
 

 

Q & A ONK 2022 
 

Foto Starters 

Stuur je op een wedstrijddag slechts drie (controle)foto’s in? 

In artikel 10.2 staat dat de wedstrijdfoto gekozen moet worden uit de ingezonden 

foto’s. 

➢ Deelnemers aan Foto Starters leveren op een wedstrijddag alleen drie 

controlefoto’s in. Er hoeven geen wedstrijdfoto’s te worden ingeleverd. Deze 

regel (10.2) wordt aangepast. De selectie van foto’s geldt alleen voor Foto 

Masters. 

 

Bij Starters zijn er twee categorieën en er wordt door de deelnemer voor de categorie 

Beste Foto uit 1 van de in regel 17.4 vijf genoemde categorieën gekozen. Maak je vooraf 

een keuze of maak je in alle vijf de categorieën een foto en kies je jouw beste foto voor 

de categorie Beste Foto. 

➢    Je hoeft dit vooraf niet door te geven. Je kan in alle of enkele categorieën foto’s 

maken en zelf bepalen met welke foto je meedoet aan de wedstrijd in de 

categorie Beste Foto. 

 

Kiezen deelnemers aan Foto Starters een hele week of een dag in de wedstrijdweek? 

➢ Deelnemers aan Foto Starters maken hun foto’s in 1 of meerdere 

wedstrijdweken. Starters hoeven vooraf niet aan te geven op welke dagen zij 

foto’s willen maken. 

 

Is de categorie ‘Creatief’ bij Foto Starters gelijk aan de No Limits wedstrijd? 

➢ Bij Foto Starters is er een beperking in bewerking terwijl er bij No Limits 

onbeperkt bewerkt kan worden. De categorie Creatief bij Foto Starters moet in 

Nederland gemaakt worden. Bij No Limits mag de foto overal in de wereld 

worden gemaakt. 

 

Foto Masters 

Bij de masters moeten er nu 4 foto’s (4 categorieën) worden ingeleverd. Heeft de 

wedstrijdwerkgroep overwogen voor alle 6 de categorieën foto’s in te laten leveren. 

Gelijk aan een CMAS EK of WK. 

➢ Daar hebben we lang en uitgebreid over nagedacht. Het is vrijwel onmogelijk om 

de foto’s dan eerlijk te beoordelen. Bij 1 categorie kunnen er dan 5 foto’s 

worden ingeleverd terwijl bij een andere categorie er misschien wel 25 foto’s 

worden ingeleverd. Met de huidige beoordelingsmethodiek levert dit geen 

eerlijke beoordeling op. 
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Teamwedstrijd 

Wat is de reden dat er vanaf volgend jaar geen deelnemers van de Masterslijst aan de 

teamwedstrijd meer mogen meedoen? 

➢ De masters drukken een flinke stempel op de kwaliteit van de foto’s van de 

teamwedstrijd. We willen deze wedstrijd graag laagdrempelig houden en 

iedereen gelijke kansen geven. Niet ieder team heeft een master in het team. De 

wedstrijd is oorspronkelijk ook bedoeld voor deelnemers die nog geen 

wedstrijdervaring hebben. Een master kan nog wel als coach meedoen. 

 

Als er vanaf volgend jaar geen Masters meer in een team mogen zitten, doen er dan 

vanaf volgend jaar niet minder teams mee? 

➢ We verwachten dat er niet minder teams zullen deelnemen. We nemen dat wel 

mee in de evaluatie van het ONK 2023. 

 

No Limits 

Mag iedereen aan dit wedstrijdonderdeel meedoen of alleen de masters? 

➢ Iedereen kan aan dit wedstrijdonderdeel meedoen. 

 

Filmwedstrijd 

Waarom is er gekozen voor de nieuwe Reels-wedstrijd en is Video Starters 

samengevoegd met Video Masters? 

➢ Er deden jaarlijks maar weinig deelnemers mee aan Video Starters. Tegelijkertijd 

is er een opkomst van korte clips voor TikTok, Instagram etc. De hoeveelheid 

likes geeft meer aandacht aan de onderwaternatuur en onderwatersport. Ook 

bereiken we een jongere doelgroep met dit wedstrijdonderdeel.  

➢ Minder ervaren filmers krijgen in de wedstrijd, beoordeling en prijsuitreiking ook 

aandacht. 

 

Reels 

Hoe worden de clips van het wedstrijdonderdeel Reels beoordeeld? 

➢ De 10 clips met het hoogste aantal likes worden aan de jury voorgelegd. De jury 

zet deze 10 clips in de winnende volgorde. 

 

Algemeen 

Is voor een aantal wedstrijdonderdelen de wedstrijdperiode van 1 april tot eind 

september? 

➢ Dit geldt voor de Zoetwaterwedstrijd, Teamwedstrijd, No Limits en Reels. 

 

Stuur je voor de wedstrijdonderdelen met de lange en aangesloten wedstrijdperiode (1 

april tot eind september) je wedstrijdfoto’s na een wedstrijddag in of pas aan het einde 

van de wedstrijdperiode? 
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➢ Voor deze wedstrijdonderdelen stuur je uiterlijk eind september je 

wedstrijdfoto’s in. Je hoeft dus niet per wedstrijddag aan het einde van de dag 

foto’s in te sturen. 

 

Het reglement is flink aangepast wat betreft het omgaan met de omgeving. In het 

reglement is nu opgenomen dat je de bodem niet meer mag aanraken. 

➢ Het reglement is hierop inderdaad verscherpt. Vrijwel jaarlijks was er discussie 

over deze regel en we verwachten dat we met deze aanscherping de discussie 

niet meer hebben. 

 

Wat betreft de verstoring van de onderwaternatuur komen de regels in 3.10 en 3.11 niet 

met elkaar overheen. Waarom is er wel een statief toegestaan? 

➢ Een statief is toegestaan voor deelnemers aan de filmwedstrijd. Het reglement 

wordt op deze tegenstrijdigheid aangepast. 

 

Is het thema al bekend? 

➢ Het thema wordt 1 april bekend gemaakt omdat de teamwedstrijd ook op 1 april 

start. 

 

 

 

  


