGEAR swit-

ches uit de AV serie zijn álle functionaliteiten van topklasse 

switches te bedienen, dat is niet altijd nodig. Daarom kan je 

op twee manieren inloggen, een ‘Main GUI’ en een ‘AV User 

interface’. Die laatste is speciaal ontworpen om snel en een-

voudig een netwerkswitch te configureren voor gebruik met 

AV protocollen als Dante, AVB, Q-SYS of AES67. De Netgear 

M4250 modellen zijn leverbaar in verschillende modellen met 

8 of 16 poorten. Afhankelijk van het model varieert het ver-

mogen tussen 30 Watt en 90 Watt per poort. De IGMP Plus-

functie is vanuit de fabriek ingesteld waardoor iedere switch 

beschikt over standaard AV-over-IP instellingen. Hierdoor kan 

hij direct in gebruik worden genomen. Speciale profielen voor 

NVX-, SVSI-, Q-SYS- en Dante-videoprofielen kunnen indien 

nodig eenvoudig aan poorten worden toegewezen. Naast de 

M4250 AV switches zijn ook de standaard netwerkswitches 

(GS100 en GS300 serie) leverbaar. Voor eenvoudige setups 

zijn de GS105 en GS108 leverbaar. Daarnaast beschikken de 

GS305E en GS308E switches (beide leverbaar met en zonder 

PoE functionaliteit) over functionaliteit voor netwerk opti-

malisatie, waaronder VLAN’s, QoS en igmp snooping. Deze 

switches zijn energiezuinig en maken geen gebruik van venti-

latoren. De GS305EP en GS308EP zorgen tevens voor stroom-

voorziening van alle PoE+-apparatuur in het netwerk, inclusief 

draadloze access points, deursloten en meer.



‘s Werelds eerste plug and
play geautomatiseerde 

volgsysteem

Rolight

Een geautomatiseerd volgsysteem, opgebouwd in
minder dan 15 minuten. Eerst zien en dan geloven? 
We komen graag bij je langs voor een demo.

www.rolight.nl info@rolight.nl053 432 06 44
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EPSON ONTHULT ULTRALICHTE 
3LCD-PROJECTOREN MET HOGE 
LICHTOPBRENGST
Epson brengt de nieuwste generatie compacte, efficiënte en 

ultralichte 3LCD-projectoren met hoge lichtopbrengst op de 

markt. Het gaat om de PU2200U-serie, met de kleinste en licht-

ste modellen met 20.000 lumen ter wereld. De EB-PU2220B en 

de EB-PU2120W zijn maar liefst 70% kleiner en 50% lichter dan 

hun voorganger, de EBL20000U. De nieuwe serie biedt gebrui-

kers grote voordelen, zoals veel kleinere afmetingen en lager 

gewicht, eenvoudigere installatie en configuratie, eenvoudiger 

onderhoud en een fantastische beeldkwaliteit. De projectoren 

zijn ideaal voor gebruik in grote auditoria, bij live evenemen-

ten, concerten en in vergaderruimten. De serie omvat model-

len met 13.000, 16.000 en 20.000 lm, die WUXGA-resolutie met 

4K-beeldverbetering, HDR en geavanceerde installatiefuncties 

bieden. De serie compacte en lichte apparaten wordt geleverd 

met een breed aanbod van functies die de verhuur- en instal-

latiesector enorm ten goede komen, zoals compatibiliteit met 

bestaande Epson-lenzen. Alle modellen zijn eenvoudig te 

installeren, stapelen en bedienen. Dankzij geïntegreerde pro-

cessoren kunnen de apparaten pc-loos worden gestapeld. Dit 

betekent dat twee ondersteunde projectoren kunnen worden 

gestapeld om de helderheid te verdubbelen, zonder dat hier-

voor een externe computer nodig is. Extra functies zijn onder 

andere NFC-functionaliteit voor een eenvoudigere installatie. 

Dit maakt communicatie tussen projectoren en Android-smart 

devices met NFC-functionaliteit mogelijk, zelfs als de projector 

is uitgeschakeld.
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CHAMSYS: DIRECTE DISTRIBUTIE IN BENELUX
Als antwoord op de groeiende vraag naar haar consoles heeft 

ChamSys samen met AVL, de oude distributeur in de regio, 

ChamSys Benelux opgericht. De bekroonde ChamSys-lijn is 

nu in België rechtstreeks te koop bij de dochteronderneming 

van het bedrijf, Chauvet Europe BVBA (ChamSys Benelux), ter-

wijl in Nederland ChamSys wordt gedistribueerd door Aukes 

Theatertechniek, met de steun van ChamSys Benelux in de rug. 

Onder deze nieuwe overeenkomst werkt AVL nu samen met 

ChamSys Benelux om het hoge niveau van ondersteuning te bie-

den dat AVL de afgelopen 20 jaar heeft opgebouwd. ChamSys-

producten zullen gemakkelijker beschikbaar zijn dan ooit in de 

Benelux. Luc Buytaert van AVL is toegetreden tot ChamSys Benelux 

en blijft het primaire aanspreekpunt voor het bedrijf in de regio. Nu 

kunnen Buytaert en zijn team echter een beroep doen op de wereld-

wijde middelen van ChamSys om ongeëvenaarde niveaus van trai-

ning, ondersteuning en after sales service te bieden. Dezelfde mid-

delen zullen ook de efficiëntie van de ChamSys-toeleveringsketen 

in de regio verhogen. Dit zal resulteren in optimale voorraadniveaus 

van producten en onderdelen, evenals korte levertijden, die allemaal 

hard nodig zullen zijn nu ChamSys zijn marktaandeel in de Benelux 

blijft uitbreiden. Meer informatie: www.chamsyslighting.be. 

GEEN CUE2022
Het zal inmiddels bij eenieder bekend zijn, maar voor de zekerheid toch nog even: CUE2022 gaat 

helaas niet door. Het bestuur van de Stichting vakbeurs Theatertechniek, organisator van de beurs 

CUE2022, heeft besloten om de beurs gepland voor mei aanstaande te annuleren en pas weer in 

2024 in Ahoy te organiseren. Eerder werd CUE2022 in verband met toen geldende coronamaatre-

gelen verplaatst van januari naar 9, 10 en 11 mei aanstaande. Hoewel de nieuwe data met veel zorg 

waren gekozen, zijn door de verplaatsingen van andere beurzen en evenementen de (internatio-

nale) beursagenda’s niet meer goed op elkaar af te stemmen. Dit is de directe aanleiding om de edi-

tie van CUE2022 over te slaan:”Natuurlijk is dit een teleurstelling voor de organisatie, maar we wil-

len een editie van hoge kwaliteit neerzetten en dit zouden we in deze bijzondere omstandigheden 

niet kunnen garanderen aan exposanten en bezoekers,” aldus voorzitter Enrico Daamen. In 2024 

keert CUE2024 terug om een mooie editie te realiseren. Meer informatie op www.cue.nl 



Op uitnodiging van First Impression mochten we in Amsterdam op bezoek 
bij het eerste museum van de elektronische muziekcultuur in de wereld: Our 
House. First Impression is specialist in audiovisuele beleving in de breedste 
zin van het woord en main partner techniek bij het prestigieuze museum.

Tekst Henk Hendrikx

WAANZINNIG!
OUR HOUSE, MUSEUM EN ‘S WERELDS EERSTE ELECTRONIC MUSIC CULTURE EXPERIENCE
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nische muziek, inmiddels uitgegroeid 
tot een van de grootste muziekstro-
mingen in de wereld. Uniek is de duale 
omgeving: van 11.00 uur tot 21.00 uur is 
er het museum en, op de dagen dat de 
club opengaat, wordt de boel razendsnel 
omgebouwd tot Club Air, waar je je kunt 
onderdompelen in de hedendaagse werke-
lijkheid van de dancemuziek.

VAN IDEE NAAR WERKELIJKHEID?
Meerdere mensen uit de dancescene 
liepen rond met het idee, maar het werd 
werkelijkheid toen de bedrijven Kexcom, 
Fourmation Entertainment en Duo Reges 
besloten partners te worden om het plan 
tot uitvoering te brengen. Zij zijn gestart 
met een uitgebreide funding, waarbij First 
Impression werd benaderd als technische 
partner. Dit omdat er vanuit de evenemen-

tenwereld contacten (en vooral positieve 
ervaringen) waren, die werden versterkt 
na een bezoek aan de audiovisuele experi-
ence van het bedrijf in Tilburg.

UITDAGINGEN
Op de vraag wat in dit hele project de 
grootste uitdagingen waren, wordt 
lachend een tegenvraag gesteld: ‘Wat 
niet?’. “We hebben te maken met een 
berg techniek en een grote verscheiden-
heid aan disciplines, zoals licht, geluid, 
motion, special FX, projectie, displays, 
interactieve installaties en show control”, 
legt Hadewig Both uit. “In de dancewe-
reld wordt dit allemaal intensief gebruikt, 
maar daarbij hebben we dan de beschik-
king over een volledige crew die aan de 
knoppen zit. Ook in Our House werken 
alle disciplines samen, maar hier is alles 
geautomatiseerd en wordt het allemaal 
gestart met een druk op de play-knop.” 
Voor First Impression is dit niet nieuw. 
Het bedrijf beheerst deze manier van 
werken, waarbij verschillende technieken 
zonder tussenkomst van technici samen-
werken. Maar dan wel vooral toegepast 
in de retail en niet in een museum in een 
bestaand gebouw dat duaal (museum en 
club) wordt gebruikt. “Het werken in een 
bestaand en gedeeltelijk monumentaal 
gebouw betekent dat er allerlei beperkin-
gen zijn bij het realiseren van een nieuwe 
infrastructuur. Er zijn namelijk een 
hoop bouwkundige beperkingen die het 
aanbrengen van bekabeling en hardware 
bemoeilijken”, legt Both uit. “Omdat alles 
met elkaar moet communiceren zijn er 
kilometers aan kabels aangelegd door het 
gebouw. Het gaat hier, naast stroom en 

Sinds januari is museum Our House 
gevestigd op een iconische plek 
in Amsterdam, namelijk in Club 

Air (voormalige iT). Het beleid van de 
gemeente Amsterdam is het weren van 
nieuwe toeristische attracties in de bin-
nenstad, maar heeft voor Our House een 
uitzondering gemaakt. Voor het museum 
de bevestiging dat Amsterdam en dance-
muziek onlosmakelijk zijn verbonden als 
‘dance capital of the world’. Vraag was 
hoe je een dergelijke museale context 
creëert die zo opwindend is als house en 
alle andere vormen van dancemuziek die 
daaruit voortkwamen? Het antwoord: 
met heel veel techniek en met het zoeken 
en inzetten van alle knowhow op dit ge-
bied. Hierbij gaat het over meer dan 120 
participanten, main partners op het ge-
bied van techniek (o.a. First Impression), 
tien aandeelhouders, content partners, 
festivals (vijftig wereldwijd), een agency 
en natuurlijk uitvoerende artiesten. Our 
House is letterlijk van en voor de dance-
cultuur. Het idee ontstond op een bier-
viltje in de kroeg en is nu dus waarheid 
geworden.

DUALE OMGEVING
Over dit alles, maar met name de tech-
niek, mochten we in gesprek met Alan 
Luring (manager en founding partner) en 
Hadewig Both (Chief Technical Officer 
van First Impression) en Patrick Versteegh 
(Solutions Architect). De keuze om Our 
House een museum te noemen en geen 
experience is bewust. De bezoeker beleeft 
het als een audiovisuele beleving, die is 
gebaseerd op de historie van de elektro-
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Alles is onzichtbaar weggewerkt en in 
staat om zowel voor het museum als de 
club alles vanuit een centraal stuursys-
teem aan te sturen, zowel qua licht (full 
size Grand MA 3 tafel), geluid en beeld 
als beweging. “Als je onder de motor-
kap kijkt, zie je iets heel speciaals dat 
echt custom made is”, legt Both uit. “De 
eerste keer dat dit alles in werking werd 
gezet was echt een kippenvelmoment. 
Links en recht werd daarbij ook wel een 
traantje weggepinkt.”

PARTNERS
Het was allemaal uiteraard niet moge-
lijk geweest zonder het partnership 
met een aantal leveranciers. Zo was er 
Harman voor licht (Martin) en geluid 
(JBL), dat een historische binding heeft 
met dancemuziek. Ze zijn verantwoor-
delijk voor de levering van alle verster-
kers (150.000 watt totaal) en speakers in 
het gebouw en voor de headsets bij alle 
interactieve exhibits in het museum. 
Partner Epson heeft alle projectoren 
en speciale lenzen geleverd en heeft 
meegedacht in alle facetten van de pro-
jecties. MagicFX en Axiom hebben als 
partners een grote technische bijdrage 
geleverd in de totstandkoming van dit 
alles. Over deze bijdrage meer in de vol-
gende editie van AV & Entertainment 
Magazine.

RONDJE MUSEUM 
Praten over dit alles is natuurlijk leuk, 
maar het maakt vooral ook nieuwsgierig 
naar de echte beleving van het ‘waan-
zinnige’ Our House. We bedanken voor 
de uitnodiging om naast het museum 
ook ’s avonds de clubbeleving mee te 
maken. Niet uit onwil, maar omdat er 
nog een vervolg op dit artikel komt en 
buiten storm Eunice inmiddels stevig 
begon aan te trekken. Het museumbe-
zoek duurt een uur en begint met een 
openingsshow op de vloer met flitsen 
van wereldberoemde danceclassics 
en prachtige visuals die je direct in de 
juiste vibe brengen. Daarna waaieren we 
uit naar verschillende elementen waar 
je actief mee aan de slag kan. Het betreft 
vaste en verplaatsbare elementen en zou 
je de speeltuin van het museum kunnen 
noemen. De verplaatsbare elementen, 
met als basis een flightcase, zijn op de 
bedrijfslocatie van First Impression in 
Tilburg geassembleerd. Zij worden bij 
de change-over, gerealiseerd in een half 
uur, geplaatst in verborgen ruimten bin-
nen het gebouw.

SPEELTUIN
We starten in de community ruimte bij 
de Puffer Fish, een touch enabled screen 
in de vorm van een wereldbol waar je 
videobeelden kunt opvragen van vijftig 

speakerkabels, voornamelijk om kilometers 
databekabeling waarmee honderden appa-
raten realtime worden aangestuurd over het 
netwerk om alle onderdelen in het museum 
goed te laten samenwerken.” 

PRATEN
In alle technische ruimten is een touch-
screen aanwezig waarmee men de aanstu-
ring eenvoudig en intuïtief regelt. Zonder 
concessies te doen aan het idee is het gelukt 
om alle systemen volledig met elkaar te 
laten samenwerken. Letterlijk alles praat 
met elkaar. Dit betreft ook de communicatie 
met de bewegende elementen, zoals dak, 
vloer en projectieschermen. “Dit praten 
met elkaar wordt normaal gedaan door 
een technicus, hier was dat niet mogelijk. 
Onze engineers en programmeurs hebben 
met veel ervaring, de juiste voorbereiding, 
weken coderen en veel testen gezorgd dat 
alles stabiel werkt en alle verschillende 
componenten feilloos met elkaar samenwer-
ken.” Ook het binnenkrijgen van sommige 
elementen was een uitdaging. Zo moesten 
de elektrische, oprolbare projectiedoeken 
op rol (roltrap genoemd) binnen worden 
gebracht. “Deze zijn negen meter lang en 
konden maar op één manier naar binnen. 
Daarbij moest de Amstelstraat ’s nachts 
worden afgezet. Gelukkig reden er op dat 
moment geen trams, omdat er werd gewerkt 
aan de rails.”
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die rondom de vloer hangen. Op de zijwanden 
van de zaal worden de beelden voorzien van 
namen, plaatsen en datums. Verrassend onder-
steund door een ‘feel the beat gevoel’ door de 
beweging van de vloer op de muziek.

VOLWASSEN, NIET OUD
Het is waanzinnig, deze historische beleve-
nis. Vooral als je weet dat het een onzichtbare 
en onvoorstelbare complexe bak techniek is, 
waar zowel de initiatiefnemers als de bouwers 
trots op zijn. Maar dat is nog niet genoeg. Er 
komt nog een toevoeging van special effects 
(MagicFX) en voor de toekomst bestaat nog de 
droom om op grotere locaties (festivals) het 
verhaal ook te vertellen in de vorm van een fes-
tivaltour. Geschiedenis maakt de muziekstro-
ming volwassen, maar nog niet oud.  

iconische festivals. De beelden worden 
nu nog separaat vertoond, maar zullen 
op termijn te zien zijn op de videoscher-
men tegenover de wereldbol. Daarnaast 
staat een interactieve touch-tafel met op 
het scherm een grote collectie inter-
nationale flyers. Deze kun je naar het 
midden van de tafel slepen om dan met 
een headset te luisteren naar muziek 
van het betreffende festival. Aan de 
zijkant in deze ruimte staat een aantal 
mixtafels waarmee jezelf een mix kunt 
maken. Verder zijn er quiztafels waar je 
je kennis over de dance kunt testen.

SEQUENCER
In de volgende ruimte staat een aantal 
interactieve vinyltafels in de vorm van 
ouderwetse platenbakken. De platen 
zijn voorzien van een RIFD-chip die 
wordt geactiveerd zodra de plaat in de 
gleuf van het meubel wordt geplaatst. 
Via een headset kun je de plaat beluiste-
ren en op de wand direct achter de tafel 
krijg je informatie over de artiest en de 
plaat. In deze ruimte bevindt zich ook 
de ‘Red Bull Giant Sequenser’, de groot-
ste sequencer in de wereld. Een sequen-
cer is een apparaat dat de techniek van 

synthesizers en drumcomputers com-
bineert, waaraan meerdere bezoekers 
samen een dancetrack kunnen compo-
neren. Het monster is speciaal gemaakt 
voor de Red Bull Academy in Berlijn en 
heeft live dienst gedaan voor verschil-
lende dance artiesten. 

EINDSHOW
In de geschiedenisruimte wordt via 
een geïntegreerd scherm een digitaal 
portret van diverse dancekopstuk-
ken (waaronder Armin van Buuren) 
getoond. Ze vertellen over de geboorte 
van house in de pakhuizen van Chicago 
en de afsplitsing van techno. Op de 
achtergrond een bonte collage van 
beelden die kenmerkend zijn voor die 
perioden, zoals cassettebandjes, smi-
leys, glowsticks en flyers. Als laatste 
beleven we ‘VJ yourself’, waarbij je via 
een connect-sensor een projectie van 
jezelf ziet op een aangrenzende video-
wand, zodat jij een hoofdrol speelt in 
een eigen videoclip. Dan gaan we terug 
naar de dansvloer voor de eindshow! 
Een audiovisueel spektakel met een mix 
van beelden van iconische gebeurte-
nissen en namen op de rolschermen 
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De techniek

Het is onmogelijk om álle techniek op te noe-

men die is verwerkt in Our House. We beper-

ken ons derhalve tot de Air 1 intro en main 

show.

-  270 graden projectie, 8 x 15.000 lumen op 

100m2 (Epson)

-  Vloerprojectie, 2 x 20.000 lumen op 100m2 

(Epson)

-  4 beweegbare elementen met daarin diverse 

verlichting

-  150 meter dynamisch aanstuurbare LED-

lijnen

- Trillende dansvloer met dropfunctie

- 6 lasers

- CO2, sparklers (MagicFX)

- 12 strobes (CLF)

- 44 moving light fixtures (Martin)            

- Ledwall achter DJ 9m2

- Ledwalls achter zitjes 38m2

-  Een indrukwekkend geluidsysteem met 

diverse delay stacks (JBL)

Hoofd componenten:

•  Extron: diverse control processoren voor de 

hoofdaansturing van alle andere componen-

ten (10.000+ regels custom code)

•  Scala: voor de aansturing van vele displays 

en ledwalls door het museum

•  Bose & Soundcraft: sturing en processing 

van alle analoge en digitale kanalen

•  Resolume voor de sturing van alle dynami-

sche LED-lijnen

•  GrandMA lichttafel voor aansturing verlich-

ting, motion en projectieschermen

•  Dataton Watchout timecode video playback, 

voor 20+ miljoen pixels



“VAN HANDEL WIST IK 
LETTERLIJK NIKS”

ROB EVERS OVER RUIM VIER DECENNIA ROLIGHT:
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Voor iemand die naar eigen zeggen ‘geen mensen-
mens is’, blijkt Rob Evers toch een bijzonder 
prettige gesprekspartner. Na meer dan veer-

tig jaar in het wereldje is er ook genoeg om te vertel-
len natuurlijk. Dat het gerenommeerde bedrijf Rolight 
feitelijk ontstaan is vanuit zijn hobbymatige optredens 
als bandparodist met de illustere naam Rob Raapsteel 
bijvoorbeeld, maar ook over het feit dat hij begon met 
ondernemen zonder er ook maar iets van af te weten. 
Toeval bestaat niet in het vocabulair van Evers, maar in 
de afgelopen veertig jaar waren er wel onverwachte mo-
menten die er uiteindelijk toe hebben geleid dat Rolight 
het bedrijf is dat het nu is. 

DROOGIJS
Toen Rob Evers als jongeling (aangestoken door mensen 
als André van Duin) optrad als bandparodist Rob Raap-
steel was zijn repertoire na een tijdje aan vernieuwing 
toe. Evers had al snel een tweede act in gedachten, waar-
bij hij vloernevel nodig zou hebben. Als bandparodist 
werd hij echter nog weleens last minute gebeld om te 
komen optreden. “Dat kon eerder prima, maar met een 
act waarbij je vloernevel nodig hebt, is dat onmogelijk. 
Ik kon niet op het allerlaatste moment nog even droogijs 
bestellen”, vertelt hij veertig jaar later. Evers (toen een 
jaar of 23) besloot een droogijs-depot te beginnen, nadat 
hij (op geheel eigen wijze) marktonderzoek had gedaan: 

Toen Rob Evers meer dan veertig jaar geleden begon met ondernemen wist hij 
daar letterlijk niks van af. Toch staat hij vier decennia later nog altijd aan het 

hoofd van zijn bedrijf Rolight, een meer dan gevestigde naam in de wereld van 
theatertechniek. We spraken hem over de sleutelmomenten in de geschiedenis 
van het bedrijf, de steile leercurve, de weg van vallen en opstaan en waar hij het 
liefst mee bezig is; productontwikkeling voor het eigen merk Admiral Staging: 

“Laat mij maar knutselen in mijn kamertje.”
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“Ik belde letterlijk bij twee discotheken 
aan om te vragen of ze belang hadden bij 
droogijs. Toen ze ja zeiden dacht ik suc-
ces te hebben, maar dat bleek toch lastiger 
dan gedacht. Ik kocht mijn eerste droogijs 
in, maar zag dat met tien procent per dag 
smelten. Bovendien bleek de ene disco-
theek maar om de twee weken wat nodig te 
hebben en wilde de ander uiteindelijk maar 
de helft. Daar kwam ik niet mee uit.” 

Een vriend van Evers kwam toevallig langs 
de Bloedbank, zag daar dezelfde witte tem-
pex boxen staan en verwittigde Evers daar-
van. “Ik ben naar de bloedbank gegaan en 
kreeg uitgelegd dat ze droogijs gebruikten 
om een alcoholbad te koelen. Ik vroeg of ik 
hen voortaan het droogijs mocht leveren en 
dat mocht uiteindelijk: elke maandag vijf-
tig kilo. Dat deed ik dan voor ik ging wer-
ken en vormde mijn break-even punt. De 
act is er nooit van gekomen, maar uiteinde-
lijk ontstond bij mij zo wel het idee dat ik 
beter met handel kon proberen mijn geld te 
verdienen dan met gekke bekken trekken.”

THEATER
Thuis in huize Evers waren ze minder 
enthousiast. Zelf allemaal actief in het 
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onderwijs zagen ze daar ook voor Rob 
een (meer zekere) toekomst weggelegd. 
Evers besloot anders en breidde zijn pak-
ket een tijdje uit met vuurwerkeffecten 
en special effects. “Maar die bommen en 
granaten, dat was niks voor mij”, vertelt 
hij. “Ik kwam vooral in discotheken en 
daar maakte het echt niet uit wat je le-
verde, als het maar niks kostte. Verschrik-
kelijk vond ik dat.” Toevallig kwam hij 
op enig moment in een theater terecht en 
daar vroegen ze of hij een profielspot kon 
leveren die onder de brug door zou kun-
nen. “Ik ben op zoek gegaan en offreerde 
een spot waarvan ik dacht dat het bij hen 
paste. Toen hij tóch niet onder de brug 
door bleek te passen, reageerde ik met de 
opmerking ‘dat de spot toch in ieder geval 

niet te duur was’. Het antwoord luidde 
dat het voor hen niet uitmaakte hoe duur 
‘ie was, hij moest gewoon passen. Dat was 
het soort klanten dat ik zocht. Mensen die 
naar kwaliteit en gebruiksgemak kijken…
het was voor mij de trigger om het in de 
theaters te gaan zoeken. Er was daar bud-
get én ze wilden kwaliteit. Dat is absoluut 
een sleutelmoment geweest.”

ONDERNEMEN
De uitdaging bestond voor Evers uit het 
feit dat hij nog nooit in een theater was 
geweest, maar juist die onbevangenheid 

Mooi

Op de vraag wat het werk zo mooi 

maakt, is Rob Evers duidelijk: dat 

komt door het type klant waarvoor 

gewerkt wordt. “Met de mensen in 

theaters kun je afspraken maken. 

En loopt het een keer anders, dan 

los je het samen op. Die wisselwer-

king tussen klanten en Rolight vind 

ik heel prettig en past ook bij ons. 

Als we iets beloven, dan doen we 

het ook. En als iets toch niet kan, 

dan denken ze ook in de theaters 

oplossingsgericht en altijd met het 

eindresultaat in het achterhoofd: 

om acht uur moet de voorstelling 

draaien. Echt een hele fijne manier 

van werken.” 

Rob Evers

Rosa Spier Huis
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hielp hem. “Ik vond alles mooi en interes-
sant en dat vonden de theatermensen leuk. 
Daarom wilden ze me ook wel uitleggen wat 
ze nou eigenlijk allemaal deden in die thea-
ters. Daarna moest ik gaan bedenken wat ik 
daar dan nog zou kunnen verkopen”, vertelt 
hij. Op de vraag of het een spannende stap 
was, reageert Evers: “Nou, spannend….ik wist 
er gewoon helemaal niks van af. Op een gege-
ven moment maakte ik een eigen vloernevel-
apparaat en dat ging ik aanbieden. Mijn uren 
rekende ik niet eens, ik had immers vrije tijd 
genoeg, maar toen ik aangaf dat het apparaat 
650 gulden kostte, kreeg ik de vraag of dat 
bruto of netto was. Ik had geen idee waar ze 
het over hadden. Op dat niveau zat ik dus, ik 
wist letterlijk niks. Op de eerste beurs waar ik 
kwam ging ik met mijn zelfgemaakte foldertje 
bij de concurrent langs om te vragen of mijn 
prijsstelling volgens hen een beetje in orde 
was. Het heeft echt jaren geduurd om te leren 
wat er allemaal bij komt kijken als je gaat on-
dernemen.”

NORMAAL
Toen Evers jaren geleden zijn eerste medewer-
ker in dienst nam, moest hij leren om dingen 

uit handen te geven. “Toen er door de 
jaren heen meer personeel kwam, heb ik 
ook geleerd dat je het beste uit mensen 
moet zien te halen, ik wist alleen niet 
hoe. Ik deed er lang over om er achter 
te komen dat het goed is om af en toe 
zeggen dat het zo goed is wat ze gedaan 
hebben. Dat werkt een stuk beter dan 
iemand bij zijn stropdas pakken, want 
dat was letterlijk wat ik in het begin 
deed”, vertelt hij. “Natuurlijk werkt dat 
averechts, maar dat snapte ik toen nog 
niet. Ik bedoelde het goed, wilde het 
beste voor Rolight, maar wist ook op 
het menselijke vlak gewoon van niks.” 
Toch heeft zijn mentaliteit hem gebracht 
waar Rolight nu staat. Al ging het niet 
altijd goed in de communicatie met zijn 
personeel, voor klanten stond de deur 
altijd open.  “Ons gevoel is denk ik 
vooral van ‘doe maar normaal’...dat vind 
ik belangrijk. Iedereen is welkom bij ons 
en iedereen mag ons vragen stellen. We 
willen natuurlijk graag verkopen, maar 
ook als je besluit iets niet bij Rolight te 
kopen, dan ben je morgen gewoon weer 
van harte welkom.”

ADMIRAL STAGING
Een derde belangrijk moment in de 
historie van Rolight is het ontstaan van 
het eigen merk Admiral Staging, naar 
aanleiding van deelname aan de Thea-
tervakbeurs. “We deden in die periode 
al twee dingen: projectmatige verkoop 
en verkopen als importeur van een aan-
tal toonaangevende merken”, legt Evers 
uit. “We moesten op een inschrijving 
een meatrack offreren in een andere 
maat dan we beschikbaar hadden. Voor 
eigen gebruik heb ik toen twee zijwan-
den gemaakt uit plaatstaal, waarbij ik de 
lengtekoker kon variëren. In de hoogte 
had ik bovendien veel gaatjes laten pon-
sen, waar je een gaffeltje in kon hangen 
om de ophanghoogte in te stellen. Ik 
bestelde vijftig van die wanden en kon 
dus vijfentwintig meatrekken maken, 
waarmee ik wel even vooruit dacht te 
kunnen.” Dat liep echter even anders. 
Rolight had een stand op de Theater-
vakbeurs, had een paar vierkante meter 
vloer over en besloot er dan maar zo’n 
meatrack neer te zetten, zodat bezoekers 
er naar konden kijken. Evers: “Dat ding 

T H E AT E R& P O D I A  I N T ERV I E W

Het zelfgebouwde 
vloernevelapparaat
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viel op bij de theatermensen. Ze werden 
nieuwsgierig en vroegen of het te koop 
was. Tja….nou ja….doe maar dan. Een 
stagiair heeft er vervolgens de naam Ad-
miral Staging bij bedacht. Daar zit verder 
niks achter, behalve het feit dat het met 
A begint. Dat was in die tijd belangrijk in 
de Gouden Gids.” Dit was dus het toeval-
lige begin van Admiral Staging. Dat eigen 
merk omvat inmiddels een breed pakket 
aan producten met één gemeenschappelijk 
factor: ze maken het werk voor theater-
mensen makkelijker en lossen problemen 
op. Een pakket dat inmiddels al in meer 
dan dertig landen wordt verkocht.

HOK
Rob Evers is zelf het allerliefste bezig 
met productontwikkeling voor Admiral 
Staging. Nadenken over problemen en 
probleempjes in de theaterwereld en dan 
bedenken hoe dat makkelijker kan. “Toen 
mijn voormalig compagnon Robert Win-
ters bij Rolight kwam, had ik het wat dat 
betreft perfect voor elkaar. Hij deed de 
personeelszaken en stuurde de verkoop 
aan en ik hield me boven in mijn hok bezig 

met productontwikkeling. Robert was 
in managen veel beter dan ik. Uiteinde-
lijk heeft die ideale situatie helaas maar 
een half jaar geduurd (Winters nam om 
gezondheidsredenen afscheid, red.), maar 
toen zat ik echt precies op mijn plek. Ik 
ben niet zo’n mensen-mens, zet mij maar 
lekker in mijn ontwikkelhok.” 

MAKKELIJKER
In dat hok bedenkt Evers dingen waar-
over mensen zich regelmatig verwon-
deren. “Zelf verwonder ik me dáár dan 
over. Dus vooral over het feit dat ik niet 
snap dat iemand anders het nog niet eer-
der bedacht heeft”, lacht hij. “Het enige 
wat ik doe is nadenken over hoe dingen 
makkelijker kunnen.” Als voorbeeld 
noemt hij het vloerstatief dat hij bedacht 
heeft. De reguliere vloerstatieven func-
tioneerden prima, maar opstapelen ging 
er niet mee lukken. Je kreeg één grote 
berg. “Ik dacht toen: waarom doe je het 
niet zoals bij het stapelen van stoelen? 
Aan het ronde buisje van het vloerstatief 
heb ik toen vier schuine pootjes gemaakt 
en daarmee kon je ze keurig over elkaar 

plaatsen. Bovendien maakte ik ze toe-
vallig ook nog zo dat ze aan een truss 
gekoppeld kunnen worden, gewoon voor 
het geval dat iemand dat zou willen. 
Nou, binnen een jaar hadden een stuk of 
zeven partijen dat statief al gekopieerd. 
Omdat het zo simpel was had ik het he-
laas niet gepatenteerd, maar zo eenvou-
dig kan een goed idee blijkbaar zijn.”

LEKKER GEVOEL
Na ruim vier decennia Rolight heeft 
Evers geen idee hoe lang hij nog door-
gaat. Een leven zonder het bedrijf zou 
lastig zijn, zo denkt hij: “Ik zou morgen 
met pensioen kunnen gaan, maar in de 
praktijk zou dat volgens mij betekenen 
dat ik me dood zou vervelen. Bovendien 
heb ik het naar mijn zin, ook omdat ik 
weer op de plek zit waar ik wil zijn. Met 
het vertrek van Robert Winters kregen 
we tweeënhalf jaar geleden een flinke 
knauw, maar in de tijd die volgde ben ik 
ontzettend geholpen door bijvoorbeeld 
onze verkoopleider Robin Eijlders. Sa-
men met Ellen Dijk (salesmanager Admi-
ral Staging, red.) en boekhouder Harry 
Walgemoet vormen zij nu een soort ma-
nagementlaag onder mij. Voor mij is dat 
helemaal goed, want ik kan weer lekker 
knutselen. Robin doet de verkoop, Ellen 
is veel beter met mensen dan ik en Harry 
let op de centen. Ik ben er echt heel blij 
mee. Ik bemoei me er nog wel mee en 
wordt ook geïnformeerd, maar nog heel 
even en dan ben ik weer écht op de plek 
waar ik wil zijn:  productontwikkeling. 
Daar zitten we heel dichtbij en dat is toch 
wel een heel lekker gevoel hoor.”   

Corona

“Het is een gekke tijd, maar eigen-

lijk is het bij ons helemaal niet zo 

slecht geweest”, vertelt Evers over 

het ‘corona tijdperk’. “Toen de 

crisis begon zeiden theaters: ‘wij 

gaan nu dicht, dus komen jullie 

maar binnen’. Onze projectenaf-

deling heeft het gewoon heel druk 

gehad. Toen we twee jaar geleden 

gingen budgetteren hielden we 

er rekening mee dik in de min te 

gaan. Dat is gelukkig een hele foute 

inschatting gebleken. Het gaat 

Rolight uitstekend.” 

T H E AT E R& P O D I A  I N T ERV I E W

Rob Evers met 
verkoopleider 
Robin Eijlders



5 4  AV- EN T ERTA I N M EN T. N L

‘WELOVERWOGEN KEUZE’

T H E AT E R& P O D I A  C A S E

Baadjou Film & Stage Productions 
produceert en regisseert sinds 
1999 corporate videos & podium 

producties met een groot audiovisueel 
component. “Van live concerten tot gro-
te corporate events, vaak met een show 
karakter dat niet onderdoet voor be-
kende live TV shows met publiek, video 
instarts, lichtshows en audio effects”, 
vertelt Marc Baadjou. “Centraal staat het 
begeleiden op een actieve, creatieve en 
inspirerende manier, maar we onder-
scheiden ons door altijd alles 100% on-
der controle te hebben!”

Bij met name live shows, waar meerdere 
AV disciplines samenkomen en het op 
precisie en exacte timing aankomt, is 
communicatie van groot belang en bij 

de zoektocht naar een geschikt inter-
comsysteem is Baadjou uitgekomen bij 
de Solidcom M1 van Hollyland. Baadjou 
Film & Stage Productions gebruikt de 
Hollyland Solidcom-systemen vooral 
on stage. Het gaat daarbij al gauw om 
zes camera’s met een centrale regie in 
functie in sessies die wel zes uur lang 
kunnen zijn. Al die tijd mag de inter-
communicatie niet haperen. Met dit 
gegeven en het deskundig advies van 
CUE-Support kwam Marc Baadjou tot 
de weloverwogen keuze voor het draad-
loze Hollyland Solidcom-systeem. “Dat 
draadloze is een echte must”, vertelt hij. 
“Kabels over de grond en rondlopende 
cameramensen zijn snel de oorzaak van 
een kapot- of losgetrokken draadje. Zo 
reed een verrijdbare opstelling vlak 

voor de aanvang van een event al eens 
de intercomkabels kapot. Dat moeten 
we beslist niet hebben. Draadloos geeft 
bovendien optimale vrijheid en flexibi-
liteit.

Van storingen op de gebruikte draad-
loze frequenties is geen sprake, geeft 
Baadjou aan. “Daar hebben wij in de 
praktijk nooit last van gehad. Tevens 
heeft draadloos nauwelijks installatie-
tijd nodig. Alleen vooraf even testen 
of het werkt. Ook valt het systeem live 
makkelijk aan te passen of uit te brei-
den. Doe dat maar eens bedraad!”

BETROUWBAAR EN CONFIGUREERBAAR
Voor de AV-opnamen gebruikt Marc 
Baadjou apparatuur van Blackmagic 

In de vorige editie van AV & Entertainment Magazine bespraken we de technische 
specificaties van de Hollyland intercomsystemen. Maar hoe functioneert deze 

Solidcom M1 nu in de praktijk en welke eisen stelt de gebruiker daar aan? 
Wij vroegen het aan Marc Baadjou van Baadjou Film & Stage Productions en 

productadviseur Arno Kooke van CUE-Support. 

Tekst: Ulco Schuurmans, Foto’s: Johan Strijckers Photography | Baadjou Film & Stage Productions

HOLLYLAND SOLIDCOM M1 BIJ BAADJOU FILM & STAGE PRODUCTIONS



Design. Bij dit totaalconcept gaat 
daarbij de verbinding allemaal via 
hetzelfde draadje en zulks staat 
op gespannen voet met een feil-
loos en flexibel configureerbaar 
intercomsysteem. “Het door ons 
gebruikte systeem is heel robuust 
en valt ergonomisch te bedienen. De 
beltpacks zijn comfortabel draag-
baar qua afmetingen en bevestiging 
en de accu’s gaan wel een dag mee. 
Daarnaast zijn ze ook weer snel op 
te laden. Iedereen is op eenvoudige 
wijze met elkaar verbonden, naast de 
cameramensen en de (centrale) regie 
ook de floormanagers, crane-opera-
tors, presentatoren en technici voor 
geluid en licht.”

“Je kunt gebruik maken van alles op 
één communicatielijn, of bijvoorbeeld 
drie verschillende groepen aanma-
ken”, legt Baadjou uit. “Natuurlijk 
vergt het wel de nodige discipline: 
de regisseur praat en de rest luistert. 
Handig in het veld is de opklapbare 
microfoon van de headset. Microfoon 
omhoog is uit (mute), omlaag is 
spreken. Makkelijker kan het niet. 
Bovendien behoeft de cameraman zo 
het oog niet van het monitorscherm 
te halen.”

OORTJES EN MUFF
Naast de standaard oorschelp kan je 
tevens smartphone-oortjes gebruiken 
op de 3.5 mm uitgang. Instelbaar via 

het menu. Het voelt een stuk beter bij 
het langdurig moeten dragen. Last 
van afleidend geluid op het andere 
oor? Gebruik een tweede muff in 
dat oor. De geluidskwaliteit van 
Hollyland valt erg goed te noemen, 
ook in een lawaaierige omgeving.

PRAKTIJK
Baadjou Film & Stage Production 
heeft het systeem al op verschillende 
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producties ingezet, waaronder de MOD 
Relatiedagen van defensie. Deze dagen 
vinden plaats op het evenementenschip 
Blue Rhapsody. Dat schip is geheel van 
staal en vormt dus een kooi van Faraday. 
Met de hoofdregie midscheeps in het 
theater en de aparte interviewruimte 
in de boeg, veel trappen, deuren (open 
of dicht) en rondlopende mensen met 
smartphones werd gevreesd voor de 
intercomverbinding. In de praktijk was 
er gelukkig geen centje pijn. De beide 
voor de zekerheid ingezette Hollyland 
intercomsystemen functioneerden zon-
der mankeren. En de accu’s gingen de 
gehele dag mee.

BETON
Ook bij een theateroptreden van het Jazz 
Orkest van het Concertgebouworkest 
bewees het systeem zijn waarde. Het 
fameuze orkest, volgens insiders de 
best bigband van Europa, trad op in een 
theater. Een theatermuur van gewa-
pend beton, met de regie aan de ene en 
het opnameteam aan de andere kant, 
vormde een flinke uitdaging. Komt het 
Hollyland Solidcom intercomsysteem 
daar wel doorheen? Ja dus! Er was hele-
maal geen extra steunpunt in de theater-
ruimte zelf nodig.  

CUE-Support

CUE-Support B.V. is een merk-onafhankelijke leverancier / system integrator in de 

broadcastindustrie. “Per klant inventariseren we wat er verwacht wordt”, vertelt Arno 

Kooke. “Baadjou is al lange tijd klant bij ons, dus we kennen de wensen en eisen van 

deze klant goed. Marc heeft aangegeven welke soort klussen er worden gedraaid en aan 

de hand hiervan is Hollyland geadviseerd. Hollyland biedt een zeer mooie kwaliteit voor 

een zeer aantrekkelijke prijs. Baadjou heeft zichzelf vooraf kunnen overtuigen door een 

korte demo.”

De succesformule van CUE-support komt voort uit het zich sterk inleven in de behoef-

ten van haar klanten. Volgens Arno Kooke halen ze veel ervaring uit de response van 

klanten en eerdere verkopen. “Dit geldt zowel klant- als productgericht. Wat heeft déze 

klant gekocht en gemeld en wat hebben ándere klanten over dit product gemeld? We 

geven ook een zo eerlijk mogelijk advies naar klanten toe: wat mag je wel en wat mag je 

niet verwachten van een product? Alles is in verhouding: je krijgt waarvoor je betaalt, 

alleen is dat bij het ene product iets gunstiger dan bij het andere product.”

CUE-Support werd in januari 2011 opgericht door Roger Creemers. Hij had op dat 

moment al bijna twintig jaar ervaring in de audiovisuele branche. Inmiddels is CUE-

Support uitgegroeid tot een gerenommeerde speler in de markt, met zeven werkne-

mers. De naam CUE-Support is bedacht door een van de klanten van het eerste uur, 

Erik Huizinga van RTV & Filmprodukties. CUE is natuurlijk een bekende term in de 

AV-wereld, maar staat ludiek genoeg ook voor ‘Creemers uit Ell’. Roger is namelijk gebo-

ren en getogen in het kleine dorpje Ell, waar hij nog steeds woont.

T H E AT E R& P O D I A  C A S E



De nieuwste evolutie in het succesvolle concept 
is het zojuist voltooide The Harbour Club The-
ater, een opwindende gloednieuwe, speciaal 

gebouwde performance- en evenementenruimte. Er 
is plek voor driehonderd bezoekers en het is gelegen 
naast vlaggenschiprestaurant Amsterdam Oost van The 
Harbour Club. Het biedt gasten de mogelijkheid om 
voortreffelijk eten te proeven terwijl ze genieten van 

eersteklas entertainment, te beginnen met de show VE-
GAS van Hans Klok, met een cast van acht dansers, vier 
zangers, drie acrobaten en een live band.

Het interieurontwerp van het Harbour Club Theater 
is visueel rijk en prachtig gedetailleerd, van de reeks 
tactiele en glinsterende afwerkingen en kleuren tot 
de frisse, glamoureuze originele kunstwerken van de 
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Het merk The Harbour Club is over de hele wereld bekend om zijn 
onderscheidende mix van kwaliteit, hoogwaardige keuken, levendige 

internationale sfeer, fraaie industriële achtergronden en hedendaagse kunst. 
Het biedt een unieke eetervaring die stijlvol en leuk is en doet dat nu ook 

met een heus The Harbour Club Theater in Amsterdam. Voor het licht in de 
nieuwe eventlocatie werd aangeklopt bij Peitsman Licht en Geluid.

THE HARBOUR 
CLUB THEATER 

ROBE DRAAGT BIJ AAN SFEER IN:

Foto: SetVexy



Nieuwland. Nieuwland werkt al een 
aantal jaren voor The Harbour Club en 
zorgde voor al hun technische zaken en 
productieaspecten. Toen het theater-
project nieuw leven werd ingeblazen 
toen de Covid-beperkingen geleidelijk 
werden opgeheven (de eerste ideeën 
voor locatie en show ontstonden vóór 
2020), vroeg hij la Maître aan boord om 
een   passend lichtontwerp te maken.

VEGAS is een levendige combinatie 
van genres – theater, cabaret en muziek 
– waarvan Nieuwland wist dat Benny 
la Maître’s werk en vaardigheden ‘er 
perfect bij zouden passen’. Naast het 

organiseren van hun eigen producties 
van wereldklasse, is de locatie van het 
The Harbour Club Theater ook beschik-
baar voor geselecteerde privéverhuur 
en zakelijke evenementen, waarvoor al 
een wachtlijst bestaat.

PREMIUM MERKEN
Nieuwland en la Maître stelden een 
lijst op van Robe-armaturen voor het 
bewegende licht, samen met een lijst 
met ‘must-haves’ voor de verlichting. 
Zo moesten er compacte armaturen 
komen, omdat de hoofdruimte boven 
het podium naar de LX-balken krap is. 
Daarom moesten de lichten zowel stil 
als cameravriendelijk zijn voor opne-
men of streamen. In lijn met de visie 
van The Harbour Club vroeg het tech-
nische ontwerp om premium merken, 
dus Robe paste goed bij het L-Acoustics 
systeem en het audiodesign van Jeroen 
ten Brinke. “Flexibiliteit moest cen-
traal staan   in het verlichtingssysteem, 
aangezien de behoeften divers zijn en 
dagelijks kunnen en zullen veranderen, 
vaak op het laatste moment”, legt la 
Maître uit, eraan toevoegend dat hij het 
ontwerp ook ‘clean’ wilde houden, met 
slechts een paar belangrijke typen mul-
tifunctionele kenmerkende armaturen. 
Ze moesten ook LED zijn.

LICHTPLAN
Robe’s T1-Profiles zijn gekozen van-
wege hun verfijnde theaterfuncties, 
compacte afmetingen, fantastische 

Italiaans-Nederlandse neo-pop artiest 
Selwyn Senatori, die rond de ruimte 
geplaatst zijn.De esthetiek van de loca-
tie is zorgvuldig, bedacht door een van 
de eigenaren, wat allemaal bijdraagt 
aan de elegante, funky en chique sfeer.

NEXT-LEVEL
De verlichting voor deze exclu-
sieve nieuwe locatie is ontworpen 
door Benny la Maître, die 24 x Robe 
T1-profielen, 28 x LEDBeam 350’s en 
zes Spiider WashBeam movingheads in 
het hart van de installatie plaatste. Het 
maakt deel uit van een algeheel next-
level productie-ontwerp dat audio, 
video, staging, pyro en SFX omvat, 
allemaal bedacht en gecoördineerd 
door de technisch manager van The 
Harbour Club, Bob Nieuwland, die het 
ontwerpproces startte door de set in 
WYSIWYG op te stellen. Vervolgens 
vroeg hij la Maître aan boord om de 
details te verfijnen, waaronder het ver-
vangen van enkele verlichtingsarmatu-
ren toen het definitieve uiterlijk van de 
set was vastgesteld.

ONTWERP
Het licht werd geleverd via het 
Rotterdamse Peitsman Licht en Geluid, 
onder leiding van Hans Peitsman. 
Peitsman was een van de vele bedrij-
ven die werd gevraagd om een   offerte 
voor het leveren van een technisch 
pakket met doorlopende ondersteu-
ning, op basis van een uitgebreide 
opdracht die was ontwikkeld door Bob 

T H E AT E R& P O D I A  PROJ EC T
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Foto: Nico Alsemgeest

Foto: SetVexy

Vlnr. Marc Frijters (Controllux), Bob Nieuwland (Manager Techniek), Vlnr. Marc Frijters (Controllux), Bob Nieuwland (Manager Techniek), 
Benny la Maître (lichtontwerper) en Hans Peitsman (Peitsman Licht en Geluid )Benny la Maître (lichtontwerper) en Hans Peitsman (Peitsman Licht en Geluid )



Schouwburg Hengelo heeft – net als veel andere
vooraanstaande theaters en concertzalen in
Nederland, Duitsland, Oostenrijke, Zwitserland
en Scandinavië – gekozen voor led-armaturen in
de frontlicht. Led-spots van JB-Lighting zijn
perfect toegerust voor de hoge eisen die
kritische lichtontwerpers aan lichtkwaliteit
stellen. Daarnaast zijn led-armaturen van JB-
Lighting lichtgewicht (23kg) en extreem stil
(29dB A) voor toepassing in theaters,
concertzalen en operahuizen.

Daarnaast speelt duurzaamheid een belangrijke
rol. Niet alleen in de zin van levensduur en
restwaarde, waarin de armaturen van JB-Lighting
verbluffend hoog scoren, maar ook met
betrekking tot de productie. De

is zo klein als maar mogelijk is, wat te
danken is aan de productie in Duitsland in een
fabriek die klimaatneutraal weet te produceren.

Kort geleden werd de JB-Lighting P9 aan het
assortiment toegevoegd. Naast de
verbazende lichtopbrengst van de P9, is dit
armatuur extreem veelzijdig o.a. door de
toepassing van variabele kleurtemperatuur.
Die veelzijdigheid gekoppeld aan de lagere
prijsklasse maken de P9 de ideale spot voor
kleinere theaters die de transitie naar led
willen aangaan en gebruik willen maken van
de besparingen in arbeidstijd die het gebruik
van bewegend licht met zich meebrengt. Dit
naast het immense, creatieve arsenaal van
led-armaturen.

Daarnaast is hij licht (17kg) en zeer compact.
Dit maakt de P9 ook ideaal voor lichtverhuur.

JB-Lighting in het front in Nederland

Nationale Opera & Ballet - Amsterdam
De Doelen - Rotterdam
Philharmonie - Haarlem
Nederlandse Reisopera - Enschede
Theater Lampegiet - Veenendaal
Korzo - Den Haag
De Nieuwe Schuur - Herpt
Schouwburg Ogterop - Meppel
AFAS Theater - Leusden
Musis - Arnhem
Cool Kunst & Cultuur - Heerhugowaard
Schouwburg - Hengelo

LED IN HET FRONT
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la Maître is al fan van Robe sinds het 
uitkomen van de DL-serie, Robe’s eer-
ste generatie theater-specifieke LED-
armaturen. Sindsdien heeft hij het merk 
regelmatig gebruikt in zijn ontwerpen. 
Hij en Bob Nieuwland zijn er beide van 
overtuigd dat dit ontwerp en deze Robe 
fixtures de flexibiliteit, creativiteit en pro-
ductiewaarden zullen bieden die nodig 
zijn om de kwaliteit van de Harbour 
Club Theater-ervaring te verbeteren. Alle 
verlichting wordt aangestuurd vanaf een 
grandMA3-console.

VERDER DAN VEGAS
De VEGAS-show verschilt van andere 
‘supper club’-modellen met zijn op 
zichzelf staande verhaal. De verhaallijn 
is gebaseerd op de activiteiten van een 
high-end hotel in Las Vegas, waar gasten 
de hele avond verschillende verdiepingen 
bezoeken, waardoor het thema open blijft 
voor individuele interpretatie en de pro-
ducenten voldoende speelruimte hebben 
om een scala aan artiesten te presente-
ren: alles van Sinatra-achtige artiesten 
tot Pink, Hans Klok, Martin Garrix, enz. 
– die overal kunnen zijn: in de cocktail-
bar of in de chique nachtclub. “We zijn 
daarmee vanuit Amsterdam Oost op een 
reis die veel verder reikt dan Las Vegas”, 
besluit Bob Nieuwland.  

kleuren en stille werking. “Daarmee zijn 
ze ideaal voor de ruimte”, zegt la Maître. 
Ze worden gebruikt voor alle basis 
front- en backlighting. Hij heeft verschil-
lende andere projecten met T1’s verlicht, 
waaronder een variétéshow met Herman 
van Veen in de hoofdrol en noemt het een 
‘geweldig armatuur’. De LEDBeam 350’s 
worden gebruikt voor het zijlicht, posities 
waar ze een klein fel licht nodig hebben 
met een stille zoom. Oorspronkelijk was 
het plan om hier Robe’s kleine LEDBeam 
150’s te gebruiken, maar toen de 350-ver-
sie eerder in 2021 werd gelanceerd, wer-
den deze verwisseld voor de krachtigere 
lampen. De Spiiders worden momenteel 
gebruikt als een flexibel vloerpakket dat 
desgewenst ook boven het podium kan 
worden gehangen.

Benny la Maître (links) en Bob Nieuwland
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BREDENOORD BREIDT VLOOT FLINK UIT 
Bredenoord heeft de vloot flink uitgebreid met batterijsystemen. 

Naast de kleine E-saver en de grote 600kW Battery Box, levert 

Bredenoord nu Battery Boxen in vijf vermogens. Daarmee heeft 

het bedrijf nu storageoplossingen geschikt voor iedere klus. De 

inzet van batterijen, stand alone of samen met andere opwekkers, 

maakt evenementen en festivals op eenvoudige wijze duurza-

mer. Ze zorgen ervoor dat dat aggregaten minder vaak hoeven 

draaien, waardoor er ook minder geluidsoverlast en uitstoot is. 

Ook van bouwplaatsen en langs de wegen zijn batterijen inmid-

dels niet meer weg te denken. Of het nou gaat om oplossingen 

voor situaties met een kleine stroomvraag, bijvoorbeeld voor tij-

delijke verkeerslichten of cameratoezicht ’s nachts. Ook voor syn-

chrone netovername tijdens onderhoud aan transformatoren of 

het opvangen van piekvraag is een grotere Battery Box een prima 

oplossing. Meer info: www.bredenoord.com

ROLAND PRO AV: DRIE NIEUWE 
PRODUCTEN VOOR LIVE STREAMING
Onlangs toonde Roland Pro AV drie nieuwe producten waarmee 

livestreamers hun producties naar een hoger niveau kunnen tillen. 

AeroCaster is een innovatief, gebruiksvriendelijk systeem waarmee 

iedereen een draadloze multi-camera streaming set-up kan creë-

ren met behulp van mobiele apparaten. Het systeem bestaat uit de 

AeroCaster VRC-01 hardware control surface en audio-interface, de 

AeroCaster LIVE-app voor iPad, en de AeroCaster Camera-app voor 

mobiele iOS-en Android-apparaten. Met AeroCaster kan je switchen 

tussen draadloze camerafeeds van smartphones en tablets, alsook 

screen shares van computers en mobiele apparaten. Het systeem 

ondersteunt maximaal vier draadloze apparaten tegelijk, samen met 

de camera op de host-iPad. De geavanceerde videotechnologie van 

Roland is ook beschikbaar voor het toevoegen van afbeeldingen, 

titels, videoclips, foto’s en meer. Het intuïtieve systeem biedt een 

directe streamingverbinding met YouTube, Facebook Live, Twitch en 

aangepaste RTMP-kanalen via Wi-Fi of 4G/5G mobiele netwerken. 

Het gebruik van webconferentieplatforms is een vast onderdeel van 

het dagelijkse leven geworden. Maar de kwaliteit van ingebouwde 

computer webcams en microfoons laat regelmatig te wensen over. De 

UVC-02 Web Presentation Dock helpt gebruikers om die kloof te over-

bruggen. Via een eenvoudige en betaalbare oplossing die virtuele pre-

sentaties opwaardeert met audio/visuele apparatuur met een betere 

kwaliteit én meer controle. De compacte UVC-02 is een desktop-con-

trolehub waarmee de gebruiker een HDMI-camera van hoge kwaliteit, 

een professionele microfoon en andere audiobronnen kan aanslui-

ten, en deze via één USB-kabel rechtstreeks naar computergestuurde 

vergader-en streamingplatforms kan sturen. Hij bevat ook een knop-

penpaneel ten behoeve van snelle regeling van niveaus, muting van 

audio en video, sound effects en meer.

De CGM-30 Gooseneck Microfoon kan rechtstreeks worden aangeslo-

ten op de XLR-ingang van de UVC-02 Web Presentation Dock, waar-

door een hoogwaardige desktop-oplossing ontstaat die een externe 

microfoon en bijbehorend statief overbodig maakt. Hij werkt ook met 

de Roland VR-1HD AV Streaming Mixer en met elk ander product met 

een fantoomgevoede XLR-microfooningang op het bovenpaneel.
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Verdeeld over MartiniPlaza (Groningen) en Ziggo Dome (Amsterdam) vond 
van 19 januari t/m 6 februari UEFA Futsal 2022 plaats. Voor dat Europees 

kampioenschap zaalvoetbal ondergingen beide locaties een complete 
metamorfose tot spectaculaire sporttempels. Voor de technische productie 

werd Unlimited Productions in de arm genomen. We spraken Maarten 
Lamers, Ivo Lavrijssen en Derk van Berkel (Unlimited Productions) over de 
productie: “Het had met volle tribunes nog veel mooier kunnen zijn, maar 

we zijn dik tevreden met het resultaat.”

Foto’s UEFA

UEFA FUTSAL 
EURO 2022

PERFECTE BALANS BIJ:
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Ook al is er al ontzettend veel 
over gezegd en geschreven, we 
kunnen er niet omheen: het zijn 

en blijven gekke tijden in evenementen-
land. Zo kan het zijn dat het bij Unlimited 
Productions gewoon drukke tijden zijn, 
ook als veel minder evenementen door-
gang vinden dan normaal gesproken het 
geval zou zijn. “Je hebt telkens te maken 
met de vraag of evenementen wel of niet 
doorgaan en moet daarbij dan ook nog 
elke keer drie verschillende scenario’s uit-
werken”, vertelt Maarten Lamers (Head of 
Accounts). “Je weet op voorhand niet of er 
wel of geen publiek bij mag zijn, maar ziet 
ook bij het produceren mensen wegval-
len door positieve coronatests. Dat moet je 
steeds zien op te vangen. Dit jaar gaan we 
nog te maken krijgen met veel verschui-
vingen en dergelijke, hopelijk valt het dan 
volgend jaar allemaal weer normaal op 
zijn plek.”

MEEDENKEN
Wat in ieder geval wel is doorgegaan is 
het EK zaalvoetbal, dat voor het eerst door 
de KNVB naar Nederland was gehaald. 
“In 2019 kwam de KNVB bij ons terecht 
omdat ze meededen in het bidproces”, 
vertelt Derk van Berkel. “Ze wilden bij 
UEFA een plan indienen om het toernooi 
naar Nederland te halen en wisten dat 
wij al een aantal edities van de Korfbal 
Leaguefinale in Ziggo Dome geprodu-
ceerd hadden. Ze vroegen ons mee te 
denken in de bidprocedure en in hoe we 
de productie zouden kunnen vormgeven. 
Uiteindelijk is het gelukt het EK binnen 

te halen.” Van Berkel zelf is sinds 2019 als 
projectmanager betrokken, terwijl de ook 
aangeschoven Ivo Lavrijssen de produc-
tionele voorbereiding en uitvoering voor 
zijn rekening nam. De ‘legal- en account-
kant’ van het verhaal kwam op het conto 
van Maarten Lamers.

EXPERIENCE
De wedstrijden van het zaalvoetbaltoer-
nooi werden uiteindelijk verdeeld over 
twee locaties. “De KNVB ging op zoek 
naar de meest geschikte plekken”, legt 
Derk van Berkel  uit. “Je denkt misschien 
niet direct aan Ziggo Dome bij een futsal 
evenement, maar de KNVB wilde een con-
cept bij de UEFA neerleggen waarbij UEFA 
Futsal EURO 2022 echt een experience 
moest gaan worden. Niet alleen een sport-
hal waarin mensen naar een wedstrijd 
kunnen kijken, het doel was om naast 
een hoogwaardig professioneel toernooi, 
Futsal aan een groot publiek te presente-
ren en nieuwe fans te creëren. Zo kwam 
Ziggo Dome dus ook in beeld. Met de drie 
ringen die om het veld gecreëerd werden 
zag het er uiteindelijk ook wel echt heel 
gaaf uit. Het was een echte sportarena, 
maar dan wel een arena waar je ook echt 
show kon maken.”

Bij dat ‘show maken’ moet achteraf wel 
een kleine kanttekening geplaatst wor-
den, geeft Maarten Lamers aan: “Zo’n 
experience met showelementen moest de 
onderscheidende factor worden, maar dat 
werkt natuurlijk wel vooral als de tribunes 
vol zitten. Het was doodzonde dat daar nu 

S H OW& E V E N T S  PRO D U C T I E

DE BIJDRAGE VAN 

TAKKEN MEDIATECHNIEK

Takken Mediatechniek zorgde on-

der andere voor de aansturing van 

de led-kubus in Ziggo Dome en de 

ledwalls in MartiniPlaza. Daarop 

verschenen o.a. welkomstberich-

ten in diverse talen, Covid-regels, 

wedstrijdinformatie, player cards, 

highlight video’s, berichten vanuit 

de speelstad en de KNVB en ani-

maties bij bijvoorbeeld time-outs 

en gescoorde doelpunten. 

“Voor UEFA hebben we een sco-

rebord voor de Futsal wedstrijden 

geprogrammeerd”, vertelt Marcel 

Takken. “Dit hebben we gemaakt 

met Vmix GT-designer. Het score-

bord werd bediend door een UEFA-

official die langs de lijn zat. Broad-

cast gebruikte via XML / API uit 

de Vmix setup de wedstrijdinfor-

matie voor de televisie-uitzendin-

gen. Google sheets werd gebruikt 

voor het juiste speelschema en de 

teamopstellingen.”

Tijdens de wedstrijd kregen de 

mensen van Takken Mediatech-

niek drie live feeds binnen van 

de broadcastwagen. “Deze moest 

afwisselend geschakeld worden 

tijdens de wedstrijd”, legt Takken 

uit. “Het was belangrijk dat tijdens 

een overtreding die discutabel was 

geen herhaling zichtbaar was in 

de zaal. Dit om te voorkomen dat 

spelers of trainer van de spelende 

teams in discussie gingen met de 

scheidsrechter.”

Het ingezette materiaal: 

-  Systeem rack met Blackmagic 

Atem Constellation 8K mixer 

setup

-  Blackmagic 2 M/E advanced Panel

-  Samsung 4K Multiviewer

-  V-Mix scoreboard system incl. ti-

mekeeper remote

-  Adobe Premiere Pro

-  2x Apple MacBook Playout sys-

tem Main and back-up

-  Vmix laptop
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geen sprake van was. Door de maatre-
gelen moesten we de plannen voort-
durend bijstellen en daardoor is het 
showgedeelte van het programma wel 
wat dunner geworden dan in de origi-
nele plannen de bedoeling was.”

FLEXIBILITEIT
In de voorbereiding richting het toer-
nooi werd met verschillende scena-
rio’s gewerkt en daarom was een hoge 
mate van flexibiliteit vereist. “In het 
begin dachten we nog dat we met volle 
tribunes konden gaan draaien, maar 
in december werd toch ineens weer 
aan de handrem getrokken en moesten 
we zonder publiek beginnen”, legt 
Ivo Lavrijssen uit. “Dan ga je naden-
ken. Kun je qua set nog wat verande-
ren? Want je zit dan al redelijk ver in 
het traject en veel kosten zijn dan al 
gemaakt. Ga je dan nog wat besparen 
of ga je toch inzetten op het feit dat 
je later in het toernooi wel fans kunt 
ontvangen?”

VERSCHIL
Uiteindelijk werd het inderdaad die 
laatste optie, want op enig moment 
werd inderdaad weer (wat) publiek 
toegestaan op de tribunes. “Moedig 
van de KNVB en UEFA”, vindt Derk 
van Berkel. “Ze hebben zo lang moge-
lijk vastgehouden aan het scenario dat 
ze fans mochten ontvangen. Die 1250 
toeschouwers in het Ziggo Dome val-
len misschien wat in het niet, maar qua 
sfeer maakte het toch echt een verschil, 
ook voor de mensen die thuis voor de 

televisie zaten of online meekeken. 
Bij de finale zaten er veel Portugezen 
op de tribune en die maakten er een 
behoorlijk feestje van. Kun je nagaan 
hoe het geweest was als er tienduizend 
mensen hadden gezeten. Het publiek 
had dan op een fantastische manier 
kunnen kennismaken met futsal en 
dat was toch waar op voorhand op was 
ingezet. Jammer dat het niet zo mocht 
zijn, maar binnen de geldende omstan-
digheden is er toch een mooi evene-
ment neergezet.”

LEVERANCIERS
Met Ziggo Dome en MartiniPlaza als 
speelplekken vond dus ook de (techni-
sche) productie op twee plekken plaats. 

De bijdrage van Mertens AVR

De rol van Mertens AVR in UEFO Futsal 

EURO 2022 in de Martini Plaza in 

Groningen was een bijzondere. “Als sup-

plier van Unlimited Productions en huis-

rigger van de MartiniPlaza kennen we 

beide partijen goed”, vertelt Chris Mertens. 

“We weten hoe ze denken, hoe ze werken 

en waar de verwachtingen liggen. Vanuit 

die dubbelrol brachten we onze techni-

sche expertise in en zorgden we ervoor 

dat werkwijze en verwachtingen van 

beide partijen op elkaar werden afge-

stemd zodat ze mooi samenvielen. Met die 

focus op techniek en verbinding zijn we 

aan tafel geschoven bij de MartiniPlaza. 

Als dé evenementenhal en topsporthal 

van Groningen heeft de MartiniPlaza de 

laatste jaren sterk geïnvesteerd om de zaal 

klaar te maken als thuishaven voor grote, 

internationale sportevenementen. Met een 

high end inrichting van de topsporthal 

met techniek, ledwalls, evenementenlicht 

en sporthalverlichting was het onze taak 

om te zorgen voor aanvullende maar zeer 

specifieke techniek op het gebied van ver-

lichting, audio, rigging en last but not least 

communicatie. Het paradepaartje was de 

Bolero Wireless Intercom van Riedel. Voor 

een internationaal sportevenement als 

het Europees kampioenschap zaalvoetbal 

moet je kunnen vertrouwen op zuivere, 

kraakheldere en stabiele draadloze com-

municatie. Als ze bij de Formule 1 vertrou-

wen op de Bolero, dan doen wij dat ook. 

En met succes! Unlimited Productions, 

bedankt voor het vertrouwen en de 

samenwerking!” 
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Voor het werk in Groningen werd het qua 
leveranciers voor een deel lokaal gezocht. 
“Daar hebben we er bijvoorbeeld Mertens 
AVR bijgehaald, waar we vaker mee 
samenwerken”, vertelt Derk van Berkel. “Er 
waren ook wel leveranciers die op beide 
locaties werk hebben verricht, maar de 
techniek hebben we bij twee partijen neer-
gelegd. In Ziggo Dome was dat For Live, 
mede omdat zij zich de laatste jaren heel 
goed hebben ontwikkeld op het gebied van 
sportverlichting. In MartiniPlaza hebben 
ze daar al een vaste lichtset voor hangen, 
omdat er op hoog niveau gebasketbald 
wordt, maar in Ziggo Dome was wel wat 
meer nodig om dat goed voor elkaar te 
krijgen. Dat is gewoon een hoge blackbox, 
maar je moet wel je lichtwaarden halen op 
de vloer, zowel voor de broadcasters als 
voor de futsal spelers.”

PERFECTE BALANS
In dat laatste zat ook meteen een stuk van 
de uitdaging van deze productie, legt Ivo 
Lavrijssen uit. “Het was technisch gezien 
allemaal niet heel ingewikkeld, maar je zat 
bijvoorbeeld wel met de zichtlijnen waar je 
rekening mee moest houden. Het was een 
combinatie van de bezoekers, de aanwe-
zige techniek en de lichtwaarden die je 
toch moest zien te halen. Daar moest je de 
perfecte balans in zien te vinden. Je moet 
namelijk aan bepaalde eisen van UEFA 

voldoen, maar je wil niet de zichtlijnen van 
de bezoekers of bepaalde mediaposities 
blokkeren. Door het verzamelen van de 
juiste informatie vanuit UEFA en broadcas-
ting, hebben we allereerst alle 3D objecten 
toegevoegd aan de technische totaal-uit-
werking. Hierna is samen met het gespeci-
aliseerde For Live gekeken naar de meest 
ideale opzet en trimhoogte voor de verlich-
ting, led-kubus en alle zichtlijnen.” Dat het 
uiteindelijk allemaal gelukt is, is volgens 
Maarten Lamers vooral een kwestie van 
goede afspraken maken: “Zowel met leve-

ranciers als de broadcasters bijvoorbeeld. 
Het is iets gecompliceerder omdat je het 
dan niet allemaal onder je eigen knop hebt 
zitten, maar als je de goede partijen het 
vertrouwen geeft, dan komt het allemaal 
goed. Dat bleek ook wel.” De opbouw op 
locatie begon een week voordat het eerste 
fluitsignaal van het EK Futsal klonk. “De 
eerste drie bouwdagen hadden we met 
onze leveranciers de tijd om alles op loca-
tie neer te zetten”, vertelt Ivo Lavrijssen. 
“Daarna volgden de externe leveranciers, 
zoals Infront uit Zwitserland voor de led-
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De bijdrage van GIGTECH

“Ziggo Dome is een multifunctioneel gebouw dat met een fijnmazig glas- en kopernetwerk 

voldoende capaciteit biedt aan de meeste evenementen”, begint Andrew Rijnbeek van 

Gigtech (dat rechtstreeks voor de KNVB werke) zijn verhaal. “De IT rider van de UEFA stelde 

echter hogere en specifieke eisen aan de internet- en Wi-Fi-capaciteit en GIGTECH werd 

ingeschakeld om dit maatwerk te leveren.” Door het inbouwen van een eigen managed 

netwerk, gebruik makend van de vaste infrastructuur in het gebouw, is een redundant 

en schaalbare oplossing aangeboden met volledige support tijdens alle openingsuren. 

“Bestaande Wi-Fi is uitgezet en vervangen voor onze op Cambium Networks gebaseerde 

oplossing, met volledige dekking over alle backstage gebieden en met extra capaciteit voor 

de pers op het veld en de ring”, legt Rijnbeek uit. “Broadcasters werden voorzien van inter-

netverbindingen evenals ondersteunende diensten als accreditatie, ticketing en vertalers 

in de persruimtes. De benodigde bandbreedte is ingeschaald op 900Mbit/s totaal en werd 

voorzien via een redundante 1GB/s link, verbonden aan onze HA cluster met Fortigate 

100F firewalls. Onze Huawei S7500 serie switches verzorgden de backbonecapaciteit. In 

overeenstemming met de IT rider zijn alle gebruikers opgedeeld in vooraf bepaalde VLANs 

en werd dagelijks gerapporteerd op netwerk performance en bandbreedteverbruik.”
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boarding, het Italiaanse Mondo dat het 
veld leverde en UEFA zelf, die de gehele 
branding van de beide venues voor zijn 
rekening nam.” 

SPANNENDE DAGEN
De coronaperikelen hadden niet alleen 
invloed aan de publiekskant van het 
evenement. Ook op personeelsgebied 
zorgde het namelijk voor uitdagingen. 
“In principe was het een kwestie van 
iedereen elke dag testen. En ja, dan 
gebeurt het weleens dat iemand positief 
test en naar huis moet. Zo iemand moet 
je dan snel zien te vervangen”, vertelt 
Maarten Lamers. Ivo Lavrijssen testte 
zelf positief tijdens het evenement, 
samen met wat andere mensen uit het 
showteam. “Gelukkig kon Derk worden 
doorgeschoven naar mijn positie, maar 

op dat moment ben je wel even bang dat 
de besmetting zich verder zou kunnen 
gaan verspreiden. Dat bleef geluk-
kig uit, maar dat zijn wel spannende 
dagen.” Derk van Berkel: “We wisten 
natuurlijk wel dat we het niet helemaal 
buiten de deur konden houden, ook niet 
met al die invliegende landenteams, 
maar we hebben er alles aan gedaan 
om het te beperken. Qua showcal-
ling hadden we het zo ingeregeld dat 
de showcaller haar werk dankzij het 
communicatiesysteem van Riedel zelfs 
vanuit huis had kunnen doen als de 
nood aan de man kwam. Op die manier 
probeer je alles dan op te vangen.”

MAXIMALE UITGEHAALD
Op het moment van spreken is het 
toernooi net achter de rug en zijn beide 

locaties (MartiniPlaza al wat eerder) weer 
leeg opgeleverd. “Het was een mooie pro-
ductie en het was sowieso fijn om weer met 
zo’n grootschalig project bezig te zijn”, ver-
telt Derk van Berkel. “Natuurlijk had het nog 
mooier kunnen zijn als de tribunes vol had-
den gezeten, maar daar leende de situatie 
zich nou eenmaal niet voor.” Desalniettemin 
is het drietal trots, geeft ook Ivo Lavrijssen 
aan: “We hebben er echt het maximale 
uitgehaald binnen de mogelijkheden die er 
waren. We hebben kunnen doen waar we 
goed in zijn en met de maatregelen heb je 
dan maar te dealen. Maar als je nu kijkt naar 
de omstandigheden waarin we dit tot stand 
hebben gebracht, dan is trots absoluut het 
gevoel dat overheerst.”  

De bijdrage van For Live

For Live leverde voor het UEFA Futsal 

EURO 2022 in opdracht van Unlimited 

Productions de rigging, sportverlichting, 

showverlichting, audio en led. Voor de 

sportverlichting zijn 70 Philips Led Arena’s 

met S8 lenzen en louvres ingezet. For Live 

heeft deze armaturen, die oorspronkelijk 

ontworpen zijn voor vaste stadioninstal-

laties, gemodificeerd naar een volledige 

tourversie, met custom beugels voorzien 

van afleesbare gradeninstelling, rigging-

voorziening, powerCON True en Dmx. Met 

de inzet van dit type armatuur werd met 

een zeer hoge CRI waarde (98), zowel ver-

ticaal als horizontaal gemeten, een egale 

dekking van ruim 1800 lux gerealiseerd.

Sportverlichting

- 70x Philips ArenaVision LED

Showlicht

- 28x Robe BMFL Washbeam

- 40x Robe LEDbeam 350

- 20x Robe LEDbeam 150

- 30x Martin Mac Quantum wash

- 30x Martin VDO Atomic dot

- 10x CLF Serius

Audio

- 114x L-Acoustics KARA

-  12x L-Acoustics KS28 (gevlogen als 2x6 

cluster in de ledkubus)

Ledkubus

- 48 ROE BQ4 50x50

- 144 ROE BQ4 50x100

Infra

- RIEDEL Mediornet

- Luminex

- Lake
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BETROUWBAARHEID 
ALS FUNDAMENT

DEJONG AV EN ROLAND PROFESSIONAL AV:

Voor een leverancier van kwalitatieve AV-op-
lossingen zoals DEJONG AV is het belang-
rijk om alle variabelen op een live evenement 

onder controle te hebben. Natuurlijk, er kunnen (en 
zullen) altijd onverwachte dingen gebeuren, maar 
dankzij de jarenlange ervaring, opgebouwde kennis 
én de juiste uitrusting kan daar altijd op worden in-
gespeeld. Een van de grootste zorgen bij het livestrea-
men is de variabele die het moeilijkst te controleren 
is: internet. “Internet kan voor veel stress zorgen bij 
een livestreamproductie omdat je er volledig van af-
hankelijk bent. Normaal hebben we voor veel zaken 
een back-up – een back-up projector, een back-up 
switcher – maar een back-up internet is gewoon niet 

mogelijk”, legt Bram de Jong uit. “In het begin was dit 
het moeilijkste. Al het andere konden we van tevoren 
testen, maar internet was buiten ons bereik.”

IP
Voor producties die worden gestreamd vanaf de 
bedrijfslocatie in Giessenburg, heeft DEJONG natuur-
lijk meerdere ‘Plan B’s’. “Eigenlijk hebben we hier 
een 4G-back-upoplossing, we hebben twee glas-
vezellijnen van 500 Mbps en een Ziggo-kabellijn 
van 200 MB en we hebben ook een 4G-module voor 
als hier iets misgaat”, aldus Bram. DEJONG test 
voortdurend nieuwe technologieën om de veiligste 
manier te vinden om internet te bieden wanneer een 

De vraag van een klant kan eenvoudig zijn, maar voor de oplossing hoeft dat dan 
zeker niet te gelden. Een conferentie of beurs ‘even’ livestreamen klinkt misschien 
niet zo spannend, maar het vergt een combinatie van technische vaardigheden om 

dat op video- en audiogebied vloeiend voor elkaar te krijgen. DEJONG AV is specialist 
op dit gebied. Bram en Dingeman de Jong vertellen over de uitdagingen waarmee ze 

worden geconfronteerd en waarom ze op apparatuur van Roland vertrouwen om aan de 
verwachtingen van hun internationale klantenbestand te voldoen. 
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stabiele verbinding van het grootste 
belang is. “Er waren momenten dat we 
evenementen hebben gedaan, maar als 
extern bedrijf om veiligheidsredenen 
geen gebruik konden maken van het 
internet van het bedrijf’, legt Dingeman 
de Jong uit. “Een voorbeeld van zo’n 
geval was een verzekeringsmaatschappij 
met één hoofdkamer en vijf subkamers 
die online zouden worden uitgezonden. 
We hebben het hele project eigenlijk op 
4G uitgevoerd met een VMT-unit met 
negen simkaarten erin. In dat geval heb 
je enorm veel data. Niet heel goedkoop, 
maar wel heel stabiel. We gebruikten 
ook een vergelijkbare opstelling voor 
Unit 4 (tv-productie) als back-up voor 
twee live-evenementen. Al voor Covid 
was IP-beheer erg belangrijk geworden 
als onderdeel van de AV-industrie en 
tegenwoordig is álles IP. Elke tool die we 
kopen heeft iets te maken met IP, alles 
staat op het netwerk.”

KWALITEIT
Als gevestigde dienstverlener met een 
reputatie voor kwaliteit, werkt DEJONG 
op internationale schaal voor een aantal 
bekende merken en een groot deel van 
het bedrijf is gericht op de zakelijke 
congresmarkt. Een typische klant is de 
oncologieafdeling van Novartis, het 
wereldwijde farmaceutische bedrijf, 
waarbij DEJONG samenwerkt met een 

beursorganisator om hun bedrijfspresen-
taties over de hele wereld te verzorgen. 
Soms gaat het om het faciliteren van 
gerichte samenwerkingen met 25 VIP’s 
uit de industrie. Budget is daarbij niet de 
uitdaging, maar de kwaliteit van de pro-
ductie is dat zeker wel. Het moet perfect 
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zijn qua look, feel en kwaliteit. De nadruk 
op kwaliteit is hetzelfde voor de talrijke 
evenementen die DEJONG namens hen ver-
zorgt voor tussen de 200 en 1000 personen 
en altijd met veel video en audio. DEJONG 
is ook belast met de uitvoering van pers-
conferenties voor motorgigant Kawasaki op 
beurzen in Milaan en München en voor ver-
schillende autofabrikanten. “Alle producties 
die we maken zijn elke keer weer anders”, 
vertelt Bram de Jong. “Zo merken we bij 
Kawasaki dat ze elk jaar een nieuwe look 
and feel willen, dus samen met creatieve 
bedrijven zetten we een concept in elkaar, 
we bouwen het en we runnen het.”

FREELANCERS
Voor elke productie neemt DEJONG waar 
mogelijk eigen materiaal en mensen mee. 
“Als een timmerman kennen we ons 
gereedschap en halen we het beste resul-
taat. We denken dat de beste manier is om 
een   team te hebben dat weet hoe alles werkt 
en hoe het in elkaar zit, in tegenstelling tot 
het Amerikaanse model waar misschien 
dry-hire wordt gebruikt en een freelancer 
wordt ingeschakeld voor de klus”, verduide-
lijkt Dingeman de Jong. “Wij zijn een klein 
bedrijf van zo’n tien mensen en we kunnen 
freelance specialisten inschakelen voor een 
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bepaalde klus. Op dit moment is er 
bijvoorbeeld beneden (in het DEJONG-
kantoor, red.) een virtueel congres aan 
de gang en werken we met vijf of zes 
freelance video-editors die gespecia-
liseerd zijn in de virtuele technieken 
die nodig zijn voor deze klus.”

OVERTUIGD
Een klus perfect afleveren, mede door 
je tools goed te kennen. Het is één van 
de krachten van DEJONG. “Daarom 
spraken Roland-producten aan: ze zijn 
slim, hebben een doordachte functi-
onaliteit en ze zijn efficiënt”, vertelt 
Bram de Jong. Dat liet de V-1600HD 
Multi-Format Video Switcher ons 
tien jaar geleden al zien. We verge-
leken de geleverde kwaliteit met een 
veel duurder product en waren zeer 
positief verrast, dus kochten we er 
vijf of zes. Toen we naar ons volgende 
evenement kwamen, hadden we een 
aantal freelance-technici die niet zeker 
waren van Roland en het afdeden als 
‘niet serieus’. We hebben hen aan-
gemoedigd om het te proberen. Nu 
hebben die mensen die twijfelden aan 
de V-1600HD zelf Roland-apparatuur 
in hun voorraad! Hetzelfde gebeurde 
zelfs toen we een Yamaha M7-console 
nodig hadden en we er nergens een 
konden krijgen. We probeerden de 
M-400 als alternatief, hebben een test 
gedaan met enkele engineers en na 
een paar dagen was het in orde.”

ROLAND-REIS 
DEJONG begon de reis met Roland-
producten kort na de introductie 
van de Roland V Mixing Systems en 
de Digital Snakes. Sindsdien is een 
indrukwekkende Roland-inventaris 
opgebouwd. Ondertussen hebben 
ze elke Roland-switcher op één na, 
evenals twee M-5000-consoles aan 
hun toolkit toegevoegd. Aanvankelijk 
gebruikte DEJONG producten zoals 
de Roland V-1600HD als aanvullende 
video-oplossingen voor Barco en 
Panasonic, maar nu staan   de produc-
ten op zichzelf. Van alle producten 
die ze bij de hand hebben, is het niet 
verwonderlijk dat de multi-tasking 
Roland VR-50HD HD Multi Format 
AV Mixer en de Roland V-1200HD 
Multi Format Video Switcher het 
meest worden gebruikt. Beide vlag-
genschipmodellen in de Roland-reeks 
zijn ‘alles-in-één’-ontwerpen die boor-
devol functies zitten om de meeste 
schakel- en mixmogelijkheden aan 
te kunnen. “We kunnen wel zeggen 
dat we Roland hebben zien groeien”, 
vertelt Bram de Jong. “De kwaliteit is 
goed, het gebruiksgemak is groot en 
dat geldt zeker ook voor de betrouw-
baarheid. Een jaar of zeven geleden 
hadden we een keer het probleem 
dat de back-upbatterij leeg was op 
een M-400. Dat is het enige probleem 
dat we hebben gehad met Roland-
producten.”
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ULTIEME TOOLKIT
Gevraagd naar welk Roland-product de mensen 
van DEJONG altijd in hun evenemententoolkit 
zullen stoppen, reageert Bram de Jong: “Nou, 
als het beschikbaar is - en bijna iedereen in het 
bedrijf zal hetzelfde doen - wil ik de VR-50HD 
nemen. “Als iemand een kleine VR-1HD of zo 
huurt, nemen we soms ook de VR-50HD mee, 
voor het geval dat. In feite hebben we bij 95% van 
alle streaming die we doen altijd een VR-50HD 
als laatste mixer naar de encoder voordat we 
gaan streamen. Dus als er iets gebeurt, heb je de 
kans om er iets aan te doen met de VR-50HD, 
zoals PinP toevoegen. Je hebt ook alle tools die 
in de VR-50HD zitten, zoals een ingebouwde 
audiomixer, delay-lijn - alle tools waarvoor je 
normaal gesproken externe apparatuur nodig 
hebt.” Een ander product is de XS-84H Matrix 
Switcher die veel wordt gebruikt. De Jong: “Een 
geweldig hulpmiddel, omdat je op elk kanaal de 
mogelijkheid hebt voor correctie zoals scaling of 
audiovertraging. Het zit allemaal in de machine 
en dat is iets dat je bij je wilt hebben, want bij 
elke productie zijn er kleine verrassingen!”

VERWACHTINGEN MANAGEN
DEJONG probeert altijd het onverwachte te 
vermijden door de verwachtingen van de klant 
vanaf het begin te managen. Soms begrijpt 
een klant niet helemaal of ze een stream of 
een online vergadering willen houden waar 
deelnemers kunnen deelnemen en DEJONG wil 
graag vanaf het begin hun behoeften verdui-
delijken. “Een groot deel van wat we doen is in 
de eerste plaats samen met de klant uitzoeken 
wat ze willen, wat het doel van de bijeenkomst 
of het evenement is, wat ze willen bereiken”, 
vertelt Dingeman de Jong. “Vaak zit er een pro-
ductiebedrijf tussen de opdrachtgever en ons 
en hebben de producers daar een relatief goed 
technisch inzicht in de audiovisuele mogelijk-
heden. Wij kunnen dan verbeteringen voor de 
uitvoering aandragen.”

BETROUWBAARHEID
Uiteindelijk draait het ook bij DEJONG alle-
maal om vertrouwen en betrouwbaarheid. Het 
formidabele team van het bedrijf heeft een 
schat aan kennis en ervaring om het beste eve-
nement te realiseren voor opdrachtgevers. Het 
juiste team op zijn plaats hebben is essentieel, 
maar het hebben van de juiste producten om 
dat team te ondersteunen, is even belangrijk. 
Daarbij vertrouwt het team dan weer op de 
betrouwbaarheid van de Roland-producten: 
“We gebruiken Roland graag. Het zijn gewel-
dige producten en we kunnen erop vertrouwen 
dat ze elke keer weer leveren. Dat is alles wat 
voor ons belangrijk is.”  

S H OW& E V E N T S  I N T ERV I E W
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DE GROTE BRAND 
DIE NOOIT 

PLAATSVOND

REALISTISCHE VUURGLOED OP LICHTFESTIVAL GENT

S H OW& E V E N T S  PROJ EC T

Oorspronkelijk en krachtig, es-
sentieel voor het leven, maar 
genadeloos in zijn vernietigen-

de woede, houdt vuur een meedogenlo-
ze greep op de menselijke verbeelding. 
Wie kijkt niet met ontzag, bewondering 
en meer dan een beetje angst bij het 

zien van dansende vlammen? Mis-
schien is dat wel de reden waarom 
‘The Big Fire That Never Happened’, in 
november zoveel aandacht en lof kreeg 
op het internationaal befaamde Licht-
festival van Gent. De kunstinstallatie, 
bedacht door de in België wonende 

Op het Lichtfestival van Gent, dat deze winter plaatsvond, stond 
de iconische toren van de Sint-Niklaaskerk virtueel in vuur en 
vlam. De in België gevestigde Oostenrijkse kunstenaar Michael 

Langeder creëerde het effect onder andere met behulp van CHAUVET 
Professional armaturen en deed dat zo realistisch dat het telefoontjes 

naar de plaatselijke brandweer opleverde.   

Oostenrijkse kunstenaar Michael Lan-
geder, zette de iconische toren van de 
Sint-Niklaaskerk in het stadscentrum 
in vuur en vlam middels gesimuleerde 
vlammen. 

GELOOFWAARDIG
Het creëren van deze realistische scène 
was geen eenvoudige taak. Afgezien 
van het feit dat alle spullen naar boven 
in de veertig meter hoge toren van de 
kerk moesten worden gehesen (elke keer 
een reis van vijftien minuten), moest 
het ontwerpteam uitgebreide trial-
and-error-aanpassingen doen om hun 
vuur angstaanjagend geloofwaardig te 
maken. De uitgebreide kleurweergave 
van de ingezette CHAUVET Professional 
COLORado- en COLORdash-armaturen 
met IP65-classificatie, geleverd door 
John & Jane Premium Technical Event 
Support, hielp hen daarbij.

EXPERIMENTEREN
Liam Van Tornhout, die samen met 
Jaagbaar en Reinout Hiel deel uitmaakte 
van het creatieve team, beschreef het 
proces. “Het nabootsen van het uiter-
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lijk van vuur in licht omvatte meer dan 
alleen het kopiëren van de kleuren die 
je in een gloed ziet”, zei hij. “Vuren zijn 
chaotische dingen, dus daar moesten we 
rekening mee houden in ons ontwerp. We 
begonnen met geel, rood en oranje, maar 
toen we een stap terug deden en naar dit 
concept keken, leek het meer op feestver-
lichting dan op een vuur. Dus moesten 
we experimenteren.”

Dit experiment bracht Liam ertoe om 
meer dan 160 verschillende kleuren-
schema’s uit te proberen, gestuurd via 
zijn ChamSys MagicQ-software. Aan 
het einde van dit proces van vallen en 
opstaan   gebruikte het ontwerpteam wit 
voor de kern van het vuur (in overeen-
stemming met de aard van echte bran-
den), maar vertrouwde men vervolgens 
meer op gele tinten dan op oranje en 
rood. Door het witte en gele licht te accen-
tueren met oranje ondertonen, ontstond 
een ‘vuur’ dat doorging voor het echte 
werk. Het team gebruikte 24 COLORado 
Panel Q40-armaturen, geplaatst op de 
vloer van de toren om een   verscheiden-
heid aan lichterlaaie kleuren te produce-
ren, waaronder rood en oranje.

Vervolgens plaatsten ze 16 COLORdash 
H12 IP, één bij elk van de smalle vensters 
van de kerktoren en nog acht stuks meer 

op de torenvloer. Gebruikmakend van de 
kleurmengfuncties van deze compacte 
RGBWAUV COLORdash-pars, creëerden 
de ontwerpers een naadloos wit tot geel 
continuüm in de smalle vensters. Afgezet 
tegen de diepere kleuren op de achter-
grond, gaf dit een natuurgetrouw beeld 
van vuur.
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GEVARIEERD
Omdat branden in een gebouw nooit netjes 
en geordend zijn, programmeerde Liam de 
verlichting in willekeurige volgorde, zodat 
de looks die hij creëerde nooit met voor-
spelbare tussenpozen werden herhaald. 
“Ik heb voorafgaand aan dit project veel 
tijd besteed aan het bestuderen van vuur”, 
zei hij. “Iets dat indruk op me maakte, was 
hoe onvoorspelbaar en gevarieerd bran-
den zijn naarmate ze vorderen. Er kunnen 
pieken zijn hier en dalen daar, in willekeu-
rige volgorde. Dus om de dingen echt te 
laten lijken, moesten we willekeurig zijn. 
Natuurlijk moesten we ook al onze arma-
turen uit het zicht houden om het geloof-
waardiger te maken.” Dat realisme vereiste 
ook rook. Het ontwerpteam zette daarvoor 
zestien rookmachines in, één voor elk raam. 
Om deze eenheden te voeden, stuurden ze 
tijdens het vijfdaagse festival dagelijks 1200 
liter vloeistof de toren op.

Met realistische ‘vlammen’ die door de 
ramen gloeiden en rook die de toren van het 
geliefde historische gebouw overspoelde, 
trok de virtuele brand de aandacht van veel 
van de naar schatting 800.000 bezoekers 
van het festival. Een ode aan het kunste-
naarschap van het ontwerpteam? Absoluut, 
maar ook een herinnering aan de indruk-
wekkende kracht van vuur.  
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AANGENAAM 
KENNISMAKEN 

S H OW& E V E N T S  AC T U EEL

De afgelopen twee jaar zijn op zijn zachtst gezegd roerig geweest, maar als de 
voortekenen niet bedriegen gaan binnenkort weer veel meer dingen mogelijk 

worden. Bij AV & Entertainment denken we graag positief en dromen we dus hardop 
van een 2022 met heel veel live entertainment. Omdat ook de audio-bedrijven daar 

weer hard bij nodig zullen zijn, vroegen we hen simpelweg één oplossing of product 
te presenteren waar de markt in hun ogen absoluut kennis mee zou moeten maken. 

Dat hebben we geweten, want de respons was groot…

AUDIO

Harmonic Design Mix & Match serie 

(Red Productions)

De Mix & Match serie is een unieke combi-

natie van een kolom subwoofer (PLB) en top-

speakers (CCX en PL serie) in een gemeen-

schappelijke kolombehuizing. Je favoriete 

luidsprekercombinatie in elegante kolom-

stijl, met een extra subwoofer om het vol-

ledige frequentiespectrum dynamisch en 

tegelijkertijd onopvallend weer te geven. Zo 

strekken de luidsprekers zich visueel uit tot 

in de hoogte van de ruimte om naadloos in 

de architectuur te passen. De Mix and Match 

is in iedere gewenste kleur en lengte lever-

baar vanuit de fabriek. De Mix & Match is 

onder andere geïntegreerd bij het Boijmans 

van Beuningen Depot en bij de Rabobank. 

Belangrijkste kenmerken: 

• subwoofer in kolomdesign

• verbluffende weergave vanaf 40 Hz

• hoge geluidsdruk tot 115 dB

• subtiele kamerintegratie



DAP EDGE-SERIE (HIGHLITE INTERNATIONAL)

De recentelijk geïntroduceerde DAP EDGE-serie 

biedt de beste draadloze technologie voor micro-

foons en beltpacks die momenteel verkrijgbaar is 

bij DAP. Het is een betrouwbare, maar betaalbare 

serie producten voor het opnemen en verster-

ken van stemmen en instrumenten en omvat een 

draadloze handmicrofoon, beltpack-zender, anten-

nedistributeur, unidirectionele antennes en een 

UHF true diversity-ontvanger. De ontvanger heeft 

een waardevolle scanfunctie, waarbij een RTA de 

bezette én beschikbare frequenties toont. Boven-

dien geeft het full-colour LCD-scherm naast alle 

noodzakelijke gegevens en instellingen ook het 

batterijniveau van de verbonden handheld/belt-

back weer, zodat je op afstand kunt zien of deze 

nog voldoende ‘vers’ is.

Beltpack en handheld zijn uitgerust met een OLED-

scherm waarop je batterijstatus, frequentie en 

naam/label kunt aflezen. Op de ontvanger kun je 

deze naam ingeven; deze wordt dan bij het syn-

chroniseren van de frequentie mee overgenomen. 

Ook kun je de achtergrondkleur van het ontvan-

gerdisplay aanpassen. Samen met de meegeleverde 

gekleurde stickers die je op de handheld of beltpack 

plakt, kun je zo heel snel identificeren welke ont-

vanger bij welke handheld of beltpack hoort.

Met extra accessoires kun je het bereik vergroten 

als dat nodig is. De handmicrofoons zijn uitgerust 

met een supercardioid condenser capsule die erg 

goed klinkt, maar mocht je liever je oude vertrouw-

de SM58-kop willen gebruiken, dan kan dat ook. 

De handheld is namelijk compatibel met draadloze 

Shure-cartridges die je er met behulp van de adap-

terring-accessoire zó op kunt schroeven.

Elk product uit de DAP EDGE-serie is afzonderlijk 

te bestellen, maar je kunt ook kiezen voor een com-

plete microfoon- of beltpack-set met condensator-

headset, 19” installatierek, adapter en windscherm.
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AMC Weekly Player (AV Integrate)

Voor zowel live evenementen als plekken met een vaste installatie is 

het blijven herhalen van de corona voorzorgsmaatregelen van belang. 

Hiervoor (en voor tal van andere toepassingen) biedt AV Integrate een 

erg handige oplossing. De AMC Weekly Player is een audio player, 

waarmee je eenvoudig gesproken berichten op gezette tijden kunt 

laten afspelen. Ook beschikt de player over acht contacten, waar-

mee je berichten kunt triggeren, bijvoorbeeld: speel een bericht af als 

iemand in deze ruimte komt. Tussen de audioberichten door speelt de 

player ook achtergrondmuziek af en kunnen via vier knoppen aan de 

voorkant ook eenvoudig en snel klaargezette aankondigingen wor-

den afgespeeld. Ook een microfooningang is beschikbaar. Het is een 

eenvoudig te bedienen en betrouwbare speler die is ontworpen voor 

elke openbare plaats waar geplande berichten vereist zijn. Ideaal voor 

druk bezochte plekken als supermarkt, winkel, bioscoop, stadion, 

treinstation, fabrieksruimte, kantine etc. 

L-Acoustics L-ISA Processor II (AudioBizz)

L-Acoustics introduceert de L-ISA Processor II, multichannel 

audioprocessor, een nieuwe generatie 3D audio engine. De nieuwe 

processor biedt meer power, performance en flexibiliteit. De L-ISA 

Processor II is leverbaar in vier verschillende output configuraties. 

Hij verdubbelt het aantal outputs t.o.v. zijn voorganger, waardoor 

je als gebruiker 128 outputs tot je beschikking hebt. Hierdoor ben 

je voorbereid op nog grotere en complexe evenementen. De L-ISA 

Processor II is uitgevoerd in een stevig 3U hoog chassis, voorzien 

van Neutrik connectoren. Hij wordt op afstand bestuurd middels 

L-ISA Controller software en is tevens voorzien van Milan-AVB 

dual-network redundancy, wat de noodzaak van een tweede unit 

in mirror-mode overbodig maakt. De L-ISA Processor II is tevens 

voorzien van MADI aansluitingen waardoor MADI signaal kan 

worden ingestuurd wat er via Milan-AVB weer uit komt. 
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NEUMANN MINIATURECLIP MIC SYSTEM

De Duitse microfoonspecialisten van Neumann. Berlin 

hebben hun eerste productreeks aangekondigd die speciaal 

ontwikkeld werd voor ‘close miking’-instrumenten. Om 

hun nieuwe Miniature Clip Mic System te creëren, tilden 

de ingenieurs in Berlijn de elektret-technologie en het pro-

ductieproces ervan naar een compleet nieuw niveau. De 

nieuwe KK 14-capsule is beter dan welk toestel ooit tevoren 

in staat om de kleinste geluidsdetails te capteren, en dat 

zonder enige productietoleranties zoals die tot nu toe geas-

socieerd werden met elektret-oplossingen. De modulaire 

constructie van het systeem werd ontworpen om een voor-

treffelijke stabiliteit en een lange levensduur te verzekeren 

bij live optredens en op het podium. Het systeem omvat 9 

montageoplossingen, die het mogelijk maken om de opti-

male positionering te vinden voor de akoestiek en tegelijk 

het instrument beschermen. 

De ontwikkelaars van Neumann deden zes jaar research 

naar de capsules en de productieprocessen die noodzake-

lijk waren om dit te realiseren en dat wierp vruchten af. De 

KK 14 heeft een eigen geluid dat tot een minimum beperkt 

werd en een buitengewoon hoog maximum geluidsniveau 

van 152 dB. Daardoor levert ze perfecte resultaten bij zowel 

erg zachte als erg luide instrumenten.

Daarbij komt dat het Miniature Clip Mic System modulair 

en robuust is. Neumann assembleert de KK 14-capsules met 

de hand en kapselt ze in in een titanium behuizing. De cap-

sule kan indien nodig makkelijk losgeschroefd worden van 

de zwanenhalsconnector. Alle andere componenten zijn 

eveneens makkelijk te vervangen. 

Tot de typische gebruikers van dit microfoonsysteem be-

horen orkesten, theaters, musicalproducties, concertzalen, 

bigbands, koperblazers en drummers. Dankzij de aansluit-

kabels met een 3,5 mm jack, Lemo, MicroDot of 4-pin mini 

XLR connector is het systeem compatibel met alle stan-

daard bodypacks voor draadloze installaties. De aanbevo-

len verkoopprijs van de KK 14-capsule is € 279,-. De prijzen 

voor sets starten bij €629,- (capsule, zwanenhals, kabel, 

montagesysteem, XLR-adapter en windscherm). 

HK Audio L9 210LTA (Algam Benelux)

De LINEAR 9 210LTA beschikt over de Multicell transformer (hoorn) 

van HK Audio, die ervoor zorgt dat men een uitzonderlijk ver bereik 

heeft, maar ook een constante en accurate curve van 60° x 25° vanaf 

1.35 kHz. De hoorn is door middel van vier schroeven makkelijk 90° te 

draaien. Daarnaast is de 210LTA zo gebouwd dat het bereik uitbreid-

baar is door meerdere LTA’s in clusters te gaan opstellen.

 

De Linear 9 serie beschikt net zoals de Linear 7 serie over netwerk-

compatibiliteit waarmee men de set via ethercon kan aansturen van-

uit de PC of Mac. In de software beschik je over een volledige parame-

trische 10-band EQ met variabele filters, High-Pass Filter, Low-Pass 

Filter, Polariteitswitch, Input Level, Delay, Limiter, Mute, etc. 

 

Ideaal voor grote tentfeesten waar geen line array kan hangen maar 

wel een ver bereik nodig is, of openluchtevenementen waar het geen 

evidentie is om delays te plaatsen, of waar spraak tot ver achteraan in 

het publiek verstaanbaar moet zijn.

QSC Q-SYS (Audio Solvation)

“In theaters en hospitality zien wij de wens voor een centrale en geïn-

tegreerde AV-bediening van meerdere multifunctionele ruimtes”, ver-

telt Tom Dohmen van Audio Solvation. “Op deze manier ontstaat een 

grote flexibiliteit om ruimtes aan te passen voor het hosten van ver-

schillende evenementen. QSC levert met het Q-SYS ecosysteem een 

eenvoudig maar krachtig audio/video beheerplatform voor bijvoor-

beeld hotels en theaters via gecentraliseerde, op IP gebaseerde dis-

tributie en controle over bestaande IT-netwerken, waardoor er geen 

overbodige bedrading en infrastructuur voor audio en video nodig is. 

Of het nu gaat om een live conferentie met volledige multimediaweer-

gave in vergaderruimten, dj’s in de lounge, livemuziek in de feestzaal, 

achtergrondmuziek in lobby’s, liften, restaurants en het zwembad, of 

het uitzenden van aankondigingen over het hele terrein.”

Ideaal om in te stappen op het Q-SYS platform is de QSC Core Nano. 

Voor kleinere installaties biedt de QSC Q-SYS Core Nano-processor 

een totaaloplossing. Gebruik de Core Nano in een vergaderruimte met 

alleen netwerkapparaten, of creëer een multi-zone audio oplossing 

door QSC netwerk versterkers en luidsprekers toe te voegen. 
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FUNKTION-ONE SB8 (MORE AV)

Het Engelse speakermerk Funktion-One heeft ter 

aanvulling op de compacte reeks toppen uit de 

F-serie nu ook een compacte sub uitgebracht: de 

SB8. De SB8 is een 8” bassreflex sub van 250w met 

een zeer gedetailleerd geluidsbeeld en een hoog ren-

dement met flinke output. Deze sub heeft een afme-

ting van slechts 39x24x44cm en is hierdoor op vrij-

wel iedere locatie bruikbaar. Met deze afmetingen is 

deze sub overigens 32 keer zo klein als de grootste 

sub van Funktion One, de F132 (32”).

Deze kleine maar krachtige sub is in combinatie met 

de F5, F55, F81 en F101 een ideaal systeem voor loca-

ties met de wens voor goed en krachtig geluid, maar 

met weinig ruimte. Denk hierbij aan restaurants en 

bars die later op de avond het volume willen verho-

gen met behoud van een hoge geluidskwaliteit. Door 

de compacte afmeting is de SB8 ook voor diverse 

toepassingen thuis een ideale oplossing. Funktion-

One levert standaard in de kleuren violet, zwart en 

wit, maar voor een kleine meerprijs is iedere RAL-

kleur en afwerking mogelijk. Voor omgevingen met 

een hoge luchtvochtigheid is er een speciaal WR 

(weather resistant) model verkrijgbaar. 

Funktion-One brengt zeer binnenkort ook de iets 

grotere SB10 uit. Passief, maar ook een actieve versie 

met een ingebouwde 3-kanaals versterker om daar-

mee twee toppen aan te kunnen sturen. 

Adamson CS (Audio Acoustics)

De Adamson CS-Series brengt de nieuwste technieken naar de bekende Adamson 

S-Series luidsprekers, inclusief ingebouwde eigen ontwikkelde Adamson versterkers 

met DSP. De CS-Series zijn ook de basis van een totaal nieuw platform van rackpro-

ducten als de CS Gateway, CS Bridge, CS NDS, CS PDS, gecombineerd met een nieuw 

softwareplatform om het beste uit de Adamson producten te halen. Dit CS-Platform 

biedt een gebruikerservaring die is ontworpen met het oog op een professionele 

audio workflow die voorziet voor zowel systeemontwerp, patch, systeemoptimalisa-

tie, tuning en monitoring. Met deze software is array-optimalisatie mogelijk zonder 

extra latency!

De CS-reeks maakt gebruik van een redundant AVB MILAN-netwerk met de moge-

lijkheid om audio tussen meerdere bronnen over een netwerk met elkaar te verbin-

den. Daarnaast is er een analoge XLR-ingang en -uitgang voor eventuele back-

up. Alle functies van de luidspreker worden bestuurd en bewaakt via Adamson’s 

eigen CS-software. Mocht je een ander protocol dan AES of analoge audio willen 

gebruiken kan het systeem met een Auvitran Toolbox toch via AVB Milan aange-

stuurd worden. Auvitran biedt de mogelijkheid voor conversie naar bijna alle audio 

protocollen.

De luidsprekers bestaan voorlopig uit twee point source luidsprekers, namelijk de 

CS7p (2x 7’’ + 1.4’’) & CS10p (2x 10’’ + 1.4’’). Deze modellen zijn ook te verkrijgen in de 

3 line-array modellen genaamd de CS7 (2x 7’’ + 1.4’’), CS10 (2x 10’’ + 1.5’’), CS10N (2x 

10’’ + 1.5’’). Deze reeks wordt compleet gemaakt met de CS118 (18’’) & CS119 (19’’) sub 

luidsprekers.

Dan de CS-rackproducten: de CS Gateway is een 16 x 16 matrix met 16 kanalen DSP, 

met dual-LAN, Milan-ready AVB, AES / EBU en analoge verbindingen. De CS NDS is 

een netwerk- en analoge patchbay waarmee gebruikers redundant audio en bedie-

ning via één netwerkkabel naar CS-luidsprekers kunnen sturen. De CS PDS zorgt 

ervoor dat alle CS-Series-systemen voldoende stroom krijgen en stelt de gebruiker 

ook in staat om verbruiksgegevens te monitoren, zowel per uitgangsvermogen als 

totaal verbruikt vermogen. De CS Bridge is ontworpen om de bestaande netwerkin-

frastructuur te vervangen. Zodat gebruikers de CS-serie naadloos in hun bestaande 

inventaris (zoals de veelgebruikte Lab.Gruppen versterkers bij Adamson systemen) 

kunnen integreren door dual-LAN, MILAN-ready AVB-signaal te converteren naar 

AES / EBU.

Sinds het voorjaar van 2021 waren de eerste point source sets in het land actief, deze 

zorgde voor bestaande Adamson gebruikers tot een aangename verassing. Sommige 

bestaande S gebruikers hebben hun sets omgebouwd of aangevuld naar CS. In de 

zomer van 2021 vond de eerste installatie plaats, in de grote Jupilerzaal van Chassé 

theater in Breda (32x CS10, 10x CS119 en 8x CS7). Verhuurbedrijf Showdesign uit 

Nijkerk is een nieuwe Adamson gebruiker die als eerste het nieuwe CS10 line-array 

heeft aangeschaft, met bijhorende CS119 en CS10p.
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UE-SERIES PTZ CAMERAS
UNIFIED PTZ ECO-SYSTEM & INFRASTRUCTURE ARCHITECTURE

New High Performance 4K 1/2.5-Type MOS Sensor
Widest lens on the market with up to 74.1° wide angle

New ‘Direct Drive System’ with preset position accuracy of +0.01°
24x Optical Zoom, with additional intelligent zoom up to 36x Zoom

Supporting industry standards such as NDI, NDI|HX version 2, SRT, RTMPS, FreeD & more*
Powerful ‘Venus Engine’ processor

*Not all models feature all protocols, please check separate specifications

BUSINESS.PANASONIC.EU/PTZ_AW-UE80
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JBL EON700  (AUDIO XL)

EON is al meer dan een kwart eeuw het best verkochte PA-systeem van 

JBL en biedt nu vier nieuwe modellen. De lichtgewicht actieve luid-

sprekers van de EON700 serie in de robuuste kunststof behuizingen 

overtuigen door hun veelzijdige toepassingsmogelijkheden, hun pres-

taties en rijke klank.

 

De EON710, EON712, EON715 en de EON718S subwoofer zijn ideaal 

voor presentaties, live-evenementen en concerten. Veel onderdelen 

en de kast zijn volledig opnieuw ontworpen en verbeterd. Nieuw in de 

EON700-serie is Bluetooth 5.0, een standaard die een groter bereik en 

betere audiokwaliteit biedt en tegelijkertijd minder stroom verbruikt. 

Muziek kan rechtstreeks vanaf een smartphone worden gestreamd. 

Het PA-systeem kan ook handig worden bediend vanaf een tablet met 

behulp van de ‘JBL Pro Connect’-app. Degenen die de voorkeur geven 

aan hardwarematige bediening zullen profiteren van het verlichte 

LCD-display van de luidsprekers voor gemakkelijke toegang tot alle 

functies.

 

De luidsprekers hebben twee ingangen als combo jacks met XLR/jack 

connectoren en een XLR pass-thru uitgang om het signaal door te lus-

sen. De ingangen kunnen elk worden omgeschakeld van microfoon- 

naar lijnsignaal. De ingebouwde DSP biedt dbx dynamische verwer-

king met automatische feedbackonderdrukking, parametrische EQ 

en vertragingstijd voor verschillende toepassingen. De ingebouwde di-

gitale klasse-D versterkers leveren 1.300 watt (full-range) of 1.500 watt 

(subwoofer) aan piekvermogen.

 

De compacte multifunctionele behuizingen kunnen worden geplaatst, 

opgehangen of gebruikt als podiummonitors. Opzetten en afbreken is 

een fluitje van een cent dankzij de ergonomische handgrepen en het 

lichte gewicht. Zowel onervaren gebruikers als professionals zoals mu-

zikanten, DJ’s en installateurs krijgen een PA-systeem van hoge kwali-

teit met een geweldig geluid voor vele jaren betrouwbaar gebruik.

QRP20 Pro-Ribbon zuil systeem (Alcons Audio)

De QRP20 is een 2-weg zuilarraysysteem (slecht 150 mm 

breed en diep) met een zeer hoge projectiecontrole, om te 

worden gebruikt als verticaal geluidssysteem, voor zowel 

permanente als draagbare toepassingen. Het slanke ont-

werp biedt een natuurlijke, dynamische geluidsweergave 

met uitstekende verstaanbaarheid en worp. Uitgerust met 

de RBN401 4” pro-ribbon driver op een ‘Morpher’ lens, is 

het systeem speciaal ontworpen voor toepassingen waar 

ultieme natuurgetrouwheid moet worden geprojecteerd 

met brede horizontale en smalle verticale dekking. De   

zeer hoge worpefficiëntie en projectiecontrole, dankzij 

het volledig natuurlijke cilindrische golffront van de pro-

ribbon weergever, is de perfecte oplossing in akoestisch 

uitdagende omgevingen, of toepassingen waar verstaan-

baarheid over afstand vereist is.

De transiënt-weergave en het ongebruikelijk hoge 

piekvermogen (800 W) zorgen voor een perfecte ver-

staanbaarheid van de laagste tot de hoogste SPL met 

een dynamisch bereik van 1:15 RMS tot piek. De vlakke 

frequentierespons en het snelle impulsantwoord van de 

RBN midden-hoge tonen weergever, in combinatie met 

de gepatenteerde spreiding, zorgt voor een maximale 

‘gain-before-feedback’ tot direct voor/onder het systeem.

De RBN401 is gemonteerd in een D’Appolito-

luidsprekerconfiguratie met de 4 5” / 13cm woofers in 

een afgesloten kast. De toepassing-specifiek ontworpen 

woofers zijn voorzien van Active Coil™-technologie voor 

extreem lage vervorming en dus een perfecte match met 

de pro-ribbon weergave.

De QRP’s worden aangestuurd door de ALC luidspreker-

controller; door de geïntegreerde VHIR™-processing, 

audiofiele versterkereindtrappen en het Signal Integrity 

Sensing™-feedbackcircuit, biedt de ALC QRP20-

specifieke aandrijving, resulterend in een absoluut maxi-

male geluidskwaliteit met meer uitgangsreserve en uiter-

ste betrouwbaarheid en flexibiliteit. 
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AFC IMAGE (YAMAHA / NEXO / STEINBERG) 

AFC Image is een immersive ecosysteem dat door Yama-

ha, NEXO en Steinberg samen is ontwikkeld. 

Allereerst is er de grote update van de NEXO NS-1 spea-

ker configuratiesoftware die nu ook functionaliteit biedt 

waarmee eenvoudig en snel een immersive speakersys-

teem is te ontwerpen met een breed scala aan NEXO en 

Yamaha speakers. Rendering van objectposities en 3-D 

reverb wordt verzorgd door de AFC4 processor, simultaan 

met eventuele akoestische enhancement en tot 96 aux 

inputs, waardoor externe immersive systemen plug & 

play kunnen worden aangesloten. Om dit alles tegelijker-

tijd te kunnen doen heeft de AFC processor 256 inputs en 

outputs over Dante in 96kHz kwaliteit.

Voor pre-productie en automatisering is de bestaande 

Dolby Atmos workflow in Nuendo11 gekoppeld aan het 

Yamaha OSC protocol. Het is een kwestie van even ‘OSC 

renderer’ aanvinken en Nuendo 11 schakelt moeiteloos 

over naar directe controle van AFC Image objecten. Het 

grote voordeel is dat de Dolby Atmos workflow al meer 

dan tien jaar is verfijnd en dus een efficiënte en effectieve 

manier is om immersive producties te maken – of dat nu 

voor film is in Dolby Atmos, of voor live met AFC Image.

Voor live productie is er een multi-user interface ont-

wikkeld die met een Windows of MacOS PC kan worden 

gebruikt, maar ook met willekeurige tablets via een web 

browser – gelijktijdig met meerdere gebruikers. Verder 

kan de object  panning in real time bestuurd worden 

met Yamaha’s Rivage PM, CL en QL mengtafels, met user 

control apps zoals Max, Lemure, Touch OSC, en ook met 

stage tracking systemen zoals TTA Stagetracker II. 

Vanaf april zal Yamaha met een AFC demo systeem door 

Europa toeren om Audioversity seminars te geven; een 

4 uur durende Avixa CTS RU gecertificeerde training in 

ontwerp, werking en bediening van AFC Image syste-

men. Houdt hiervoor de kanalen van Yamaha in de gaten. 

Amate Audio X102FD

Het formaat van een reguliere 12’’ full-range speaker met de output van 

4 compacte line-array kasten. De Amate Audio X102FD is uitgevoerd met 

twee 10’’ woofers en een 3’’ HF driver, welke op een draaibare (HxV) 80 x 

60 hoorn zit. De Active+ luidspreker is uitgevoerd met een 3000W con-

tinue versterkermodule, waarvan 2400W op de 10-inchers en 600W op 

de HF driver. Dit alles resulteert in een constante SPL van 136dB. Via het 

ingebouwde touchscreen kunnen alle presets en instellingen eenvoudig 

bepaald worden. Dit alles kan eveneens remote met de Ethercon connec-

toren via de DSP-Studio 3 app op de PC en iPad uitgelezen en ingesteld 

worden. Via ditzelfde netwerk stuur je ook eenvoudig Dante signaal mee. 

Meet his friend; de Amate Audio X218WF subwoofer. De X102FD mat-

ched perfect met deze dubbel 18’’ subwoofer met een versterkermodule 

van 5000W continue. Samen kunnen ze elk project aan. De toepassin-

gen voor deze luidsprekers zijn oneindig. Denk aan middelgrote theaters, 

poppodia, discotheken en clubs maar de X102FD is ook perfect inzetbaar 

bij live events en door verhuurbedrijven. 
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FLEX6 (AED Audio)

AED Audio is een relatief jong 

merk, maar kan bogen op een 

lange historie. Eén van de 

paradepaardjes van het merk 

is de multifunctionele FLEX6 

luidspreker, die opvalt door zijn 

lichte gewicht, strakke design, 

kracht én flexibiliteit. 

Kenmerken: 

-  Multipurpose powered line 

source speaker

-  LF transducer: 2x 6,5” 

Neodymium

-  HF transducer: 1x 1.4” 3” voice 

coil Neodymium

-  Freq. response -6dB: 65 –  

18 KHz

-  Freq. response -10dB: 60 – 

18KHz

-  Dekking: 15 x 110 graden – 

draaibare hoorn

-  Max. SPL: 130 dB

-  Amp.: Class D, 1.300W RMS – 

2.600W peak
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‘DE TIJD NUTTIG BESTEED’
AED AUDIO

Toen in december 2019 tijdens de AED Customer Nights de geboorte van audiomerk AED Audio 
werd aangekondigd, zag de wereld er nog anders uit. Een paar maanden later lag de wereld op 
zijn gat en dat gold voor de entertainmentwereld in het bijzonder. Zo werd het een ander begin 

dan gehoopt, maar bij AED Audio werd de tijd toch vooral nuttig besteed, zo blijkt in gesprek 
met CEO Glenn Roggeman: “We geloven er zeer sterk in dat AED Audio voor verhuurbedrijven 

op elk continent een sterk audiomerk zal worden.”

Natuurlijk had AED Audio zich een 
andere start gewenst, Glenn Rog-
geman zal de eerste zijn om het toe 

te geven. Maar net als iedereen in de wereld 
van live entertainment had ook AED Audio 
in ‘coronatijd’ weinig te willen. Dealen met 
de situatie en er het beste van maken, zo 
luidde het adagium. Zo werd bij AED Au-
dio de tijd onder andere nuttig besteed om 
de geluidssettings verder te optimaliseren, 
vertelt Roggeman (CEO van AED Group). 
“AED Audio wil de flexibiliteit in toepassin-
gen maximaliseren door één systeem voor 23 

verschillende set-ups te bieden. Dat maakt 
het merk echt uniek”, legt hij uit. “Het was 
uiteraard een enorme uitdaging om de set-
tings te perfectioneren om een maximale 
kwaliteit te kunnen garanderen in de ver-
schillende toepassingen. Daarnaast hebben 
we ook een aantal intelligente accessoires 
ontworpen, met het oog op meer efficiëntie 
voor elk verhuurbedrijf.” In de eerste kasten 
van het merk waren er vijftien settings voor 
23 opstellingen. Roggeman: “We hebben 
dit nu kunnen herleiden tot drie geopti-
maliseerde settings die in easy-mode zeer 

eenvoudig te bedienen zijn op de kast, met 
een bijzonder kwalitatief resultaat. Op deze 
manier biedt AED Audio echt een ‘plug and 
play’-oplossing voor 95% van alle producties. 
De software laat eveneens toe om getrainde 
gebruikers in ‘expert mode’ tailormade te la-
ten perfectioneren ”

BIJZONDERE PASSIE
Al in de jaren ’80 waren Glenn Roggeman 
en consorten bezig met het ontwerpen en 
bouwen van speakers. Met de start van AED 
Audio keert het bedrijf dus feitelijk ook terug 



naar waar het ooit allemaal begon. Het is 
volgens Roggeman het resultaat van hun 
bijzondere passie voor de ontwikkeling 
van geluidssystemen: “We merkten dat in 
de jaren ’90 elke topfabrikant ook met dito 
topsystemen op de markt kwam. Vanaf 
de jaren 2000 constateerden we ook dat er 
ondertussen zoveel verschillende speaker-
modellen beschikbaar waren, dat het voor 
verhuurbedrijven onhoudbaar werd om 
al deze segmenten te blijven volgen. Op 
een bepaald moment zag ik bij een Engels 
verhuurbedrijf dat ze maar liefst 43 ver-
schillende speakers in hun verhuurgamma 
hadden zitten. Dit is zowel financieel als 
operationeel een nachtmerrie voor elke 
verhuurder. Op dat moment ontstond mijn 
droom om een product te ontwikkelen dat 
al deze verschillende toepassingen kon 
coveren met slechts één systeem.”

MAXIMAAL RENDEMENT
Dat laatste is in de ogen van Roggeman ook 
meteen de meest onderscheidende troef die 
AED Audio in handen heeft. “Met één sys-
teem kunnen we 23 verschillende set-ups 
maken”, benadrukt hij. “Voorheen had je 
hier meer dan tien aparte speakermodellen 
voor nodig. In elke afzonderlijke applicatie 
kunnen we een uitzonderlijke kwalitatieve 
sound garanderen. De kwaliteit van AED 
Audio speakers verbleekt niet bij de beste 
systemen op de markt en daar zijn we uiter-
aard heel trots op. En de flexibiliteit en con-
nectiviteit die we kunnen aanbieden is echt 
ongezien.” Die flexibiliteit komt natuurlijk 

ten goede aan de verhuurbedrijven, legt 
Roggeman uit. “De meeste verhuurbe-
drijven zijn in verschillende segmenten 
actief. Soms wordt het materiaal gebruikt 
voor grote festivals, soms voor congres-
sen of corporate events. In de zomer is er 
behoefte aan veel grote geluidssystemen, 
in de winter worden veelal kleinere set-ups 
gebruikt. Ook de locaties verschillen. In 
een tent gebruik je een andere set-up dan in 
een arena, theater of congreszaal. Eigenaars 
van verschillende systemen worden vaker 
geconfronteerd met stilstand van een deel 
van hun materiaal. Het feit dat AED Audio 
een oplossing biedt voor al deze verschil-
lende toepassingen, op elk moment en op 

elke plaats, zorgt voor een maximaal rende-
ment van de investering. En uiteraard kunnen 
we onze klanten bijkomend ondersteunen met 
zeer grote aantallen van AED Audio spea-
kers vanuit onze eigen verhuurvloot, op het 
moment dat ze dit nodig hebben. Behalve de 
flexibiliteit in toepassingen, is het ook een 
ideale management tool om de eigen investe-
ringen te optimaliseren, zowel financieel als 
operationeel.”

PRODUCTNIEUWS
Roggeman verwacht dat we in 2022 nog wel 
met wat ‘corona-turbulentie’ te maken zullen 
hebben. “Maar ik hoop uiteraard dat onze sec-
tor toch in stijgende lijn kan herstarten”, ver-
telt hij. “Ik verwacht, bij leven en welzijn, dat 
2023 weer een normaal jaar kan worden voor 
ons vak. In 2021 hebben we duizend speakers 
gefabriceerd en die zijn allemaal verkocht in 
de Benelux. Dit jaar kondigen we een verdrie-
dubbeling aan voor de wereldwijde verkoop, 
ondank de uitdagingen in de supply chain, 
waarmee wij net als alle fabrikanten worden 
geconfronteerd.” Productnieuws is er ook bij 
AED Audio, dat op dit moment bezig is met 
ontwikkeling van een flexibele self-powered 
floor monitor. “Dankzij de enorme flexibili-
teit van de huidige producten, zien we geen 
noodzaak voor een verdere uitbreiding van 
het gamma in de komende tien jaar”, vertelt 
Roggeman. “Onze focus ligt vandaag vooral 
op de grootschalige productie van de FLEX6, 
de SOLID15 en de SOLID28 voor de wereld-
wijde verkoop. We geloven er zeer sterk in dat 
AED Audio een sterk audiomerk zal worden 
voor verhuur- en installatiebedrijven op elk 
continent.”   
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‘FRISSERE LOOK, 
DEZELFDE KWALITEIT’

S H OW& E V E N T S  I N T ERV I E W

REBRANDING: PAINTING WITH LIGHT IS NU PWL

Painting with Light heeft een volledige rebranding ondergaan. Logo, website én 
strategische marktvisie zijn vernieuwd. En voor eigenaar en creatief directeur Luc 
Peumans gevoelsmatig misschien nog wel het meest ingrijpend: de naam Painting 

with Light is veranderd in PWL. “Dat voelde voor mij persoonlijk best spannend, maar 
eigenlijk noemde bijna iedereen ons toch al zo”, vertelt hij lachend.  

De dramatische impact van de coronacrisis op de 
evenementen- en entertainmentsector heeft veel 
bedrijven aangezet tot herpositionering. Ook bij 

Painting with Light is nagedacht over de structuur van 
het bedrijf, al was dat eigenlijk al wel wat langer aan de 
gang, geeft Luc Peumans aan. “De nieuwe website stond 
al langer op het programma, maar dat hebben we juist 
een beetje stopgezet in coronatijd. De rebranding stond 
niet zozeer gepland, maar is er bij gekomen nadat we 
binnen het bedrijf een soort oefening deden om de cul-
tuur en visie van ons bedrijf bij iedereen helemaal helder 
te krijgen. We hebben de tijd dus wel benut om aan het 
bedrijf te werken. De structuur, de organisatie….we heb-

ben ook een PWL Academy opgericht. De naam Painting 
with Light was in mijn ogen erg goed. Het dekt de lading 
ook. Ik wilde de naam eigenlijk niet veranderen, maar 
het was wel een moeilijke naam om in een logo of visu-
aliteit te duiden. Ook daarom hebben we er nu PWL van 
gemaakt.”

VISUELE EXPERIENCES
PWL is internationaal erkend om zijn expertise in ligh-
ting, visual, show en production design. Op basis van 
deze kerncompetenties ontwikkelde het PWL manage-
ment de nieuwe strategische richting met marktdiver-
sificatie, digitalisatie en A tot Z project management 

Niels Destadsbader



services voor intense visuele ervaringen. 
“We willen visuele experiences ontwikke-
len, ontwerpen en produceren in de breed-
ste zin van het woord”, vertelt Peumans. 
“Dan gaat het over lichtontwerp, videode-
sign, systeemintegratie, special effects….
zowel voor live entertainment als voor onze 
projectendivisie.” Die divisie zorgde er voor 
dat PWL de afgelopen tijd werk genoeg 
had, zelfs tijdens de pandemie. “Raar maar 
waar, vorig jaar was feitelijk ons beste jaar 
ooit”, erkent Peumans. “We deden veel 

installaties en hadden veel projecten in 
onze eigen chromakey TV studio’s, mede 
omdat we dat op een wat hoger niveau 
kunnen aanbieden dan de gemiddelde 
studio. Dat heeft echt wel nieuwe busi-
ness gegenereerd. Zo sterk zelfs dat we 
net ook in Brussel een vaste opgeleverd 
hebben voor BluePoint, waar we onze 
diensten zullen blijven verlenen.”

OVERTREFFEN
PWL staat voor kwaliteit, creativiteit en 
perfectionisme en heeft daardoor ook 
een flink portfolio aan trouwe klanten 
opgebouwd. “Zij zijn gewend dat we 
kwaliteit leveren en eigenlijk is het zelfs 
zo dat iedereen in ons team altijd net 
wat meer wil bieden dan de klant van 
ons verwacht. Ik denk dat dit wel teke-
nend is voor ons bedrijf”, legt Peumans 

uit. “We gaan samen voor het geheel 
en doen dat inmiddels met twintig 
medewerkers hier.” Al die medewerkers 
hebben volgens Peumans het ‘PWL-dna’. 
“Maar wel met ruimte voor eigen crea-
tiviteit. Het gaat bij je mensen om men-
taliteit en passie. Skills kun je aanleren, 
maar je moet er ook een beetje gek voor 
zijn en net wat verder willen gaan. Je 
kunt natuurlijk tevreden zijn als de klant 
tevreden is, maar je kunt ook proberen 
die verwachtingen te overtreffen. Dat is 
waar wij voor gaan.”

WENDBAARDER
 “De voorbije jaren zijn we als team 
wendbaarder geworden om in te spelen 
op de snel evoluerende markt”, legt 
Peumans verder uit. “Onze klanten 
vragen meer digitale toepassingen, 
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Portfolio

Het PWL team is actief in live entertain-

ment zoals musicals, concerten, festivals 

en TV-producties. De lijst aan productie 

is immens, maar enkele 2021 referenties 

zijn:  de architecturale verlichting van de 

PWC Campus in Brussel, 24 Hour Live, 

Clouseau Live, de musicals Daens en 

40-45, K3 Dromen show, Tomorrowland 

around the world, Tien Om Te Zien, 

James De Musical, The Cooke & Verhulst 

Show, Niels De Stadsbader ‘Stronger-

concert’, DWW showcases met Ed 

Sheeran en Angèle, en nog veel meer. 

Voor de projectendivisie staan dit jaar 

ook al mooie opleveringen op de agenda 

zoals Battle of Zuohlu darkride in Hainan 

Island (China) en The Quake Experience 

in Lissabon(Portugal). 

S H OW& E V E N T S  I N T ERV I E W

Luc Peumans

K3
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alsook volledige turnkey services die 
hen volledig ontzorgen. We hebben ons 
dienstenaanbod in die richting aangepast 
en bouwden onder meer dus onze studio 
om tot een  chromakey TV studio. Deze is 
uitgerust met augmented reality technolo-
gieën voor virtuele events en live broadcas-
ting. We breiden deze diensten zelfs verder 
uit tot het op maat bouwen van virtual 
studio’s voor klanten op hun locatie. Dit 
sluit ook perfect aan op onze missie, het 
creëren van onvergetelijke ervaringen door 
krachtige visual imagineering en multisen-
sorische emoties.”

MULTIDISCIPLINAIR
Waar Peumans zijn bedrijf ooit begon met 
alleen lichtontwerp als dienst, is het werk-
veld van PWL door de jaren heen veel bre-
der geworden. Naast lichtontwerp behoren 
onder andere ook videodesign, projectie, 
systeemintegratie en special effects tot de 
expertises van het bedrijf. “We merken dat 
veel klanten graag met ons werken omdat 
we multidisciplinair zijn en het dus alle-
maal kunnen”, geeft Peumans aan. “We kij-
ken altijd naar het resultaat dat we willen 
bereiken en of daarvoor dan in de eerste 
plaats licht of video nodig is, dat maakt niet 
uit. We benaderen het wat dat betreft meer 
op een holistische manier…als het resultaat 
er uiteindelijk maar is.” Toch is het geen 
must om álles zelf te doen, geeft hij verder 
aan: “We kunnen ook prima met andere 
partijen werken. Soms doen we nog steeds 
alleen het lichtontwerp, voorzien we in 
mediaservers en bij VRT leveren we soms 
bijvoorbeeld alleen de programmeurs. 
Maar voor veel partijen is het prettig om 
alles bij ons neer te kunnen leggen als een 

soort one-stop shop. Die vraag is door de 
jaren heen ook steeds groter geworden, 
zeker bij de projecten.”

MIDDEN-OOSTEN
Het zijn allemaal zaken waar met de 
rebranding in de praktijk niks aan veran-
dert. “Dat geldt zowel voor onszelf als voor 
onze klanten”, vertelt Peumans. “Het is 
vooral het uiterlijk dat anders is geworden, 

met een fris logo en een makkelijke naam. Die 
naamsverandering voelde voor mij persoon-
lijk eerst wel gek. Ik heb het eerder altijd wat 
willen tegenhouden en het was zelfs het beleid 
om de naam altijd en overal volledig uit te 
schrijven. De reacties zijn gelukkig enthou-
siast en het voelt ook goed, ik sta er voor de 
volle honderd procent achter. Het is ook mooi 
richting de toekomst, waarin we sowieso nog 
veel plannen hebben. We zijn bijvoorbeeld 
steeds meer bezig in het Midden-Oosten, waar 
we een vaste business developer hebben zit-
ten. We zijn bezig met een pretpark in Qatar, 
hebben het lichtontwerp gedaan voor het King 
Salomon University Stadium in Riyad en wil-
len later dit jaar ook een kantoor openen in die 
contreien.”

STERKER
Het is fijn dat in de wereld na twee jaar ellende 
sowieso weer ruimte is voor entertainment en 
PWL draagt daar graag aan bij. Luc Peumans 
concludeert: “Ik ben oprecht trots dat ons 
team, onze partners, klanten en onze hele 
sector zoveel solidariteit, creativiteit en ena-
gagement aan de dag leggen. We zijn er nog 
niet helemaal maar ik ben rotsvast overtuigd 
dat we hier sterker uitkomen. Samen laten we 
iedereen opnieuw lachen, roepen, zingen en 
dansen!”  

S H OW& E V E N T S  I N T ERV I E W

Over PWL

PWL werd opgericht in 1999 door CEO Luc Peumans en is gevestigd in C-Mine te Genk, 

België. Deze innovatieve studio voor verlichting en videodesign heeft wortels in live enter-

tainment, concerten en TV-producties. Het gespecialiseerde team ontwikkelt geavanceerde 

licht- en videotechnologieën voor boeiende verhalen en visuele ervaringen in de entertain-

ment- en vrijetijdsmarkten evenals in retail en architecturale toepassingen. De laatste inno-

vatie is een volledige uitgeruste Virtual Event Studio met spectaculaire augmented reality 

decors en licht-en geluidsinstallaties voor opname en weergave van virtuele live events. 
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The Everet EVP NDI series supports NDIv5 and SRT. 
O� ering high quality video, tally and control using 
a standard gigabit enabled network and native 
integration of industry standard video so� ware.

• PTZ camera with NDI|HX, SRT and PoE
• High Quality 12x, 20x and 35x 

Optical Zoom Lens
• Light Sensitive
• IP, HDMI, 3G-SDI, USB3.0 output

Simplifying setup for live streaming systems 

Pro Grade PTZ 
Cameras with NDIv5 
and SRT

Simplifying setup for live streaming systems 

O� ering high quality video, tally and control using 
a standard gigabit enabled network and native 
integration of industry standard video so� ware.

PTZ camera with NDI|HX, SRT and PoE
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VERBAZINGWEKKEND GEDETAILLEERD

De nieuwe PT-FRQ60 serie, bestaat uit de PT-FRQ50 (5,200 lm1, 1-Chip DLP™) projector én de 
PT-FRQ60 (6,000 lm1, 1-Chip DLP™) projector, welke allebei soepele, kwalitatieve en 

gedetailleerde 4K afbeeldingen leveren met een verbeterde kleurreproductie. De 4K camera's 
AW-UE80W/K, AW-UE50W/K, AW-UE40W/K, AW-UE20W/K en de HD camera AW-HE20W/K, 

beschikken over het nieuw ''proprietary direct drive system'' en zullen in het eerste kwartaal van 
2022 uitgebracht worden.

PTZ CAMERA’S & PT-FRQ60 4K PROJECTOR SERIES  

www.output.nl
Meer info & specs

���

*Alle producten verkrijgbaar in zwart en wit
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