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Beste duikvriend
Hierbij een nieuwe NELOS-info, mag ik u vriendelijk verzoeken deze door te geven aan de
leden van de Raad van Bestuur.
De shoot-outwedstrijden van het OBK 2018 zijn al achter de rug. Ondertussen is de
Audiovisuele Commissie druk bezig met de voorbereiding van de proclamatie, die dit jaar
doorgaat op 17 november in Todi te Beringen. 2018 is een jaar waar het OBK ook een
festivalgedeelte heeft. Het NELOS Foto- en Videofestival is een 2-jaarlijks onderdeel van het
ondertussen alom bekende Open Belgisch Kampioenschap (OBK).
De proclamatie is er niet enkel voor de onderwaterfotografen en -videografen, maar ook voor
alle duikers en niet-duikers die houden van de prachtige beelden van de onderwaterfauna en
-flora. Met de adembenemende beelden van de proclamatie 2017 in het achterhoofd, kijken
vele geïnteresseerden uit naar de editie van 2018. Nog ver weg denk je? Fout! De
inschrijvingen voor de foto- en videowedstrijd tijdens het festival zijn ondertussen aan het
binnenkomen en lopen nog tot 30 september 2018. Hoog tijd dus om in je recent archief te
'duiken' en je beste opnamen klaar te maken voor inzending. Heb je nog geen geschikte
beelden om deel te nemen? Bij deze dan een warme oproep aan alle onderwaterfotografen
en -videografen om de camera op scherp te stellen. September biedt nog heel wat
mogelijkheden voor fraaie opnames. Op de website vind je alle deelnemingsvoorwaarden, het
algemeen reglement en het specifiek reglement voor foto en video.
Er worden wederom enkele sterke deelnemers uit binnen- en buitenland in zowel de Mastersals de Juniors-klasse verwacht. Maar ook als je nog niet of nauwelijks deelnam aan een
wedstrijd, aarzel niet: schrijf je in en een nieuwe wereld zal je deel worden. Ervaringen
uitwisselen, mensen met dezelfde passie leren kennen, andere inzichten verwerven, tips en
tricks misschien, … het hoort er allemaal bij.
Zoals gezegd zijn de voorbereidingen voor de proclamatie klaar en is alle info ook terug te
vinden op www.nelos.be/OBK_2018. Kom zeker naar het festival en breng vrienden en
kennissen mee, want er is heel wat te beleven. We maken er een echte NELOS-dag van.

NELOS-dag en proclamatieshow OBK-festival
Op 17 november 2018 kan je vanaf 10.00 uur de ingezonden onderwaterfoto's, -video's en
diaporama's bewonderen in Todi, be-MINE 1, 3582 Beringen. De toegang is gratis! De
deelnemers van de zeepaardjeswedstrijd 'Guylian Seahorses of the World 2018' kunnen
overdag hun chocolade - als dank voor hun deelname - afhalen op de stand van Guylian.
Doorlopend kan je kennismaken met de duiksport, het vrijduiken, vinzwemmen,
onderwaterhockey, sport en spel en al wat NELOS nog te bieden heeft.
's Avonds, vanaf 19.00 uur, worden de winnaars bekend gemaakt en de medailles uitgereikt
tijdens een show rond het bassin. Op een groot scherm, zwevend in het midden van het water,
stellen we je de winnaars voor van de diverse wedstrijdcategorieën van de OBK 'shout-out',
het OBK-festival en de zeepaardjeswedstrijd. Het einde van de proclamatie is voorzien om
22.00 uur en vanaf 22.30 uur vangt het diner aan. Inschrijven voor het diner kan via
ivo.madder@nelos.be en mits betaling van 55,00 euro per persoon.
Voor de niet-duikers zijn er duikinitiaties voorzien, de ideale kans voor de duikclubs om nieuwe
leden aan te trekken.
•
•
•
•

Initiaties vrijduiken worden georganiseerd.
Er is een rondleiding achter de schermen van TODI.
De NELOS-boetiek zal aanwezig zijn.
Alle aspecten van NELOS komen aan bod.

Maak kennis met NELOS en zijn commissies tijdens het festival
De Nederlandstalige liga (NELOS) binnen de duikfederatie BEFOS, is niet zomaar een 'duikliga'.
Heel wat commissies en werkgroepen leveren uitstekend werk in hun specialiteit. De werking
en de uitgebreide mogelijkheden voor de modale duiker zijn niet altijd gekend. Daarom zal
elke belangrijke commissie op het 'Festival' present zijn en de bezoeker informatie verstrekken
over hun activiteiten en hun bijdrage aan de duiksport. Heel wat clubs en duikers zijn minder
vertrouwd met de Commissie Biologie, de Geneeskundige Commissie, de Sectie
Duiktechnieken, de Subcommissie Jeugdduiken, de Sectie EDIT, de Sportcommissie, de
Commissie Duikers met een Handicap, enz. Maak van je bezoek aan het NELOS-Festival
gebruik om eventjes te onderzoeken wat voor jou of jouw duikvereniging van belang kan zijn.
Ontdek de onderwaterwereld met prachtige onderwaterfoto's en -video's. Maak kennis met
de duiksport en schrijf je in voor een duikinitiatie. Bekom info over de andere sporten onder
de koepel van NELOS, zoals vinzwemmen, onderwaterhockey en vrijduiken. Ook jeugdduikers
en duikers met een handicap komen bij onze federatie aan hun trekken. Kortom een festival
om niet te missen.
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