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filip Staes
kampioen

. ..

van Belgie
Net Open Belgisch Kampioenschap ondeiwater

fotografle en -video is meer op moat gemaakt.

Bij bet Open Belgisch Kampioenscbap (OBK) onderwaterfotografie en —

video 2016 is Filip Stoes gekroond tot kampioen von Belgid. Hij zal onze

zuiderburen vertegenwoordigen op het CMAS WK dat in bet najaar in
Mexico wordt gehouden. Bij de junioren is Nadieh Sthellekens no een

sterke prestatie bij zowel de shoot-out als het festival uitgeroepen tot

“fotograaf van het jaar - juniors 2016”. De Nederlands kampioen en

WK-deelnemer Huymond Wennekes haalde een bronzen medaille in de
categorieen groothoek en macro.

‘Node oveiwinning op bet Open Nederlands Kampioensthap had ik niet

veiwatht am bet 03K te winnen,’ zo bat filip in een reoctie weten. ‘1k

dacbt niet dat ik zoveel geluk zou hebben. Zeker bij shoot-out wedstrijden

kan je zoveel voorbereiding doen als je wilt, de omstandigheden op de

dog zeff kunnen helemoal anders zijn. De factor “geluk” speelt zeker

mee.’ Nu luidt bet gezegde dat je meer geluk krijgt naarmate je meer

oefent. ‘1k fig bet ganse joor door in bet water,’ beaomt filip. ‘Dus ik weet

waar er iets te zien is en wat de mooiste plekjes zijn. 1k had me vooral

voorbereid op bet onderdeel groothoek met model. Door enkele keren

goed te oefenen met mijn (Nederlandse) mode[ Marlene Terpstra wist ik

precies waar en wanneer ik moest zijn. liming is cmciaal, zeker omdat ik

de lithtinval bij groothoekfotogmfie belangrijk vind. Natuurlijk moet bet

model ook veel geduld hebben, veel noar de aonwijzingen von de foto

graaf tuisteren en qraog voor de lens hangen. 1k had met Marlene dus

ook veel geluk.’

Opvatlend
Het 03K 2016 bestond uit een shoot-out en een festival (de maoiste

foto’s die daoivoor zijn ingezonden publiceren we in een volgende On

derwatersport). Bij een shoot-out moeten alle foto’s die worden ingeleverd

in twee vooraf aangegeven wedstrijdweken worden gemaakt. Nadieh

Sthellekens leverde een opvallende prestatie bij de junioren door in alle

categorieën als eerste te eindigen. Voor de rest was de wedstrijd van de

junioren dus een race voor de 2de plaats. Chrisdaan van Roeyen liet Goof

van Bijswijk athter zicb en Goof eindigde op een mooie derde plaats. Bij

de masters werden Luc Rooman en Harry Merks respectievelijk tweede

en derde. De spannende strijd bij de masters shoot-out video werd uit
eindelijk besletht in bet voordeel van Gety Beedtmans met zijn film Alz

heimer’. Geiy ging op bet podium Danny Vanbelle en Jo de Smedt voor,

De winnende sene van Filip Stoes in de shoot-out. Groothoek

met model (zilver), groothoek (goud), mocro (9), themo (goud)

en visportret (zilver).
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