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De Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) en DuikeninBeeld 
organiseren in de zomer van 2021 samen een fotowedstrijd met als thema 
‘Groeten uit Nederland’. Iedereen kan meedoen.  
Dit zijn de ‘spelregels’:   

 

• Er zijn twee categorieën: Onderwatersport is leuk (waarbij het plezier van duikers, 
snorkelaars, freedivers en andere onderwatersporters centraal staat) en De mooie 
wereld onder water (waarbij het leven onder water centraal staat).  

• Alle foto’s moeten binnen Nederland (Europa, niet in het Caraïbische gebied) zijn 
gemaakt.  

• Je kunt per categorie maximaal drie (3) foto’s per wedstrijdperiode insturen. De 
wedstrijdperiodes zijn: 
 - 21 juni tot en met 31 juli 2021  
 - 1 augustus tot en met 31 augustus 2021  
 - 1 september tot en met 30 september 2021. 

• Bij de categorie De mooie wereld onder water moet minstens de helft van de foto 
onder water genomen zijn; bij Onderwatersport is leuk maakt het niet uit 
waar/hoe de foto is gemaakt, als het maar verwijst naar het thema en de 
onderwatersport. 

• Aan deelname zijn geen kosten verbonden. 
• De foto of foto’s (verder de foto genoemd) moeten minimaal 1200 pixels breed 

zijn aan de kortste kant zijn. 
• De bestandsnaam van de foto moet uniek zijn, volgens de volgende opbouw: 

voornaam_achternaam_onderwerp 
• In de foto zelf mag geen naam of beeldmerk van de fotograaf of andere tekst 

staan. 
• Je kunt de foto waarmee je wilt deelnemen, uploaden via deze link. Klik! 
• Door het inzenden van de foto voor deze wedstrijd geef je DuikeninBeeld en de 

NOB toestemming om de ingezonden foto onder vermelding van je naam te 
gebruiken in het kader van deze wedstrijd en voor promotionele doeleinden. 

• Door inzending van de foto verklaar je dat jij de maker van de foto bent en dat 
eventuele personen in de foto akkoord zijn met publicatie van de foto.  

• Redactieleden van DuikeninBeeld en medewerkers van de NOB zijn uitgesloten 
van deelname. 

https://duikeninbeeld.typeform.com/to/eWFaQmpf
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• DuikeninBeeld en de NOB behouden zich het recht voor foto’s te weigeren 
wanneer deze niet aan de voorwaarden voldoen. 

• Jurering: per categorie wordt na de laatste wedstrijdperiode een selectie van 10 
foto’s uit alle inzendingen gekozen door een jury van DuikeninBeeld en de NOB. 
Aansluitend wordt het publiek in oktober 2021 (exacte data worden later 
gecommuniceerd) in de gelegenheid gesteld om te stemmen op de 10 foto’s per 
categorie via de online kanalen van DuikeninBeeld en de NOB met als doel de 
winnaar per categorie te bepalen. 

• De winnaars worden in november 2021 bekendgemaakt via de online kanalen van 
DuikeninBeeld en de NOB en ontvangen per e-mail bericht. 

• Na elke periode wordt een prijs onder de inzendingen van die periode verloot. 
Hieraan doen alle inzendingen van de desbetreffende periode mee. 

• Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd of gediscussieerd. 
• De prijzen kunnen niet worden omgewisseld voor contanten en zijn niet 

overdraagbaar. 
 

LET OP!!!! Doe je ook mee aan het ONK Onderwaterfotografie 2021? Stuur dan de foto’s 
die je voor het ONK maakt, niet in voor deze wedstrijd. Het reglement van het ONK stelt 
dat je die foto’s niet voorafgaand aan de prijsuitreiking in november 2021 mag 
publiceren. Foto’s die je buiten het ONK om maakt, mag je uiteraard wel voor deze 
wedstrijd insturen. 
 

 

Bij vragen kun je mailen naar: 
NOB: info@onderwatersport.org  
DuikeninBeeld: info@duikeninbeeld.tv 
 
 

Klik om je foto’s te uploaden! 
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