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1. Raymond Wennekes
(junioren),visportret
goud.
2. Marloes Otten 
(junioren), macro brons.
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1. Raymond 
Wennekes (junioren),
groothoek met model
goud.
2. Marloes Otten 
(junioren), thema goud.
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Open Belgisch
Kampioenschap
2014

De wedstrijd om het Open Belgisch kampioen-
schap bestaat uit twee delen. Een ervan is een
‘shoot-out’ over vier dagen, waarvan twee in
zout water (Zeeland) en twee in zoet water
(Put van Ekeren en Barrage de l’Eau d’Heure).
Op deze wedstrijddagen hadden de deelne-
mers de mogelijkheid om een serie te maken
in de categorieën visportret, macro, groothoek,
groothoek met model en thema (dit jaar: crea-
tief met licht). Er waren punten (en prijzen) te
verdienen met de hoogst scorende foto per se-
rie, en voor de vijf hoogst scorende foto’s bij
elkaar (portfolio). Het deelnemersveld was ver-
deeld in een klasse ‘masters’ en ‘junioren’  

Marloes Otten beste junior
Bij de junioren namen Nederlandse deelne-
mers maar liefst dertien medailles mee naar
huis. Marloes Otten was de beste shoot-out
fotograaf met twee gouden, een zilveren en
een bronzen medaille. Bij de masters haalde
John Knappers voldoende punten voor een
derde plaats. Overigens met bijna identieke
foto’s in twee categorieën, die sterk lijken op
de plaat waarmee hij brons haalde bij het
Open Nederlands Kampioenschap. John ein-
digde na Filip Staes en Gino Meskens, die over
de volle linie constante kwaliteit lieten zien.
WK- deelnemer Arco de Man haalde brons
met zijn visportret en kwam in twee andere
categorieën tot een vijfde plaats – te weinig
punten voor eremetaal. De shoot-out kende
bovendien twee categorieën voor film (fictie
en non-fictie). Opvallend was dat fotograaf
Gery Beeckmans twee keer brons pakte bij de
video masters; het lijkt erop dat fotografen de
videofuncties van hun spiegelreflex camera’s
steeds beter weten te benutten. 

Filip Staes is Belgisch kampioen
onderwaterfotografie 2014
geworden. De Nederlander
Raymond Wennekes werd bij de
junioren overall winnaar van het
Open Belgisch Kampioenschap en
fotograaf van het jaar. 
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Deel twee van het open Belgisch Kampi-
oenschap is het festival dat open stond
voor de inzending van films, foto’s en dia-
voorstellingen. Opgeteld bij de medailles
voor de shoot-out kwam Filip tot een
score van vier keer goud, drie keer zilver
en een keer brons: goed voor de titel van
Belgisch Kampioen. Bij de junioren werd
de Nederlander Raymond Wennekes
overall winnaar van het Open Belgisch
kampioenschap en fotograaf van het jaar. 

Deelnemers WK 2015
De selectie voor deelname aan de CMAS
Wereldkampioenschappen 2015 in Zee-
land werd een nek-aan-nekrace tussen
Luc Rooman en Gino Meskens. De Vla-
mingen kiezen hun deelnemer op basis
van de resultaten tijdens de twee voor-
gaande wedstrijdjaren, in dit geval dus
de punten die zijn verzameld in deze
wedstrijd en in het Open Vlaams Kampi-
oenschap van 2013. Na vijftig individueel
ingezonden foto’s en in totaal acht wed-
strijddagen was het verschil precies 1 punt
in het voordeel van Luc Rooman. Hij
wordt het Vlaamse lid van de Belgische
ploeg. De Walen sturen hun kampioen
Pierre Bernard Demoulin.  

Met dank aan Stijn Boussemaere, 
Wedstrijdcommissaris OBK 2014

1. Arco de Man (masters), 
visportret brons.
2. Rinie Luycks, masters 
festival, groothoek goud.
3. Gino Meskens (masters), 
macro goud.
4. Luc Rooman (masters), 
visportret zilver.
5. John Knappers (masters), 
thema goud.
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1. Filip Staes (masters), 
visportret goud.
2. Daan Delbaere (masters),
groothoek met model goud.
3. Thomas van Puymbroek, 
junioren festival, macro brons.
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1. Daan Delbaere (masters), 
groothoek zilver.
2. Bruno van Saen haalde met deze
foto een vierde plaats bij de masters
in het festival van het Open Belgisch
Kampioenschap onderwaterfotografie.
groothoek met model goud.
3. Luc Rooman, masters 
festival, visportret goud.
4. Filip Staes, masters 
festival, thema goud.
5. Harry Klerks, masters 
festival, macro zilver.
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1. Filip Staes
(masters), 
groothoek goud.
2. Harry Klerks,
masters festival,
groothoek met
model 4e plek.
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