Stereofotonytt spesial ISU 2011 nr.3
Da var en vellykket ISU kongress over for denne gang, og en stor takk må rettes til
Nederlenderne for svært god gjennomføring med stram timing.
Gert-Jan Wolkers gikk av som president for ISU, og Damir Vrancic fra Slovenia ble valgt til ny.
Seung Hyun Lee Fra Sør-Korea ble valgt til vise-president.
Neste kongress ISU 2013 holdes i Ljubljana, Slovenia, og ISU 2015 er bestemt til Busan i SørKorea. Japan har kommet med ønsker om 2017, (men kanskje Norge snart er moden for å
holde en slik kongress ???)

Lørdag 20. Aug gikk turen til Beemster. Dette er et innlands område litt nord for Amsterdam,
som er regulert med kanaler og innsjøer til ett jordbruksområde. Det er også en del av den
ytre forsvarsringen av fort som omringer Amsterdam. En guidet busstur tok oss igjennom
området, med 3 stopp: ved noen vindmøller, ved en flott gård og en omvisning i fortet fra
begynnelsen av 1900-tallet

Søndag gikk turen til Fort Kijkduin i Den Helder, som er Nederlands nordligste by. Der vi ble
møtt med kaffe og kake. De som ønsket å fordype seg i fortets historie hadde rikelig
anledning til det i den flotte museumsdelen. Den andre halvdelen av fortet var bygget om til
ett akvarium, der jeg brukte mest tid. Etter fortet stoppet bussen for en fotografering ved
Lange Jaap, som er Europas høyeste jern-fyrtårn. Til slutt ble vi kjørt til et marked ved
marinemuseet i Den Helder.

Mandag ble vi kjørt til Rotterdam i sør, der en stor båt tok oss videre langs elven opp til
Kinderdijk. Dette er ett dike-område som i gamle dager brukte vindmøller til å flytte vannet. I
dag er vindmøllene erstattet med mere moderne pumpestasjoner. Her fant man
postkortmotivene på løpende bånd, og på båtturen hjemover fikk vi servert en bedre lunsj.
Definitivt den beste utflukten under hele kongressen.

På denne turen traff jeg Gerhard P. Herbig, mannen bak Cosima og fikk en interessant
diskusjon rundt GUI, sortering av bilder mm. http://www.herbig-3d.de/cosima/

Hele kongressen ble avsluttet med en mere høytidelig "Farwell dinner" med utrolig god og
variert buffét. Og en tradisjonell raffle.

Høydepunktet etter min mening var når den nye presidenten Damir Vrancic fra Slovenia
tildelte "Free Membership for Life" i ISU til Masuji Suto for sin innsats med Stereo Foto Maker.
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