Portfolio Luc Roomon, zitver.

Je kunt een foto meenemen die niet geworden is zoals je graag had
gezien en de anderen kunnen dan verteflen hoe je dat beter had
kunnen aanpakken. Ofje neemtjuist een foto mee dieje zeif geweldig
vindt, om te horen wet de anderen ewan vinden. Zo leer je op een
andere manier naarje eigen foto’s kijken.
Winnen bij de juniors betekent voor Marloes Otten dat ze volgend
jaar mee moet doen bij de masters. ‘Dat wordt wel een ander verhaul,’
verwacht ze. 7oth zal het voor mijn aanpak niet veel uitmaken. 1k wil
mijn foto’s graag verbeteren omdat 1k eec perfectionist ben en dat
zeff graag wil. De ambitie is er wel om ook bij de masters een keer
een goede foto in te leveren, maar 1k fotografeer omdat ik het leuk
vind en niet cm een wedsthjd te winnen.’ Ook voor René proeft bet
winnen van eec kampioenschap near meer ‘Nu eerst gewoon lekker
duiken en inspiratie opdoen. Wellitht dat 1k de spaarzame tijd die 1k
heb gebruik om ideeën uit te werken, maar eigenlijk is dat niet mijn
sterkste punt. Toth, 1k ken niet anders dan zeggen dat 1k ook heel
graag een keer Nederlands Kampioen wil worden. Natuurlijk ga ik
dat proberen, maar ik besef ook dat het eenjuiysport is en de concur
rentle erg sterk!
Met dank ann Stijn Boussemaere, wedstrijdcommissaris OBK.

Uitsfag Open Belgisch
Kampioenschap:
Overafl juniors OBK 201 5
1. Marloes Otten (fotogroaf
van bet jaar, junior 2015)
2. Nadieli Schellekens
3. Stefaan Haegeman (Belgisch
kamploen fotografle junior)
4. Anouschka Momie
5. Christiaon Van Roeyen
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Overall masters OBK 201 5
1. Rene Wetetings (fotogroaf
van hetjaar, masters 2015)
2. Luc Rooman (Belgisth
Kampioen, masters 2015)
3. Raymond Wennekes
4. John Knoppers
5. fillip Stoes

I

Boven van links near
rechts: Portfolio Luc
Hooman, zilver.
Theme rondingen,
John Knoppers, zilver.
Groothoek met
model, Filip Stoes,
brons.

Onder van links naar
rechts:Groothoek,
filip Staes, zilver.
Visportret, Haymond
Wennekes, zilver.
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