Thema ONK 2019
Het ONK Onderwaterfotografie kent elk jaar een ander thema. Bij zowel de Starters als
de Masters is het thema één van de categorieën. Dit jaar belichten we met het thema
een actueel, maar minder leuke kant van de invloed van de mens op de
(onderwater)natuur: Plastic soep, ook in Nederland.
De beelden van buiten- en binnenlandse stranden vol met aangespoeld afval, opgelaten
ballonen die in de natuur worden teruggevonden, dieren die verstrikt raken of doodgaan
door het eten van plastic afval en de gevolgen van de containerramp met de MSC Zoe
laten duidelijk zien hoe groot het probleem is en wat de gevolgen voor de
(onderwater)natuur zijn. Een groot probleem dat we graag in beeld brengen om het
bewustzijn voor dit probleem te vergroten.

Foto: Plastic Soup Foundation (foto slechts als voorbeeld van afval in de zee, deze foto voldoet niet aan de
vereisten van de wedstrijd).

Met de foto’s van het ONK vragen we aandacht voor deze problematiek. We werken
daarmee samen met de Plastic Soup Foundation.

De missie van de Plastic Soup Foundation is: ‘No plastic waste in our water!’ De focus
ligt daarbij niet op plastic uit het water halen, maar zorgen dat het er niet (meer) in
komt. Zij proberen dit doel te bereiken door bronnen van plasticsoep aan te pakken,
zoals microplastics in cosmetica, synthetische vezels uit kleding en data verzamelen
over zwerfafval in het milieu.
www.plasticsoupfoundation.org

Het thema: Plastic soep, ook in Nederland
De foto moet plastic afval onder water, drijvend aan het wateroppervlak of direct aan de
kant ter hoogte van het wateroppervlak in beeld brengen.

We gaan uit van je creativiteit! Maar weet je nog niet hoe je dit thema in beeld kan
brengen? Denk dan eens aan: Plastic afval als woning, breng zo mooi mogelijk een
onnatuurlijke woon- of vestigingsplaats van een plant of dier in beeld.

Let op!


Het reglement is volledig van toepassing;



Dus ook voor het thema geldt: de foto moet voor minimaal 50% van het beeld
onder water zijn gemaakt;



De themafoto mag gemaakt worden in Nederlands duikwater.



Deelnemers aan Foto Starters, Foto Masters en Foto Team krijgen één extra
wedstrijddag voor het maken van de themafoto.



Het is niet toegestaan om voorwerpen mee te nemen onder water;



Het is wel toegestaan om na het maken van de foto(‘s) klein plastic afval mee te
nemen uit het water en dit afval ter plekke in een vuilnisbak of thuis in de
plastic container weg te gooien.
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