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I

Algemeen en inschrijving

Het Open Nederlands Kampioenschap Onderwaterfotografie en –videografie wordt
georganiseerd op maandag 7 mei 0.00 uur t/m zondag 13 mei 23.59 uur én
maandag 11 juni 0.00 uur t/m zondag 17 juni 23.59 uur.
De inschrijving start op 1 maart 2018. De inschrijving sluit op zondag 17 juni 12.00
uur 2018.
De inschrijving verloopt via www.fotokampioenschap.nl Je inschrijving is definitief
na ontvangst van het inschrijfgeld. Inschrijven op de wedstrijddag zelf kan door
inschrijving via de NOB-website en daarna te bellen naar het wedstrijdsecretariaat.
Jaarlijks wordt aan de hand van de lijst met Masters van onderwaterfotografen
bepaald welke fotografen niet kunnen deelnemen aan het ONKSTARTERS.
De lijst wordt jaarlijks samengesteld door de wedstrijdwerkgroep op basis van de
nationale- internationale resultaten van de fotografen.
In het kader van de wet op de privacy mogen we deze lijst niet publiceren of delen.
Wil je aan het ONKSTARTERS deelnemen en twijfelen of je niet bij de ONKMASTERS
bent ingedeeld, kun je contact opnemen met de wedstrijdwerkgroep via
info@fotokampioenschap.nl
Indien je vindt dat je onterecht bent uitgesloten aan deelname aan het
ONKSTARTERS, kun je hiertegen bezwaar maken bij de wedstrijdwerkgroep.
Fotografen die zijn uitgesloten van het ONKSTARTERS kunnen uiteraard wel
meedoen aan het Open Nederlands Kampioenschap Masters (ONKMASTERS)
Onderwaterfotografie.
Je kunt je als team inschrijven voor het ONK Team. Als je geen team hebt en onder
begeleiding van een coach in één van de teams wilt deelnemen, dan kun je je direct
inschrijven via de inschrijfmodule. Wil je jouw vereniging, duikschool of groep
vrienden als team inschrijven, stuur dan eerst een e-mail aan
info@fotokampioenschap.nl met daarin de naam van jouw team en de namen van de
deelnemers.

Specifiek Reglement – ONK 2018
Versie 01052018

Na inschrijving is annulering van deelname mogelijk tot zondag 6 mei 2018 12.00
uur via een e-mail aan info@fotokampioenschap.nl met opgaaf van redenen. Het
inschrijfgeld voor deelname aan de wedstrijd wordt terugbetaald.
Annuleringen van deelname na 6 mei 2018 12.00 uur worden niet terugbetaald.
Het telefoonnummer van het wedstrijdsecretariaat is +31 630472302 (alleen
bereikbaar tijdens de wedstrijdperiodes).
De wedstrijdwerkgroep in 2018 bestaat uit de volgende leden:
Erik van Vessem (NOB bestuur)
Desmond van Santen (NOB bondsbureau)
De kosten van deelname zijn:
NOB-leden
ONK Onderwaterfotografie Starters

€ 30,-

€ 25,00

ONK Onderwatervideografie Starters

€ 10,-

€ 5,00

ONK Onderwaterfotografie Masters

€ 35,-

€ 30,00

ONK Onderwaterfotografie Team

€ 15,-

€ 10,00 p.p.

p.p.
ONK Onderwatervideografie Masters

€ 35,-

€ 30,00

€ 5,-

Gratis

Zoet water kampioenschap

Je kunt alleen deelnemen aan de wedstrijd als het inschrijfgeld is betaald en je een
bevestiging van je inschrijving en betaling via email hebt ontvangen.
De kosten voor inschrijving zijn inclusief registratie- en administratiekosten en
exclusief betalingskosten. Hiervoor krijgt iedere deelnemer het recht om deel te
nemen aan de wedstrijd, een aandenken aan de wedstrijd en een gratis consumptie
tijdens de prijsuitreiking. Bij tijdige annulering van de wedstrijd krijgt de deelnemer
volledige restitutie van het inschrijfgeld, m.u.v. € 5,00 registratie- en
administratiekosten en eventuele betalingskosten.
Als je wilt deelnemen aan het ONK Onderwaterfotografie Starters of Masters én ook
wilt deelnemen als teamlid aan het ONK Onderwaterfotografie Team, dan betaal je
alleen de deelnamekosten voor het ONK Onderwaterfotografie Starters of Masters. Je
stuurt de wedstrijdwerkgroep dan vooraf een e-mail via info@fotokampioenschap.nl
zodat je aan een team toegevoegd kan worden.
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Als je wilt deelnemen aan het ONK Onderwaterfotografie én ook wilt deelnemen aan
het ONK Videografie, dan betaal je alleen de hoogste deelnamekosten.
NOB-leden krijgen € 5,00 korting op de inschrijving. De kortingscode is te vinden in
www.mijnnob.nl. Na inschrijving controleert de wedstrijdwerkgroep het
lidmaatschap. Deelnemers die in 2017 aan de wedstrijd hebben deelgenomen,
ontvangen een kortingscode waarmee ze € 10,- korting op de voorinschrijving
krijgen. Er is maar één korting per inschrijving mogelijk. De voorinschrijving is van 1
maart 2018 tot 1 april 2018.
Deelnemers die zich hebben aangemeld ontvangen op elke wedstrijddag rond 0.00
uur een SMS met een opdracht voor het maken van een controlefoto of
controleopname. Deze controlefoto of controleopname is het eerste bestand van de
serie bestanden die op een wedstrijddag worden ingeleverd.
Mochten de deelnemers door onvoorziene omstandigheden de SMS niet ontvangen,
de opdracht voor de controlefoto of controleopname wordt op
www.facebook.com/ONK2018 geplaatst. Vanaf 09.00 uur kan er contact worden
opgenomen met de wedstrijdwerkgroep via+31 630472302.
II Wedstrijddagen
Er zijn twee wedstrijdperiodes van maandag 7 mei 0.00 uur t/m zondag 13 mei
23.59 uur én maandag 11 juni 0.00 uur t/m zondag 17 juni 23.59 uur. Elke
deelnemer kiest zelf twee wedstrijddagen in deze periodes. Je mag dus ook twee
wedstrijddagen kiezen in één periode. Een wedstrijddag bestaat uit 24 uur. Aan het
begin van iedere wedstrijddag wordt er om 0.00 uur een opdracht bekend gemaakt
via www.facebook.com/ONK2018 en SMS. Dit is de eerste opname van de serie die
je inlevert. Aan het einde van een door jou gekozen wedstrijddag lever je jouw
bestanden in volgens ‘III Inleveren wedstrijdfoto’s en videobeelden’.
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III Inleveren wedstrijdfoto’s en videobeelden
Het inleveren van de foto’s en opnames kan alleen door deze op de twee door de
deelnemer gekozen wedstrijddagen aan de wedstrijdwerkgroep te sturen via
www.wetransfer.com zodat ze uiterlijk 23.59 uur op elke door de deelnemer
gekozen wedstrijddag bij de wedstrijdwerkgroep binnen zijn via
info@fotokampioenschap.nl. In de omschrijving van het Wetransfer-bestand moet
worden aangegeven voor welk wedstrijdonderdeel de foto’s zijn. Houd rekening met
de tijd die nodig is om je bestanden via wetransfer te versturen. De deelnemers aan
de fotowedstrijden leveren op de wedstrijddagen alleen de JPG-bestanden in.
Een deelnemer aan het ONK Onderwaterfotografie heeft tot uiterlijk zondag 24 juni
2018 om 23.59 uur de tijd om 1 foto per categorie te selecteren waarin hij/zij wil
deelnemen.
Na selectie stuurt de deelnemer een Pdf-bestand met het inleversjabloon (Excelbestand en indien mogelijk opslaan als Pdf) via www.wetransfer.com naar
info@fotokampioenschap.nl (voor instructie van het inleveren zie de algemene
reglementen). Dit Excel-bestand moet uiterlijk zondag 24 juni 2018 om 23.59 uur
bij het wedstrijdsecretariaat binnen zijn. In de omschrijving van het Wetransferbestand moet worden aangegeven voor welk wedstrijdonderdeel de foto’s zijn.
De deelnemers aan de wedstrijd ‘Onderwaterfotografie Masters Individueel’ sturen
met het inleversjabloon óók de RAW-bestanden van de geselecteerde foto’s mee.
Voor de deelnemers aan de andere fotowedstrijden, worden alleen de RAWbestanden meegestuurd, als deze tijdens de wedstrijddagen gemaakt zijn.
Een deelnemer aan het ONK Onderwatervideografie heeft tot uiterlijk woensdag 1
augustus 2018 om 23.59 uur de tijd om één film te monteren en in te sturen voor
deelname. De deelnemer stuurt de film via www.wetransfer.com naar
info@fotokampioenschap.nl. Daarbij een Pdf-bestand met het voorbeeldsjabloon.
Voor instructie van het inleveren zie de algemene reglementen. Dit Pdf-bestand
moet uiterlijk woensdag 1 augustus2018 om 23.59 uur bij het wedstrijdsecretariaat
binnen zijn.
De uitslagen van de wedstrijden worden op zaterdagavond 29 september 2018
bekend gemaakt. De prijsuitreiking wordt gehouden in Podium Hoge Woerd in De
Meern (Castellum, Hoge Woerdplein 1).
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IV Thema ONK Onderwaterfotografie
Het thema voor het Open Nederlands Kampioenschap Onderwaterfotografie (Starters






De onderwaternatuur abstract gemaakt
Geen herkenbare voorstelling van de werkelijkheid
Fundamentele structuren zichtbaar gemaakt
Het is niet toegestaan om voorwerpen mee
te nemen onder water

Foto: Erik Venneman

en Masters) is Natuurlijk abstract

De ingevoegde foto is slechts een voorbeeld en ter inspiratie. Het is zeker niet de bedoeling om voor
het gekozen thema identieke of soortgelijke foto’s voor het thema in te leveren. Wij dagen elke
deelnemer uit zo creatief mogelijk met het thema om te gaan.
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