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Tekst voor een goede AV 
hand-out van de workshop  

 

 
Het probleem met de omschrijvingen van Marcel en Renko is dat ze het te sterk technisch 

benaderen. Vertrekkend vanuit de inhoud is mijn definitie heel anders. 
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Jij maakt de AV met de beleving en de emotie van het moment waarop je de foto’s maakte. Je vindt 
bij voorbeeld een landschap bij ondergaande zon fenomenaal mooi. Bedenk dat je het in DRIE 
dimensies ziet. Het fototoestel legt geen beleving of emotie vast, het registreert het landschap  in 
TWEE dimensies. 
Een kijker naar de foto van datzelfde landschap heeft een eigen indruk en die is per definitie niet de 
beleving en de emotie die jij had. 
 

 
Ideeën liggen voor het oprapen, je moet ze wel zien liggen. We hebben honderden brainwaves per 
dag, die we na enkele seconden alweer vergeten zijn.  
Heel vaak komen er bij rondwandelen en het fotograferen op een plek al gedachten bij je op. Het is 
goed om die meteen vast te leggen. Vaak heeft je mobiele telefoon een notitiemogelijkheid of een 
voicerecorder. 
Maar ook bij het kijken naar tv, het lezen van de krant, een tijdschrift, een boek of het luisteren naar 
een ander of de radio komen ideeën in je op. 

EEN THEMA IS AANTREKKELIJK ALS EEN ANDER ZEGT: HOE KOM JE ER OP….   
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WAAROM vind ik het de moeite waard om over dit thema een AV te maken? 
WAT wil ik dit thema bereiken en is de AV daarvoor het meest geschikte medium? 
HOE kan ik dat in een AV vorm geven? 
Je kunt het ook vanuit de mogelijke toeschouwer benaderen: waarom zou die zich voor mijn AV 
interesseren. 
 

 
Het antwoord op de doelgroep-vraag zou uiteindelijk best ook eens tot verschillende versies van 
dezelfde AV kunnen leiden. In een AV voor familie zul je andere dingen kunnen opnemen die je niet 
voor een publiek wil gebruiken… 
 

          

                                                                            

                                                    

                         

                                                     

                                    

                                                    



                                                                                                                              
 

Jos Hagens  december 2022 
 

 
Voor het beantwoorden van beide genoemde elementen is het denken vanuit de toekomstige 
toeschouwer heel erg belangrijk. Jij bent al weg van je idee, je werkt de AV uit vanuit jouw beleving 
en emotie. En daar weet een kijker naar de AV allemaal niets van! 
 

 
Het is van doorslaggevend belang dat je in het hele proces NIETS in de prullenbak gooit van wat in je 
opkomt tijdens je bezig zijn met de AV.  
Ikzelf heb permanent een notitieboekje bij de hand, zelfs op het nachtkastje… Van tijd tot tijd blader 
ik dat door, zie verbindingen en krijgt ideeën. Ik verzamel citaten, gedichten, stukjes uit de krant, 
cartoons, etc.  
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Voor een film wordt een vuistdik draaiboek geschreven waarin alle scenes inclusief de dialogen 
beschreven worden.  Een script voor je AV hoeft niet lang te zijn, als het er maar voor zorgt dat je 
tijdens het werken steeds op het goede spoor blijft. 
En de GPS op die route is WAAROM – WAT – HOE. 
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Elke afbeelding of video die je gemaakt hebt is behalve een beeld ook een weergave voor jou van wat 
je beleefd hebt en wat je daarbij gevoeld hebt.  Ook een kijker naar je beeld krijgt daarbij gedachten 
maar die zijn heel anders dan die van jou, want de kijker was er niet bij… 
Als je naar je collectie beelden kijkt die voor gebruik in de AV in aanmerking kunnen komen, zie je 
ook beelden die een samenhang hebben. Veelal vertellen die samenhangende beelden al een verhaal 
(voor jou en wellicht ook voor de kijker straks). 
 

 
Zoek voor je AV die beelden bij elkaar. Ze vertellen een deeltje van je verhaal zonder dat je het hoeft 
te vertellen. Schrijf dat verhaaltje op. Laat een ander die groep beelden zien en vraag welk verhaal 
die er in ziet. Is dat ook jouw verhaal dan is het goed, het komt over… 
 

 
Je hebt nu mogelijk al een deel van je verhaal verteld, alleen door het juist groeperen van beelden. 
Beschrijf nu welk deel van je verhaal nog niet door die beelden verteld wordt. 
Bedenk wat van dat verhaal als schrift in de AV kan en wat als voice-over. Dat laatste zullen met 
name je persoonlijke ervaringen en emoties zijn. 
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Wees kritisch in wat je als geschreven tekst in beeld wil brengen. Wat is echt nodig en waarom, kan 
het niet korter.  
 

 
Eigenlijk ben jij de enige die de persoonlijke ervaringen en emoties kan verwoorden. Voor een voice-
over is de inhoud en de wijze waarop die verwoord wordt, vele malen doorslaggevender dan de 
techniek van de opname. De kijker naar je AV wordt meegenomen in wat je zegt en niet in hoe je 
stem is. 
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Meestal is de titel er al vanaf het begin van je AV, maar het is veel beter om de titel aan het eind te 
gaan bedenken. Tijdens het werken heb je wellicht al veel invallen (hoe vreemd en raar dan ook) 
gehad en genoteerd. 
Een titel moet een verwachting bij de kijker wekken, maar niet alles van je inhoud al meteen 
weggeven! Dat geldt overigens ook voor een toelichting die altijd gevraagd wordt bij wedstrijden en 
festivals. 
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Tot slot een voorbeeld dat voor mij een GOEDE AV is. 
 
Voor deze workshop heb ik op de schouders van reuzen mogen staan: 

 

                     

                              

                        

                

               

                           

               

         

                   

                  

                                                                     

               

                                                                               

             

                                                                   

                                       


