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Fotoshoot vrijduiken
Zondag 2 aprit 2017 werd er speciaat voor de onderwaterfotografen en
-videografen en hun modetten een initiatie vrijduiken georganiseerd,
een samenwerking tussen de Audiovisuete Commissie en de Sportcom

missie.
het Open BeLgisch Rampioen
schap (OBR), waarvan het wedstrijd
gedeette zout water at achter de rug
is en ‘zoetwater’ in september ptaatsvindt
(zie www.netos.befOBK) is het thema
voor de ‘Masters’: vrijduiken. Ter voorbe
reiding op dit thema werd er een initiatie
vrijduiken geörganiseerd.

Tijdens

Na een uurtje theorie, gegeven door Herwig Van Cotthem (voorzitter van de Sport
commissie) en enkete ademhalings- en
apneuoefeningen op het droge, konden
we de kennis en tips toepassen in de duik
tank Transfo te Zwevegem. Maar voor het
zo ver was tiet Eric Ghysebrecht nog fitm
opnamen zien van vrijduikers tijdens hun
Stage vrijduiken’ in Kroatië en gaf Stijn
Boussemaere nog enkete tips over modet
fotografie. Er werden ook ideeën naar voor
geschoven over hoe we de vrijduikers het
best in beetd zouden kunnen brengen.
In de duiktank waren de echte’ vrijduikers
zich at aan het opwarmen. Zij gingen ons
begeteiden bij de vrijduikoefeningen. Ulter

aard werden er ook foto’s en fitmbeetden
gemaakt van de vrijduikers. De prachtige
fotos, die gebruikt kunnen worden voor
Hippocampus, het cursusmateriaaL van
NELOS en de promotie van het vrijduiken,
kan je bewonderen op de NELOS-ftickr
(www.ftickr.com/photosfnetos-vzw/at

bums). Eén van die fotos siert nu at de co
ver van deze Hippocampus. Voor dit artiket
atsook voor het artiket ‘Vrij ats een duiker’
hebben we ook enkete foto’s gesetecteerd
ult de reeks fotos van de fotoshoot vrijd
ulken.
Iijdens de ‘fotoshoot’ konden we gebruik
maken van extra vertichting, ter beschik
king gestetd door Greenforce.
De deetnemers waren aangenaam verrast
hoe gemakketijk en snet er in apneu naar
de 15 meter dieper getegen bodem gedo
ken kon worden; niet gestresseerd, maar
enorm retaxed, genietend van de typische
gtijfase tijdens het vrijduiken. Deze initiatie,
met daaraan een ‘fotoshoot’ gekoppetd, is
zeker voor herhating vatbaar.

De prachtige zonnige dag werd afgesto
ten met een overheertijke barbecue, een
tractatie van de Sportcommissie aan de
fotografen, videografen en vrijduikers. •
IVO MADDER

