De presentatie van Nederland op het WK

rea (Zuid), Kroatië, Mexico, Noorwegen, Portugal, Spanje, Slovenië, Zweden en Turkije.

ALTERNATIEF Voor de Cmas-organisatie wa-

Technische keuring van de camera’s in Cayo Largo

met moeite gevonden. Er was geen eten op de
boot, maar gelukkig wel drinken. Het groeit ze
duidelijk een beetje boven ’t hoofd!’

ONBEREIKBAAR Uiteindelijk viel het allemaal mee. Er kwam in de dagen voorafgaand
aan het WK nog 300 kg lood naar het eiland
en het resort deed een poging de beloofde vijfsterren waar te maken. ‘Het evenement kende
een moeizame aanloop,’ weten Van den Brink
en Van Santen ook. ‘De organisatie was onbereikbaar en veel deelnemers hadden problemen om naar het eiland te komen.’ Voor de
Oostenrijkse en Australische deelnemers zelfs
reden niet naar Cuba af te reizen.
De teller bleef daardoor op slechts 18 deelnemende landen staan van de 33 die volgens de
Cmas met onderwaterfotografie actief zijn.
Twee jaar geleden deden bij het WK in het
Turkse Bodrun nog 23 landen mee. Nederland
hoopt die aantallen te overtreffen. Aanwezig
op Cuba waren overigens naast Nederland en
gastland Cuba: Argentinië, België, Brazilië,
Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Italië, Ko-

ren de serieuze aanloopproblemen zelfs aanleiding in de maanden voor Cuba naar een alternatief te zoeken. De NOB werd benaderd
met de vraag of 2015 geen 2013 kon worden
en of Nederland kans zag nog alles voor elkaar
te krijgen. Zelfs een toen geopperd Nederlands Caribisch alternatief werd omarmd.
Maar toch: ondanks alles heeft de Cubaanse
organisatie over het algemeen een goed evenement neergezet. De bussen reden op tijd
naar de haven, waar acht van overal gehaalde
nette duikboten en een boot voor de arts lagen
te wachten. De boten vertrokken ook netjes op
tijd, er was voldoende duikmateriaal, nieuw
lood en nieuwe cilinders en een compleet
nieuw duikcentrum dat in twee maanden uit
de grond was gestampt. En op de dag van de
opening werd dus zowaar draadloos internet
geïnstalleerd.

TECHNICAL MEETING Toch was er de nodige irritatie omdat de zaken niet zo strak georganiseerd waren. Al aan de vooravond van
het WK tijdens de zogenoemde technical meeting waarin voor iedereen toegankelijk de wedstrijd wordt toegelicht en eventuele vragen van
deelnemers en teamcaptains worden beantwoord. Tenminste, dat was de bedoeling...
‘De bijeenkomst ontaarde in een chaotische discussie’, vertelt Desmond van Santen. ‘Die discussie ging met name over wel of niet openen
van het camerahuis tussen de duiken door (om
bijvoorbeeld de batterij te wisselen) en over de

maximale diepte. In plaats van duidelijkheid liepen de teams helaas met meer onduidelijkheid
de deur uit. Een aantal deelnemers verliet zelfs
voortijdig de zaal toen de discussie alleen nog
in het Spaans werd gevoerd.’

REGELS AANGEPAST In het flexibel opstellen wat de regels betreft was de Cmas (uiteindelijk verantwoordelijk) en de Cubaanse organisatie toch sterk. De regels werden zelfs
tijdens de wedstrijd nog aangepast en gewijzigd… Jurylid Jan Azier: ‘Omdat we als jury in
tijdnood kwamen omdat de foto’s veel later
werden ingeleverd dan vastgesteld omdat de

Doelstellingen
 De vooraf door het NOB-bureau geformuleerde
en ook gerealiseerde zes doelstellingen voor het
WK onderwaterfotografie 2013 in Cuba waren:
1. Eén van de deelnemers behaalt bij tenminste
één categorie een toptien-plek.
2. De deelnemers doen kennis op over tenminste
drie nieuwe of verbeterde onderwaterfotografietechnieken en delen deze via Aquashot-avonden met andere onderwaterfotografen.
3. De deelnemers doen wedstrijdervaring op en delen deze ervaring met de Nederlandse deelnemers aan het WK 2015. Achterliggend doel hiervan is dat deze deelnemers in 2015 de toptien
van het algemeen klassement bereiken.
4. De deelnemers enthousiasmeren deelnemers uit
andere landen (op momenten waarop dat mogelijk is en het hun deelname aan de wedstrijd
niet stoort) over het WK 2015 in Nederland.
5. 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.
6. De organisatie van het WK 2015 geeft middels de
winnende foto’s van het WK 2013 en de foto’s
van de Nederlandse deelnemers aandacht aan de
onderwatersport in het algemeen en de onderwaternatuur in het bijzonder.
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