‘ANDERE HOTELGASTEN
HADDEN BIJVOORBEELD
GEEN IDEE DAT ER
EEN WERELDKAMPIOENSCHAP WERD
GEHOUDEN. IN 2015
WILLEN WIJ DAT TOCH
ÉCHT ANDERS DOEN!’
organisatie de rij wachtende fotografen niet
aan kon, is uiteindelijk besloten om alleen de
jpegs in te laten leveren en niet de raw-bestanden. Hierdoor was controle op bewerking
na de opname in feite niet meer mogelijk.’
Hennie Elshof neemt de Cmas-vlag in ontvangst

Azier heeft naar aanleiding van zijn ervaringen in Cuba de NOB een aantal verbeterpunten gesuggereerd. Zo moeten in zijn visie natuurlijk ook de raw-bestanden worden
ingeleverd om controle op nabewerking na de
opname mogelijk te maken, moeten die opnamen al op de avond na de laatste wedstrijddag worden ingeleverd en ook diezelfde
avond nog worden ingelezen in het computersysteem zodat op de jureringsdag alles
klaar staat en is getest op goede werking. Ook
moet worden gezorgd voor een ruimte die
goed is afgedonkerd en voor een gekalibreerd
beeld op de computer dat overeenstemt met
het beeld dat wordt geprojecteerd. Daar was
nu geen sprake van….’

DOOR DE MAND ’Genoeg aanknopingspunten voor de NOB om het in 2015 beter te

organiseren,’ weet Desmond van Santen dan
ook. Zoals het ook beter en anders moet als
het gaat om de op Cuba in ieder geval steeds
wisselende berichten over het tijdstip van het
inleveren van de foto’s, de urenlange vertraging waarmee de jury uiteindelijk van start
kon gaan met haar beoordeling van de foto’s
en de publieke jurering, die ’s avonds voor de
officiële afsluiting plaatsvond.
‘Daar viel de slecht voorbereide organisatie
écht door de mand,’ was de niet zo moeilijke
conclusie. De locatie was véél te klein voor de
circa honderd aanwezigen en de start werd
anderhalf uur vertraagd doordat de computers
niet bleken te werken. Toen de jurering eindelijk was begonnen, crashte het systeem ook
nog eens doordat het Cubaanse jurylid een

Internet en logo
 De Nederlandse delegatie - deelnemers en bureaumedewerkers/bestuur - was in Cayo Largo bij
het veertiende Cmas-wereldkampioenschap onderwaterfotografie terecht zeer zichtbaar aanwezig. Liet
zowel in de aanloop naar het WK en de dagen van de
wedstrijd zelf uitgebreid van zich horen en zich uitgebreid informeren over een groot aantal organisatorische kwesties.
In de dagen rond en van het WK zelf waren de verrichtingen van het Nederlands team onder leiding
van captain/coach Ron Offermans ook via het net te
volgen. Er kon voor de speciaal voor het WK geïnstalleerde wifi gebruik worden gemaakt. Alleen: niet
via de eigen site van de NOB maar van die van Duikeninbeeldtv.nl. De NOB had daarvoor gekozen om
een andere dan de eigen doelgroep te kunnen bereiken. Mooi initiatief, maar om op de eigen site en
aan de eigen achterban geen actuele informatie te
verstrekken…

score van 93,1 in plaats van 9,3 intikte. Er was
slechts een half uur nodig om een en ander te
kunnen corrigeren.

ZEELAND-PROMOTIE Desmond van Santen rustig in Nederland terugkijkend op het
Cubaanse avontuur: ‘Het was een WK zonder
enige poespas eromheen: de organisatie heeft
z’n handen vol gehad aan het evenement zelf.
Andere hotelgasten hadden bijvoorbeeld geen
idee dat er een wereldkampioenschap werd
gehouden. In 2015 willen wij dat toch écht anders doen!’
Wat hem (en de NOB betreft) worden er over
twee jaar kleinschalige evenementen of workshops voor duikers georganiseerd, als compensatie voor de beperkte toegankelijkheid
van een aantal duikplaatsen waar de wedstrijd in het pinksterweekend van mei 2015
wordt gehouden. ‘Ook willen we de Zeeuwse
inwoners op verschillende manieren bij het
evenement betrekken.’ Het WK moet vooral
ook Zeeland-promotie pur sang zijn.

ANDERS Want, dat staat vast, het wordt in
In de aanloop naar het WK 2015 heeft de NOB ook al
een eigen logo ontwikkeld en op de diverse handouts
die de NOB in Cuba aan de daar deelnemende landen
verstrekte ook afgebeeld. Een fraai grafisch logo, daar
niets ten nadele van hoewel de kijker wel een toelichting nodig heeft, maar volstrekt tekort schietend
waar het gaat om de promotie van het WK in Nederland. Nergens, zelfs niet in de tekst, een verwijzing
naar het toch voor de NOB belangrijkste feit dat dat
WK in 2015 in Nederland en specifiek Zeeland wordt
gehouden.

2015 een heel ander wereldkampioenschap
dan de veertiende voorafgaande die onder de
Cmas-vlag zijn gehouden. Met kantduiken bijvoorbeeld, in Nederland vanzelfsprekend, maar
buiten de landsgrenzen niet zo. In relatief koud
water (verwachting voor mei 2015 zo’n graad
of 12), met minder zicht dan de tropische wateren bieden, groen ook als overheersende
kleur in plaats van blauw en zeker als er in de
Oosterschelde wordt gedoken stroming.
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