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JOe plaats groothoek met model.
Zeedahlla met duiker.

Foto: John Linda.

Raymond Wennekes ult Roosen

daat is opnieuw ‘NederLands

Kampioen Onderwaterfotogra

fie’ geworden. 00k in 2016 be

haatde hij deze titeL.



D
e werkgroep fttograIe van de Ne
derandse Onderwatersport Bond
(NOB) organiseert jaarLijks drie

wedstrijden: het Open Nedertands Ram
pioenschap Onderwaterfotografie (ONK),
het Nedertands Rampioenschap Onder
waterfotografie (NR) en het Zeeuws Ram
pioenschap Onderwaterfotografie (ZR).
Aan het ONR en ZR kunnen fotografen en
videografen van leder niveau, iedere nati

onatiteit en iedere duikorganisatie mee
doen. De titeL ‘Nederlands Rampioen On
derwaterfotografie’ kan enkel uitgereikt
worden aan een Nedertander.

Raymond Wennekes dankte zijn tweede
‘overatV kampioenschap onder meer aan
een gouden medaiLte in de categorie groot
hoek met een prachtige foto van een stijmvis
badend in het zonticht. Daarnaast teverden

zijn macrofoto en visportret een ziLveren
plak op. In november 2017 vertegenwoor
digt hij Nedertand (lees: NOB) ti]dens het WR
CMAS Onderwaterfotografle in Mexico.
In het ‘overaLl klassement eindigde Rees
Opstal op de tweede ptek en ging Jos
Broere naar huis met de bronzen medail
Le. RonaLd Faber en Gert Eggink wonnen
respectievelijk het NR en ZR Onderwatervi
deografie.

aatsvbportret
rond&.

tz.

J



René Lesterade pakte de eerste pLaats bi]

het Zeeuws Kampioenschap en Jeroen Zetz

won de zoetwatercompetitie. Dit jaar kon

d:en fotografen ook in teamverband mee

doen aan bet ONK. Team Germany gaat de

boeken in als de aLlereerste winnaar van

deze tearnwedstrijd.

Uaatd vielen er bij het ONX 00k Belgen

in de prijzen, maar het waren er wel mindec

dan andere jaren. De Belgische onderwa

terfotograaf Thomas van Puyrnbroeck be

haalde goud in de categoriethema.

Bj de onderwatervideografen behaalde

de Nederlander Ronald Faber good. Op

da tweede en derde ptaats noteerden twee

Belgen, respectievelijk Jo De Smedt en

Gery Beeckmans.

We pcesenteren Je enkele winnende foto’s

van Raymond Wennekes, alsook een mooie

selectie foto’s van andere fotografen. Ge

niet van de mooie beeWen. S

JOe pla&tacro.
Zeedahlla.

Foto: Marlene Terpstra.
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