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OVU website

Beste OVU leden,
Zoals in de vorige editie van onze nieuwsbrief meegedeeld werd, heeft Filip De Backer om
persoonlijke reden zijn ontslag als webmaster aangeboden.
Een website is eigenlijk een zeer belangrijk instrument voor de communicatie van het
bestuur naar de leden toe, en voor het melden van allerhande activiteiten.
Daarom zoeken wij dringend iemand die de taak van webmaster op zich kan en wil nemen.
Wie bereid is om nu en dan wat tijd te besteden aan die website, neemt contact op met de
voorzitter, Freddy Van Vlaenderen, liefst via E-mail: voorzitter@breedbeeld.org
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Activiteiten van onze fotoclubs en leden:
VTB Diaclub Evergem
Activiteit: Reizen vanop je stoel. Cult. 14-daagse Evergem
Adres: Zaal v/h café De Linden, Wippelgem Dorp 2, 9940 Wippelgem (Evergem)
Opening: zondag 29 maart om 15.30 uur.
Uren: zondag 29 maart van 16.00 uur tot 18.30 uur.
Info: Jeanine Devos, 09 227 19 22 - rik-jeanine@skynet.be

Koninklijke Fotokring Imago Hamme
Activiteit: 2 de nationaal salon
Adres: Gemeentelijke feestzaal "Den Bond", Kleinhulst 4, 9220 Hamme
Opening: zaterdag 7 maart 2020 om 15.00 uur
Data en uren: 7/03/2020 tot 15/03/2020
zaterdag 7 maart van 15.00 uur tot 18.00 uur
zondag 8 maart van 10.00 uur tot 18.00 uur
zaterdag 14 maart van 14.00 uur tot 18.00 uur
zondag 15 maart van 10.00 uur tot 18.00 uur
Info: Van Cauteren Marc, 052476809, marc.v.c@skynet.be
OVU afgevaardigde: Freddy Van Vlaenderen

Fotokring Moedoka
Activiteit: Fototentoonstelling
Adres: De Vrede, Vredestraat 3a, 9220 Moerzeke
Opening: zaterdag 21 maart 2020
Data: 21/03/2020 tot 22/03/2020
Uren: zaterdag 21 maart 2020 van 14u tot 20u
zondag 22 maart 2020 van 10u tot 18u
Info: Rudy Mettepenningen, 0499 58 29 26, rudy.mettepenningen@skynet.be
OVU afgevaardigde: Luc De Backer

Sasse Fotokring
Activiteit: Jaarlijkse Fototentoonstelling
Adres: Multi Functioneel Centrum 'De Satie', Canadalaan 2, 4551AL Sas van Gent, Nederland
Opening: vrijdag 13 maart 2020 om 20.00u
Data: 13/03/2020 tot 15/03/2020
Uren: vrijdag 13 maart: deuren open om 18.30u; officiële opening om 20.00u
zaterdag 14 maart 2020 van 10u tot 18u
zondag 15 maart 2020 van 10u tot 18u
Info: W. Stofferis, +31 653 895 556, secretaris@sassefotokring.nl
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OVU afgevaardigde: een afgevaardigde zal de tentoonstelling bezoeken op één van
de openingsdagen

Fotografencollectief ZINKAE
Activiteit: ‘IN-BETWEEN’ – ZINKAE FOTOFEST
Adres: Kasteel Borluut, Kleine Gentstraat 46 – Sint-Denijs-Westrem
Data en uren: van 11 tot 13 april 2020 van 10 tot 18u
op 17 en 18 april 2020 van 10 tot 18u
op 19 april van 13 tot 18u
Info: Freddy Van Vlaenderen, voorzitter@breedbeeld.org
OVU afgevaardigde: een afgevaardigde zal de tentoonstelling bezoeken op één van
de openingsdagen

Fotoclub Latem
Activiteit: Foto-expo en digitale projectie
Adres: Crypte van het gemeentehuis, Dorp 1, 9830 Sint-Martens-Latem
Opening: vrijdag 24 april om 19u30
Uren: 25/04/2020 tot 3/05/2020
zaterdag 25 april en 2 mei van 14 u tot 18 u
zondag 26 april en 3 mei van 10 u tot 18 u
Info: Mark Collier, 092826757, collier.jacob@telenet.be
OVU afgevaardigde: Luc De Backer

Fodifi Wondelgem
Activiteit: ‘Fotalia’ - fototentoonstelling en digitale projectie
Adres: Polyvalente zaal De Zulle, Botestraat 98, 9032 Wondelgem
Opening: vrijdag 1mei 2020
Data: 1/05/2020 tot 4/05/2020
Uren: vrijdag 1 mei : 13u30 tot 18u - vanaf 20u receptie
zaterdag 2 mei : 13u30 tot 19u
zondag 3 mei : 10u tot 19u
maandag 4 mei : 10u tot 16u
Info: Demeter Ulric, 09 227 33 93, ulric.demeter@fodifi.be
OVU afgevaardigde: Freddy Van Vlaenderen
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Koninklijke VTB Fotoclub Evergem
Activiteit: 61ste Fototentoonstelling
Adres: Zaal "Ter Gulden Celle", Doornzele Dries 57, 9940 Evergem
Opening: vrijdag 3 april 2020 om 20.00 uur
Data: 3/04/2020 tot 5/04/2020
Uren: vrijdag 3 april 2020 om 20.00 u
zaterdag 4 april 2020 van 10.00 u tot 18.00 u
zondag 5 april 2020 van 10.00 u tot 18.00 u
Info: Christiaan Vanden Bunder, 0478550054, christiaan.vandenbunder@skynet.be
OVU afgevaardigde:
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Leo Baekeland Fototentoonstelling 2020

De Leo Baekeland Fototentoonstelling (LBFT) is een fotomanifestatie waarin fotografen één
fotoreeks naar eigen keuze voorleggen aan een onafhankelijk selectiepanel, dat bestaat uit
professionelen: de gastfotograaf en een curator. De door hen geselecteerde reeksen worden
van 13 tot 21 juni 2020 geëxposeerd in de kerk van het Groot-Begijnhof te Sint-Amandsberg.

LBFT in een notendop:
Binnensturen digitaal bestand:
Binnenbrengen foto’s voor selectie:
Ophalen niet-geselecteerde werken:
Feedback niet-geselecteerde reeksen:
Opening met receptie:
Nocturne met bespreking van
de geselecteerde werken:
Openingsuren tentoonstelling:

Ophalen tentoongestelde werken:
Gastfotograaf:
Curator:

uiterlijk tegen 1 maart 2020
zaterdag 14 maart 2020 van 9-10 uur
CC De Poort, Markt 27, 9230 Wetteren
zaterdag 14 maart 2020 van 16-17 uur
zaterdag 14 maart 2020 van 14.30-16 uur
zaterdag 13 juni 2020 om 15 uur
donderdag 18 juni 2020 van 19.30-22 uur
14-21 juni 2020
zaterdag 20 juni van 10-12u. en 14-18u.
zondag 14 en 21 juni van 10-12u. en 14-18u.
zondag 21 juni 2020 van 18-18u30
maandag 22 juni 2020 van 9-10.30u.
Tim Tronckoe

Voorwaarden tot deelname







De Leo Baekeland Fototentoonstelling staat open voor alle fotografen (OVU-leden,
studenten deeltijds kunstonderwijs (DKO), volwassenenonderwijs, academies en
individuelen) en is een tentoonstelling van fotoreeksen.
De reeks moet bestaan uit minimaal twee foto’s en er wordt geen maximum aantal
foto’s opgelegd, met dien verstande dat de reeks maximaal de 4 lopende meter niet
overschrijdt (de ruimtes tussen de foto’s inbegrepen).
Alle formaten zijn toegelaten met een maximale lengte van 90 cm van de horizontale
en/of verticale zijde.
Ter gelegenheid van deze tentoonstelling wordt een catalogus uitgegeven.
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De deelname voor OVU-leden is gratis. Niet-leden betalen 20 euro te storten voor 15
maart 2020 op rekening van OVU: BE47 8905 9409 1180 met de vermelding ‘Deelname
aan LBFT 2020’.
De selectie van de werken gaat door op zaterdag 14 maart 2020 in CC De Poort, Markt 27
te Wetteren. Deze selectie is niet publiek.
De bestanden van alle foto’s van de reeks moeten uiterlijk tegen 1 maart 2020 binnen
gestuurd worden via mail of via ‘wetransfer’ naar vanderstraeten.fr@telenet.be.
Reeksen waarvan we de digitale bestanden niet binnen hebben op de uiterste
inzenddatum worden niet ter selectie aanvaard.
De grootste zijde van het digitale bestand moet 20 cm zijn en de resolutie 300 dpi.
Bouw je bestandsnaam als volgt op: volgordenummer van je foto, gevolgd door je naam
(voornaam + familienaam). Geef in de begeleidende mail of in het ‘we transferbericht’
volgende gegevens op:
o je naam (voornaam + familienaam)
o titel van de fotoreeks
o je E-mail adres
o je telefoonnummer (liefst GSM)
o de richting en maten van je foto’s op (bv. horizontaal 60 x 50 cm of verticaal 40 x
50 cm of vierkant 40 x 40 cm). Hebben je foto’s verschillende richtingen en/of
maten geef deze dan allemaal op en laat de maat voorafgaan door het
volgordenummer van de foto in de reeks (bv. 1-horizontaal 60 x 50 cm, 2verticaal 40 x 40 cm, 3- ....)
o Indien de reeks een specifieke ophangcompositie heeft gelieve een hangplan mee
te sturen.
o Voeg ook een (portret)foto van jezelf toe op 300 dpi (grootte pasfoto is
voldoende).
De foto’s moeten hangklaar binnengebracht worden in ‘CC De Poort’ (Markt 27 te
Wetteren) op zaterdag 14 maart 2020 tussen 9 u en 10u. De niet geselecteerde werken
dienen dezelfde dag, tussen 16u en 17u, terug afgehaald te worden.
Op de rugzijde van de foto’s dienen de volgende gegevens duidelijk vermeld te worden:
Titel van het werk, naam van de auteur en eventueel het OVU-lidnummer
De foto’s dienen ingeleverd te worden in een degelijke en gemakkelijk herbruikbare
verpakking.
Iedere reeks moet afzonderlijk ingepakt worden.
De naam van de auteur dient duidelijk vermeld te worden op de verpakking om een
vlotte teruggave van de foto’s te kunnen verzekeren.
De foto’s mogen op een ondergrond of drager naar keuze worden gekleefd (forex,
dibond, houten plaat, ...)
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Ze mogen eveneens achter passe-partout gepresenteerd worden, maar gebruik dan
uitsluitend witte of écru passe-partouts; dit om de uniformiteit van de tentoonstelling te
bevorderen. In geval van presentatie met passe-partout zal het gebruik van degelijke
kaders noodzakelijk zijn voor het ten toonstellen.
De auteurs dienen de werken hangklaar aan te leveren. (Het gebruik van gordijnrails als
ophangsysteem is evenwel niet toegelaten). Hou er rekening mee dat je ophangsysteem
dat in onze haken moet passen maximaal 3 mm dik mag zijn. Bij gebruik van kaders moet
bijgevolg een passend ophangsysteem voorzien worden.
Na de selectie is er een feedbackmoment voorzien. Gedurende ongeveer anderhalf uur
bespreken de juryleden de niet geselecteerde fotoreeksen, waarbij vooral aandacht
besteed wordt aan de reden waarom de reeks niet geselecteerd is.
De geselecteerde reeksen komen aan bod in de nocturne.
De niet geselecteerde foto’s worden na het feedbackmoment op zaterdag 14 maart 2020
onmiddellijk terug meegenomen door de auteurs of een vertegenwoordiger van een
groep en dit vanaf 16u tot uiterlijk 17u. Uit respect voor het selectiepanel en de
toehoorders is het NIET mogelijk om foto’s vroeger mee te geven. Dit werkt uitermate
storend op het feedbackmoment.
De geselecteerde werken dienen door de auteurs of een vertegenwoordiger van een
groep opgehaald worden na sluiten van de tentoonstelling op zondag 21 juni 2020
tussen 18 en 18u30 of op maandag 22 juni 2020 tussen 9 en 10.30 u.

Wij zien jullie deelname graag tegemoet.
Succes!
Het OVU-bestuur
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OVU Wedstrijden
Omdat door de Vlaamse Overheid elke vorm van betoelaging aan de Oost-Vlaamse Unie
voor Fotografie wordt geweigerd, bestaat de noodzaak om vanaf 2020 de OVU-werking bij te
sturen. Dit is ook het geval voor de OVU-fotowedstrijden.
Vanaf 2020 zullen er slechts twee wedstrijden georganiseerd worden. In de lente staat
“kleur” gepland en in de herfst zal de wedstrijd “zwart-wit” plaatsvinden. Telkens is het
thema “vrij”.
Als prijs wordt het werk van de auteurs - die de eerste drie plaatsen bekleden – op A2
formaat geprint en opgehangen tijdens een OVU-event.
Aan alle andere klassementen worden er vanaf 2020 geen prijzen meer toegekend.
Voor alle duidelijkheid werd ook het wedstrijdreglement aangepast.
De jureringen voor dit jaar staan gepland op woensdag 11 maart 2020 voor “kleur” en op
woensdag 21 oktober 2020 voor “zwart-wit”.

REGLEMENT OVU-FOTOWEDSTRIJDEN
1. Iedereen kan aan de OVU-fotowedstrijden deelnemen. Voor leden van de Oost-Vlaamse
Unie voor Fotografie is de deelname gratis, niet-leden betalen 10€.
2. Voor OVU-leden - die deel uitmaken van een club - moeten de inzendingen in
clubverband gebeuren.
3. Alle deelnames moeten voor elke wedstrijd per club online geregistreerd worden en
naar de OVU-wedstrijdcommissaris doorgestuurd worden.
4. Jaarlijks worden er twee fotowedstrijden georganiseerd: in de lente “kleur” en in de
herfst “zwart-wit”. Het onderwerp is voor beide wedstrijden “vrij”.
5. De ingezonden beelden zijn van recente datum en waren niet in voorgaande OVUwedstrijden te zien. Een zelfde of gelijkaardige foto kan niet in verschillende disciplines
(kleur/zwart-wit) ingestuurd worden, ook niet gespreid over verschillende jaren.
6. Elke auteur kan in elke wedstrijd met maximum 4 foto’s deelnemen.
7. Op de rugzijde van elke foto wordt het OVU-wedstrijdetiket gekleefd voorzien van: naam
auteur, naam fotoclub, OVU-lidnummer, OVU-clubnummer, titel en volgnummer volgens
de lijst van de club.
8. Technische kenmerken: het formaat van de foto is vrij (maximaal 30 x 40 cm). Montage
op licht karton van maximaal 2 mm. dik met vaste afmetingen 30 x 40 cm. Er worden
géén afwijkingen toegestaan.
o M – Zwart-wit beelden - met eventueel één (1) bijkomend kleur.
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o

CP – Kleurfoto’s of monochroom met minstens twee (2) bijkomende kleuren.

9. De data waarop de foto’s uiterlijk worden ingeleverd, zijn:
o Lente (kleur): 1 maart
o Herfst (zwart-wit): 15 september
o Afwijkingen kunnen voorkomen en worden via de OVU-Nieuwsbrief of via email
gemeld.
o De inzendingen gebeuren naar het adres van de wedstrijdcommissaris “Foto”.
Te laat ingezonden foto’s worden geweigerd.
o De verpakking moet stevig zijn en zal dienen voor terugzending van de foto's.
o De ingezonden foto's worden gejureerd op de door de OVU vooraf vastgelegde data.
10. De juryleden worden door de OVU aangeduid en het jurypanel wordt niet op voorhand
bekend gemaakt.
11. Juiste data en plaats van de jurering worden vooraf medegedeeld en is openbaar.
12. Commentaren, noch blijken van goed- of afkeuring vanwege het publiek mogen het werk
van de juryleden verstoren. Desnoods zal de jurering doorgaan zonder publiek.
13. De wedstrijdcommissaris heeft de bevoegdheid de foto's die niet aan het reglement
beantwoorden, als niet ontvankelijk voor te stellen. Zijn beslissingen - genomen in
overleg met de juryleden - zijn onherroepelijk.
14. De quotering gebeurt per foto op een totaal van 100 punten. Er is een afzonderlijke
rangschikking voor zwart-wit en kleur.
15. Na de jurering worden alle foto’s binnen een redelijke termijn aan de deelnemende
clubs terug bezorgd.
16. Toegekende onderscheidingen:




Het werk van de auteurs - die de eerste drie plaatsen bekleden – wordt op A2
formaat geprint en opgehangen tijdens een OVU-event. Dit zowel voor “kleur”
als “zwart-wit”.
De auteur die – in de loop der jaren - tien geselecteerde beelden in eenzelfde
discipline met minstens 75 punten behaalt, krijgt de titel “OVU-fotograaf”.

17. De foto’s worden met de meeste zorg behandeld. De OVU kan niet verantwoordelijk
worden gesteld voor verlies of beschadiging.
18. Door deelname verklaart men zich akkoord met het huidige reglement.
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Voordelen van een OVU lidmaatschap:
OVU-leden








worden permanent geïnformeerd over wat er reilt en zeilt binnen de wereld van de
Oost-Vlaamse fotogroepen
nemen gratis deel aan de OVU-fotowedstrijden (€ 10,00 voor buitenstaanders)
nemen gratis deel aan de FotoTalent (€ 20,00 voor buitenstaanders) en ontvangen bij
een tentoonstellingsbezoek een gratis catalogus ter waarde van € 5,00 (zolang de
voorraad strekt)
nemen gratis deel aan de Leo Baekeland Fototentoonstelling (€ 20,00 voor
buitenstaanders) en ontvangen bij een tentoonstellingsbezoek een gratis catalogus ter
waarde van € 5,00 (zolang de voorraad strekt)
ontvangen, indien ze laureaat zijn van de workshop, gratis hun tentoongestelde fotoprint
na afloop van FotoTalent

OVU-groepen



kunnen gratis via de OVU-Nieuwsbrief hun activiteiten delen met de andere fotogroepen
en het ruime publiek
kunnen zich gratis via de OVU-website presenteren aan de andere fotogroepen en het
ruime publiek
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Wie contacteren voor….
Voorzitter: Freddy Van Vlaenderen
(09) 220 29 15
voorzitter@breedbeeld.org

Ondervoorzitter: René Peremans
(052) 41 01 07
peremar@telenet.be

Secretaris: Hedwig D’Haeseleer
(054) 33 02 68
hedwigfoto@gmail.com

Penningmeester & Ledenadministratie: Frederik Vanderstraeten
(09) 229 39 46
vanderstraeten.fr@telenet.be

Fotowedstrijden: Rudy De Cleene
(09) 231 01 11
rudy.de.cleene@skynet.be

FotoTalent & nieuwsbrief: Luc De Backer
(09) 369 84 71
lc.debacker@telenet.be

14

