
In navolging van het Open Nederlands
kampioenschap, dat inmiddels heeft
aangetoond een succesvolle formule te
zijn, hebben de Vlamingen hun
fotografiewedstrijden in een nieuw
kleedje gestoken. De laatste jaren blijkt
het deelnemersveld steeds kleiner te
worden en op het laatste Nelos festival
was er zelfs een bedroevend lage
opkomst van het publiek. Tijd om het
over een andere boeg te gooien.

TEKST EN FOTO’S FILIP STAES
WWW.FSFOTOGRAFIE.BE

Tot vorig jaar waren er het ene jaar de
Zoetwaterflitsen en Zeelandflitsen, onder-
waterfotografiewedstrijden die zoals het

ONK en ook Zeeuws kampioenschap op een
vastgestelde datum op aangewezen plaatsen
worden gehouden. Het daaropvolgende jaar
worden de Zeelandflitsen afgewisseld met het
Nelos festival. Bij dit festival van de Vlaamse
zusterorganisatie van de Nederlandse onder-

oenschap. Hierbij zijn de regels van het ONK
deels overgenomen. Vooral wat betreft de ca-
tegorieën: macro en close up, visportret, groot-
hoek met en zonder model en een categorie met
een specifiek thema. 

Verschillend ten opzichte van het ONK is dat
bij de Nelos beginners foto’s in dezelfde cate-
gorieën als de gevorderden moeten maken,
weliswaar elk in hun eigen competitie. Ook is

watersportbond draait het om ingezonden wer-
ken. Deze competities staan open voor alle na-
tionaliteiten. 

NIEUWE FORMULE  Om de tegenvallende
opkomst  van de laatste jaren te stoppen zijn de
koppen bijeengestoken. Een nieuwe formule
kwam uit de bus die de zoetwater- en Zeeland-
wedstrijden zou verenigen onder één noemer,
namelijk het OVK, het Open Vlaams kampi-

er bij de Vlamingen een categorie voor video-
grafen en mag er zowel bij foto als film deel-
genomen worden. De starters bij video ne-
men echter geen deel aan het OVK maar
kunnen in een aparte wedstrijd meedoen met
werken van maximum zeven minuten die eer-
der waar ter wereld zijn gefilmd. Eigenaardig
is wel dat volgens het reglement de film ter
plaatse moet worden ingeleverd op één van de
wedstrijddagen.

kampioen. De beste Nelos-fotograaf komt in
aanmerking voor selectie aan het CMAS wereld-
kampioenschap dat in 2015 dus in Zeeland
wordt gehouden.

Naar analogie met dat wereldkampioenschap
mag er totaal geen bewerking van de foto’s
plaatsvinden. Na de opname mag er dus niets
meer aan het beeld veranderd worden. Enkel bij
de instellingen aan het toestel kunnen vooraf
wijzigingen worden uitgevoerd. De lat bij het
OVK is ook wat hoger gelegd wat betreft het
aantal opnames. Maximum 150 zijn het er nog
maar en ter plaatse of achteraf mag niets gewist
worden. Het is dus even nadenken voordat de
ontspanknop wordt ingedrukt.

TIJDWINST  En dan de wedstrijd zelf. In-
schrijvingen worden op voorhand afgehan-
deld.  Het leuke hierdoor is dat de deelne-
mende fotografen ’s ochtends vroeg , rond 7
uur, een sms krijgen met de opdracht voor de
eerste foto. Hiermee wordt veel tijd gewonnen
omdat er rechtstreeks naar de duikplaats kan
worden gereden zonder eerst bij het inschrij-
vingsbureau langs te moeten gaan. Als duiker

VIER WEDSTRIJDDAGEN  Er is voor gekozen
om in totaal vier wedstrijddagen te organiseren.
Twee dagen in Zeeland en de andere twee in de
(zoetwater) put van Ekeren. Voor beide wed-
strijden zowel een zaterdag als een zondag.
Evenals bij het ONK zijn er winnaars per cate-
gorie, terwijl de onderwaterfotograaf van het
jaar, oftewel de Open Vlaamse kampioen de
hoogst gemiddelde score over de vijf onderde-
len moet hebben. De beste Belg wordt Vlaams
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Belgische duikers. Ze hebben de

naam af en toe nog wel eens

ondoordacht onderwater te gaan.

In Zeeland vooral. Maar dat zijn

uitzonderingen. Wekelijks reizen

er velen naar de Delta af. De in

Mechelen woonachtige Filip Staes

is een van hen. Zo’n twee keer in

de week is hij in het Zeeuwse te

vinden, het hele jaar rond, en ook

bij de verschillende onderwater-

fotografiewedstrijden is hij een

vaste (en vaak succesvolle) gast.

Een van de prijswinnaars van het

laatste Oosterscheldekampioen-

schap en in eigen land de grote

man van het afgelopen Nelos

festival 2012.
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Nieuw kleedje
in Vlaanderen 

Millennium wratslak

De centrale schijf van een brokkelster

Zeeanjelieren en een gewone zeester

Kreeft met de snoot 

gefotografeerd voor het

thema geleedpotigen

Zwarte grondel met eiafzettingDe gewone slibanemoon



deratie. Sponsors van prijzen zijn nog moeilijk
te vinden door de crisis. Komt er nog bij dat
sommige ontevreden deelnemers vaak kritiek
uiten en ook onderlinge ruzies tussen de be-
stuursleden ervoor gezorgd hebben dat er vele,
vaak goeie, mensen zijn gekomen en gegaan.
Maar wat voor de deelnemers is en blijft: het
is altijd leuk om met gelijkgestemden een
hobby uit te oefenen waarbij altijd dingen tij-
dens een wedstrijd worden bijgeleerd. En de
sfeer onder de Belgische fotografen is gelukkig
nog steeds vriendschappelijk.

De foto’s bij dit artikel zijn genomen tijdens het
OVK. Ze zijn nabewerkt voor publicatie.  Ze zaten
niet in de selectie. Geselecteerde foto’s mogen vol-
gens het reglement niet gepubliceerd worden voor
de proclamatie.

Vier wedstrijddagen dus in Vlaanderen waar-
bij  de fotograaf zelf kan kiezen welke foto’s
hij/zij maakt. Ofwel elke keer in de vijf cate-
gorieën, ofwel de groothoekopnames in zoet-
water en de macro’s in Zeeland of andersom.
Na elke wedstrijddag wordt er een voorlo-
pige score opgemaakt en zien de eerste tien in
elke categorie op welke plek ze staan. Op het
einde van de vier wedstrijddagen worden de
beste foto’s uit elk van de vijf categorieën bij
elkaar geteld.

VRAAG  Of deze versie nu een succes zal wor-
den is natuurlijk maar de vraag. De organisa-
toren, allen vrijwilligers, steken veel vrije tijd
in het organiseren en uitvoeren van zo’n wed-
strijden en krijgen vaak nog de wind van voren
bij het uitdelen van de budgetten door de fe-

kun je bij wijze van spreke zelfs omstreeks 7
uur al in duikpak bij het water klaar staan. Bij
het ONK is dat nog steeds een heel omslachtig
gedoe waarbij  eerst naar Scharendijke moet
worden gereden om dan na de briefing inclu-
sief rit naar de duikstek ergens te moeten
gaan vechten om een plekje aan de waterkant,
vooral op zondag. 

ONDERWATERSPORT    SEPTEMBER 2013 51

Juveniel snotolfje

Zeeanjelieren

Penneschaft

Twee slanke waaierslakken

in elkaar verstrengeld

Strandkrabben in de voortplantingsperiode voor het thema geleedpotigen


