Het was vooraf zo fraai als een van de
doelstellingen geformuleerd. (…) De
organisatie van het WK 2015 doet
ervaring op bij de organisatie van het
WK 2013. Achterliggend doel hiervan is
dat zij tenminste vijftien ‘good practices’
gebruiken voor het WK 2015 (…)

A

rieke van den Brink en Desmond van
Santen, de twee op het bondsbureau
van de Nederlandse Onderwatersport
Bond in Veenendaal met (onder meer) de organisatie van het wereldkampioenschap
onderwaterfotografie 2015 in Zeeland belaste
medewerkers, hebben het er gedurende het
WK op het Cubaanse eiland Cayo Largo moeilijk mee gehad. Goede ideeën opdoen voor
Nederland….?

SERIEUS Een vergeefse oriëntatietocht dus
naar de socialistische staat van de broers voluit
Fidel Alejandro (tot 2008 president) en Raúl
Modesto Castro Ruz (nu de eerste man van het
land), tachtigers inmiddels? Absoluut niet. Er
hoeft niet meer voor alles opnieuw het wiel te
worden uitgevonden en van de toch wel aanwezige tekortkomingen is geleerd. ‘En,’ lachen
Van den Brink en Van Santen als ze dat wordt
gezegd, ‘het is nooit verkeerd om na zo’n trip
thuis te komen en bijna de zekerheid te hebben
dat het in 2015 eigenlijk nooit minder kan dan
op Cuba het geval was.’Ze zijn daar door de 33
deelnemers uit de 18 deelnemende landen in ieder geval ook als soort ‘verlossers’ beschouwd.
Kregen complimenten omdat de Nederlandse
organisatie al in zo’n vroeg stadium serieus
werk maakt van het evenement.
Next stop: the Netherlands 2015. Het stond
ook met grote witte letters op een overduide30
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lijke oranje achtergrond op de zwarte poloshirts
waarmee de Nederlandse afvaardiging als levende reclamezuil aantrad bij de officiële prijsuitreiking en de afsluiting van het evenement.
NOB-bestuurslid Hennie Elshof kreeg er de
Cmas-vlag overhandigd die in mei 2015 in
Nederland, Middelburg, zal wapperen en met
een door Peter van Rodijnen samengesteld promotiefilmpje van iets meer dan twee minuten
werd ook al getoond wat er in Nederland
onderwater verwacht mag worden. Een aantal
handouts (waaronder natuurlijk miniatuurklompjes en ook de twee keer zo lange versie
van het filmpje Come Closer met daarin naast
de onderwaterbeelden van Van Rodijnen ook de
oproep van teamcaptain Ron Offermans close in
beeld en in zijn beste Engels om voorál over
twee jaar naar Zeeland te komen) completeerden de Nederlandse presentatie.

BUITENKANT Was het dan verschrikkelijk
op Cuba? Absoluut niet. Mintur, het ministerie van toerisme dat nadrukkelijk bij de organisatie was betrokken, had er van alles aan gedaan om de buitenkant perfect te laten zijn.

Compleet met een heuse, goed en snel werkende internetverbinding in het all inclusiveresort waarin de deelnemers waren ondergebracht. Maar de laatste deelnemer had nog
niet eens zijn koffers gepakt of de router van
de wifi was alweer van de muur gesloopt. Zo
open wil het land nu ook alweer niet zijn. Zoals in bijna heel Cuba nergens een echt goed
functionerende internetverbinding is te vinden. En ook het voorzieningenniveau (eten)
ging volgens Van den Brink die nog een aantal dagen langer op Cayo Largo was gebleven,
onmiddellijk omlaag.
Zoals dat ook in de dagen voorafgaande aan
de WK al het geval was geweest. Of zoals
Marjo Blokvoort, de echtgenote van tweevoudig toptien fotograaf Henny, stelde nadat
ze een klein weekje voor de start van het WK
al op Cayo Largo arriveerde: ‘Het is te hopen
dat de Cubaanse organisatie klaar is voor de
komst van nóg meer onderwaterfotografen.
Henny en Stella (Huiskamp, red) moesten de
eerste dagen echt zoeken naar lood. Ook
kisten om je duikspullen in te doen werden

