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onderwaterfotog rafie

Dc BeLgische onderwaterfo

tograaf Fitip Staes, tevens Lid

bij NELOS, behaaLde de eerste

ptaatst bij het Open Nedertands

Kampioenschap (ONK). De Ne

derLander Raymond Wennekes

kreeg de titet Nedertands Ram

ploen 2016 OW-fotografie.
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D
e werkgroep fotografie van de Ne
dertandse Onderwatersport Bond
(NOB) organiseert jaarlijks drie

wedstrijden: het Open Nedertands Ram
pioenschap Onderwaterfotograe (ONK),
het Nederlands Kampioenschap Onder
waterfotogtafle )NK) en het Zeeuws Ram
pioenschap Onderwaterfotogrefie. Aan
het ONK en ZR kunnen fotografen van ie
der niveau, iedere nationaliteit en iedere
duikorganisatie meedoen.

De meeste deelnemers aan deze wedstrij
den duiken twee tot drie keer per week in
Zeeland, om te oefenen met hun onderwa
tercamera. Veel fotograferen tijdensje dui
ken, zodatjeje toestel goed leert kennen,
is onontbeerlijk om tot goede resuttaten te
komen. Alsje regelmatig duikt, in atle sei
zoenen, op steeds deelfde tocaties, komje
heel wat te weten over het gedrag van de
dieren, in welke petiode ze voorkomen, hoe
ze te benaderen, enz.

Uiteraard moetje 00k nog wat getuk heb
ben: tijdens de wedstrijddagen moet het
weet meezitten, moet de zon op de juiste
hoogte staan, de zee mag niet te woelig
zijn, de zichtbaarheid moet zo goed moge
tijk zijn en hopelijk vecschijnen de dieren
optimaal voor de camera. Met de nodige
ervaring, het beheersen van de techniek
en een dosis geluk maak je dan prachti
ge onderwaterfoto’s. Niet enkel met heel
dure — al dan niet — professionele onder
watercamera’s, maar ook met de wat meet
betaalbare systeemcameta’s en zelfs met
compactcameta’s zijn ptachtige onderwa
terfoto’s mogelijk.

Omdat beelden meet zeggen dan wootden,
laten weje genieten van een setectiefoto’s
uit de teeks ONR en ZK. •

Open
Nederlands
Kamploen
schap
Overall
winnaar ONK:
1. Fitip Staes (B).
2. Raymond Wennekes (NL).
3. Marco Heesbeen (NC).

Ihema kwal:
1. René Weterings (NL).
2. Arco de Man (NC).

IVO MADDER 3. Fitip Staes (B).
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Foto: Raymond Wennekes.
Paardenanemoon.

41Jh
Groothoek
met model:
1. Fitip Staes (B).

2. Raymond Wennekes (NL).
3. MichaeLThieL(D).

lage

Groothoek:
1. Raymond Wennekes (NC).

2. Thomas Van PuymbroeckfB).

3. Fitip Staes (B).



Macro:
1. Marco Heesbeen (NL).
2. Ester van den DoeL (NL).
3. Bernardt Conrad (D).

Visportret:
1. Arnaud Meesters tNL).
2. Jos Broere (NL).
3. Raymond Wennekes (NC).
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Kompaskwal.
Foto flip Staes.

pen Zeeu
Kampioenschap

Overall win naar ZK:
1. Annabetvan Leeuwen (NL).
2. Christiaan Van Roeyen (B).

3. MarLene Atbrecht-Terpstra (NL).
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