
Hij is de eerste en mogelijk ook enige
Vlaamse kampioen nieuwe stijl. Luc
Rooman greep de titel Vlaams
kampioen fotografie 2013 bij de
masters voor Filip Staes, die met
miniem verschil als tweede eindigde en
Gino Meskens die derde werd.

TEKST: FILIP STAES
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Het OVK, voluit het Open Vlaams kam-
pioenschap kende – zoals Onderwa-
tersport in deze rubriek al eerder be-

richtte – een nieuwe opzet: de Vlamingen
hadden daarvoor een nieuwe formule uitge-

waarbij de Vlamingen en Walen eendrachtig
gaan samenwerken. Uniek bij de zuiderburen.

De nieuwe kampioen Luc Rooman is geen on-
bekende in het fotografiewereldje. Hij won
internationaal al meermaals prijzen. In 2011
werd hij nog winnaar van het Open  Neder-
lands kampioenschap. Rooman experimen-
teert graag met nieuwe technieken. Zijn ge-

dokterd. Maar liefst vier wedstrijddagen telde
de titelstrijd van 2013. Twee in de Zeeuwse
wateren en twee in zoet water. Niet overal met
gejuich ontvangen, maar om de opzet na mo-
gelijk een jaar al vaarwel te zeggen…

Toch lijkt dat te gaan gebeuren. Intussen zijn er
namelijk al plannen om dit jaar 2014 een echt
Open Belgisch kampioenschap te organiseren,

bruik van filters, slaveflitsers en speciale foto-
technieken heeft hem al meermaals op het
podium gebracht. Nu dus ook op het eerste
Open Vlaams kampioenschap, al waren de
verschillen niet groot.

De uitslag van het OVK werd zaterdag 23 no-
vember 2013 bekend gemaakt. Dat gebeurde
in Sint-Niklaas en de zaal aan de Grote Markt

Belgische duikers. Ze hebben de naam af
en toe nog wel eens ondoordacht onder-
water 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 onderwaterfoto-
grafiewedstrijden is hij een vaste (en vaak
succesvolle) gast. Een van de prijswin-
naars van het laatste Oosterscheldekam-
pioenschap en in eigen land de grote man
van het afgelopen Nelos festival 2012.

Eerste en mogelijk
enige nieuwe 
kampioen 2013
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1e plaats macro en closeup, Filip Staes

1e plaats visportret, Luc Rooman 2e plaats groothoek met model, Luc Rooman 2e plaats visportret, Filip Staes

Thema geleedpotigen uit de portfolio van Filip Staes

1ste plaats thema geleedpotigen, Luc Rooman

2de plaats macro en close up, Luc Rooman



zat aardig vol die avond. De deelnemers wa-
ren tezamen met vele sympathisanten afge-
zakt om er de afloop van de wedstrijd te ho-
ren. Zoals altijd moesten er eerst nog een
aantal plichtplegingen gemaakt worden.
Sponsors en jury werden voorgesteld. Bij die
laatste ondermeer twee Nederlanders: Rinie
Luykx bij de fotografen en Harmen van den
Heuvel voor de videografen. 

Bij de juniors fotografie waren er ook prachtige
plaatjes te zien. Sommige foto’s zouden niet
misstaan hebben bij de masters. Wim Ameloot
werd kampioen van Vlaanderen met zijn port-
folio bij de juniors. De publieksprijs bij de ju-
niors videografie ging naar Veerle Deleebeeck
voor haar film ‘Noordzee met Ephyra’ . Bij de
masters lag de lat wat hoger. De eerste plaats
en de titel kampioen van Vlaanderen video-
grafie ging naar Jo De Smedt. Met zijn films
Buitenbeentjes (uit Zeeland) en Zoet en Groen
(uit de put van Ekeren) haalde hij de hoogste
score. De beste masters videoclip werd ge-
filmd door Gery Beeckmans.

De foto’s bij dit artikel zijn volgens het wed-
strijdreglement niet nabewerkt. De foto van de
prijsuitreiking is gemaakt door Peter Ryngaert.
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OVK 2013
 Fotografie:
Masters:
Portfolio: 1 en kampioen van Vlaanderen Luc Roo-
man, 2. Filip Staes, 3. Gino Meskens
Visportret: 1. Luc Rooman, 2. Filip Staes, 3. Gery
Beeckmans
Macro en close up: 1. Filip Staes, 2. Luc Rooman. 3.
Gery Beeckmans
Thema: 1. Luc Rooman, 2. Daan Delbare, 3. Marc
Vermeiren
Groothoek: 1. Gino Meskens, 2. John Knappers, 3.
Daan Delbare
Groothoek met model: 1. Gino Meskens, 2. Luc
Rooman, 3. Marc Vermeiren

Junioren:
Portfolio: 1 en kampioen van Vlaanderen Wim
Ameloot, 2. Philippe Velghe, 3. Christiaan Van
Roeyen
Visportret: 1. Wim Ameloot, 2. Christiaan Van
Roeyen, 3. Nadieh Schellekens
Macro en close up: 1. Philippe Velghe, 2.
Anouschka Mornie, 3. Arjette Schieck
Thema: 1. Arjette Schieck, 2. Steven De Waele, 3.
Wim Ameloot
Groorthoek: 1. Philippe Velghe, 2. Kurt Wullepit, 3.
Wim Ameloot
Groothoek met model: 1. Philippe Velghe, 2. Wim
Ameloot, 3. Nadieh Schellekens

 Video
Masters:
Kampioen van Vlaanderen: 1. Jo De Smedt, 2. Eric
Ghysebrechts, 3. Ronny Vanhaelewyn 
Videoclip: 1. Gery Beeckmans, 2. Jo De Smedt, 3.
Ronny Vanhaelewyn

Groothoek uit de portfolio van Luc Rooman

Groothoek uit de portfolio van Filip Staes
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Pascal Eeckhoudt, Filip Staes, Luc Rooman en Gino Meskens

Groothoek met model uit de  portfolio van Filip Staes


