
REGLEMENT OPEN LMBURGS KAMPIOENSCHAP ONDERWATERFOTOGRAFIE 2017 
 

1 Inleiding 
Het Open Limburgs  Kampioenschap Onderwaterfotografie worden door Aquashot Limburg 
georganiseerd op zaterdag. 9 september 2017 
Het Open Limburgs Kampioenschap staat open voor alle onderwaterfotografen, van elke nationaliteit. 
Inschrijving kan via voorinschrijving via de website van Aquashot Limburg (www.aquashotlimburg.nl) of 
via inschrijving ter plaatse. Inschrijving ter plaatse kan pas na de briefing van alle deelnemers. 
Er kan worden deelgenomen in twee categorieën, spiegel reflex camera’s en systeem camera’s, een 
tweede categorie voor compact camera’s (camera’s zonder de mogelijkheid om de lens te wisselen). 
 
De locatie van de wedstrijd is duiklocatie de Boschmolenplas Bosmolenweg 14, 6097 NG Panheel (Lb.) 
vanaf 10.00 uur. Per deelnemer mag één foto ingeleverd worden. Op de wedstrijddag wordt de door de 
deelnemer geselecteerde foto op de geheugenkaart ingeleverd voor 15.00 uur. Er is ter plekke geen 
laptop beschikbaar voor deelnemers aan de wedstrijd om foto’s te beoordelen. Zij moeten indien nodig 
hun eigenlaptop meebrengen. 
 
Het inschrijfgeld voor deelname aan  het Open Limburgs Kampioenschap bedraagt € 7.50. 
Het inschrijfgeld kan worden overgemaakt op rekening nummer  NL 06 Rabo 0305 4336 44 T.n.v. 
G.G.M. Augustinus voor 26 augustus 2017,  of bij inschrijving ter plaatse contant. (voorinschrijven wordt 
op prijs gesteld in verband met planning) 
De geselecteerde foto wordt door de wedstrijdleiding van het geheugenkaartje gekopieerd en zal door 
de jury beoordeeld worden. De prijsuitreiking is om 16:30 uur,  

 

2 Open Limburgs Kampioenschap 
Algemene Voorwaarden 
1. Het Open Limburgs  Kampioenschap staat open voor alle onderwaterfotografen, ongeacht de 
nationaliteit. 
2. Duiken worden gemaakt in de Boschmolenplas met inachtneming van de ter plekke geldende regels. 

Zie  http://duiklocatieboschmolenplas.nl/huisregels/ 
3. Duiken mogen uitsluitend vanaf de kant worden gemaakt. Het is niet toegestaan gebruik te 
maken van een boot, onderwaterscooter, kano, surfplank of soortgelijke drijvende objecten om 
het water te betreden. 
4. Er wordt met een buddy gedoken en daarbij binnen de grenzen van de laagste brevetering te blijven. 
Veilig duiken is de persoonlijke verantwoordelijkheid van iedere deelnemer - niet die van de 
wedstrijdleiding of van Aquashot Limburg. 
5. De wedstrijdleiding of Aquashot Limburg kan niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld 
voor schades of ongevallen die direct of indirect voortvloeien uit deelname aan het Open 
Limburgs Kampioenschap. 
6. Deelnemers verklaren door middel van inschrijven het onderwatermilieu niet te zullen 
beschadigen en het (onderwater) leven te respecteren. Dit houdt ook in dat er geen voorwerpen 
op de bodem geplaatst zullen worden. 
7. Deelname kan alleen plaatsvinden na betaling van de verschuldigde deelnamekosten van 
€ 7,50 over te maken op banknummer rekening nummer  NL 06 Rabo 0305 4336 44 t.n.v. G.G.M. 
Augustinus voor 26 augustus 2017. 
8. Het is toegestaan meerdere camera’s te gebruiken. 
9. Bij inschrijving dient opgegeven te worden in welke categorie deelgenomen word. Compact camera of 
systeem/ spiegelreflex camera. Bij een  compact camera kun je geen lenzen verwisselen en bij een 
systeem of spiegelreflex camera kun je lenzen verwisselen. 
10. Opnamen waarbij het onderwaterleven is of wordt verstoord (vasthouden, opjagen, verplaatsen) 
worden uitgesloten van verdere deelname aan de wedstrijd. 
11. De doornummerfunctie van de camera moet op AAN staan. 
12. In de camera moet de juiste datum en tijd ingesteld staan. 
De wedstrijddag 
13. De minimum leeftijd voor deelname is 16 jaar. 
14. De minimum breveteis voor deelname is 1* CMAS of gelijkwaardig. 

http://duiklocatieboschmolenplas.nl/huisregels/
http://duiklocatieboschmolenplas.nl/huisregels/


15. Locatie: De Boschmolenplas, Bosmolenweg 14, 6097 NG, Panheel (Lb.) 
16. De briefing aan de deelnemers vindt plaats om 10.30 uur. Het ophalen 
van het wedstrijdnummer of het inschrijven vindt plaats vanaf 10:00 uur. 
17. Een deelnemer mag later komen op de wedstrijddag, tot uiterlijk 11.30 uur. Hij dient dan eerst 
bij de wedstrijdleiding een briefing te krijgen voor hij mag starten. 
18. Deelnemers maken gebruik van hun eigen lege geheugenkaart(en). Het staat de wedstrijdleiding vrij 
om bij de aanmelding te controleren of de geheugenkaart leeg is. 
19. De eerste opname op de geheugenkaart dient het wedstrijdnummer en de datum van de 
wedstrijddag te tonen. 
20. Opnamen die op geheugenkaarten staan die geen opname met het wedstrijdnummer en 
wedstrijddatum bevatten worden uitgesloten van verdere deelname aan de wedstrijd. 
21. Geheugenkaarten kunnen uitsluitend op de betreffende wedstrijddag tot 15:00  
uur bij de wedstrijdleiding worden ingeleverd op hetzelfde adres waar aangemeld is. (Boschmolenplas) 
22. Opnamen op niet ingeleverde, of niet tijdig ingeleverde geheugenkaarten zijn uitgesloten van verdere 
deelname aan de wedstrijd. 
23. Een deelnemer mag 1 opname inleveren. De deelnemer selecteert vooraf de foto en levert alleen die 
in (in JPG formaat) 
24. Bij inlevering van de geheugenkaart kopieert de wedstrijdleiding de door de deelnemer 
geselecteerde foto van deze geheugenkaart en geeft de geheugenkaart terug aan de deelnemer. 
24 a. er wordt door de organisatie geen laptop beschikbaar gesteld voor het uitzoeken van de foto’s, 
advies, neem je eigen laptop hiervoor mee. 

 
Jurering 
25. Een deelnemer dient uiterlijk om 15:00 uur één opname ter jurering aan de wedstrijdleiding aan te 
bieden.  
26. Bij de foto dient aangegeven te worden of deze ingeleverd wordt in de positie 
Landscape (liggend) (L) of Portret (staand) (P), dit om eventuele verwarring bij de jury te 
voorkomen. 

27. Na het indrukken van de sluiterknop zijn bewerkingen in de camera toegestaan, bewerken op 
een PC is niet toegestaan. 
28. Alle exif-gegevens moeten bij de ingeleverde foto aanwezig zijn. Geen van 
deze gegevens mogen worden verwijderd of gewijzigd. 
29. De opnamen mogen uitsluitend op de wedstrijddag gemaakt zijn tussen 10:30 en 15:00 uur. 

30. Half om half opnamen zijn toegestaan in de volgende verhouding: maximaal 50% boven 
water en minimaal 50% onder water. 
31. Digitale opnamen mogen niet “gelockt” ingeleverd worden. 
32. De opname voor jurering worden in JPG aangeleverd. 
33. Een onafhankelijke, deskundige en representatieve jury beoordeelt de opnamen op techniek 
(scherpte, compositie, belichting), originaliteit, expressie en esthetische aspecten. 
34. De jury en wedstrijdleiding hebben het recht om bij grote twijfel of een foto voldoet aan het 
wedstrijdreglement, deze foto te diskwalificeren. 

 
Overige voorwaarden 
35. De uitslag van de jury is bindend en er kan niet over worden gecorrespondeerd. 
36. De organisatie behoudt zich het recht voor de ingeleverde opnamen in de Nederlandse en 
Internationale Duikbladen en ter promotie van onderwaterfotografie te publiceren zonder vergoeding aan 
de fotograaf. Publicatie zal geschieden onder vermelding van de naam van de fotograaf. In andere 
gevallen zal publicatie gebeuren na overleg met de fotograaf. De winnende foto’s worden gedeeld met 
Duikeninbeeld.tv en Duikersgids. 
37. De wedstrijdleiding houdt zich het recht voor zelfstandig te beslissen over zaken die niet in deze 
reglementen vastgelegd zijn. 
38. Door deelname aan een van deze wedstrijden verklaart de deelnemer zich akkoord met het 
reglement en de daaruit voortvloeiende beslissingen van de wedstrijdleiding. 

39 Na de prijsuitreiking mogen wedstrijd nummer en foto pas gepubliceerd worden op sociale media. 


