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Activiteiten van onze fotoclubs en leden: 

 
 

Fotogroep Anders - Berlare 

Activiteit: eerste fototentoonstelling  
Adres: “Kasteel” – Berlare Dorp 
Opening:  
Data: 5 & 6 september; 12 & 13 september 
Uren: 13u30 tot 19u 
Info: Ivan Elegast, 0487 68 52 49 
OVU afgevaardigde:  

 

Fotogroep ZINKAE Gent 

Activiteit: sfeervolle tentoonstelling van 23 fotografen en één ceramiste  
Adres: Kasteel Borluut – Sint-Denijs-Westrem 
Opening:  
Data: 25, 26, 27 september en 2, 3, 4  oktober 
Uren: 10.00 tot 18.00u 
Info: Freddy Van Vlaenderen, 0497/54 13 67 
OVU afgevaardigde:  
 

Fotografische Kring Dendermonde 

Activiteit: 72e Regionaal Fotosalon  
Adres: Zaal ’t Sestich (boven de bib), Kerkstraat 111, 9200 Dendermonde 
Opening:  
Data: 17 tot 25 oktober 2020 
Uren: zaterdag 17, zondag 18, maandag 19, zaterdag 24 en zondag 25 oktober: van 10 tot 18 
uur 
Van dinsdag 20 tot vrijdag 23 oktober: van 13 tot 18 uur 
Info: Paul Beyne, 052 21 84 41; paul.beyne@telenet.be 
OVU afgevaardigde:  
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Afgelasting geplande activiteiten: 

Wegens de geldende Corona-maatregelen zien heel wat groepen af van de organisatie van hun 

geplande activiteit(en). Van onderstaande groepen bereikte ons reeds zo’n mededeling: 

Fotokring Moedoka 

Koninklijke Fotokring Lux Nova  

Fotoclub Nieuw Gent 

Fotografencollectief Appelterre 

Fotografencollectief “Momentum” Wetteren 

Focus Ninove 

Fotoclub De Kern 

Ook “Breedbeeld in gesprek”, voorzien voor oktober, zal niet doorgaan.
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OVU-enquête 

Beste OVU-leden, 

Tal van factoren dragen ertoe bij dat de Oost-Vlaamse Unie voor Fotografie op 

een punt aanbeland is waarop ze zich de vraag moet stellen hoe en in welke 

richting haar werking moet evolueren.  

Op de laatste Algemene Vergadering van OVU in Lokeren werd – samen met de 

aanwezige clubverantwoordelijken – het besluit genomen om een enquête te 

houden bij alle OVU-leden. 

Samen met de OVU-Nieuwsbrief voor september ’20 wordt ook dit enquête-

formulier doorgemaild.  

Het doel ervan is niet alleen een zicht te krijgen op de noden van de fotoclubs, 

maar ook om na te gaan aan welke OVU-event(s) belang gehecht wordt. 

Het eindresultaat moet leiden tot een optimale samenwerking tussen OVU, clubs 

en fotografen, waarbij vernieuwing en het bereiken van zoveel mogelijk 

beeldende kunstenaars van primordiaal belang zijn. 

Deze opzet kan maar slagen indien jullie meewerken aan deze enquête. 

Het enquêteformulier is een Word-document dat iedereen in staat stelt alle 

vragen onmiddellijk te beantwoorden of door het aanklikken van een vakje de 

juiste keuze te maken. 

Wij vragen de ingevulde enquêteformulieren tegen uiterlijk 15 oktober 2020 

terug te mailen naar:  Hedwig D’Haeseleer, OVU-secretaris,  

hedwigfoto@gmail.com  

Hartelijk dank voor de zeer gewaardeerde medewerking.  

Het OVU Bestuur   

  

mailto:hedwigfoto@gmail.com
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OVU-HERFSTWEDSTRIJD 2020 

  

Helaas zijn we nog niet verlost van de Covid-19-perikelen en de daarbij horende regelgevin-
gen. 

Eén van de vele gevolgen is dat de werking van vele fotoclubs verstoord is en dat vele club-
leden de laatste maanden fysisch weinig of helemaal niet zijn samengekomen. 

De Oost-Vlaamse Unie voor Fotografie heeft daarom beslist de OVU-herfstwedstrijd 2020 – 
waarvoor de deelnames reeds tegen uiterlijk 15.09 moesten binnen zijn – NIET te laten door-
gaan. Tal van onbekende en onzekere factoren staan de organisatie van een volwaardige 
wedstrijd in de weg. 

 
De OVU wil uiteraard iedereen bedanken voor het begrip. 
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Leo Baekeland Fototentoonstelling 2021 

De nieuwe editie van de Leo Baekeland Fototentoonstelling (2021) zal doorgaan in de kerk 

van het Groot-Begijnhof te Sint-Amandsberg van 20 tot 28 maart 2021. 

Selectie: zaterdag 16 januari 2021 in CC De Poort - Wetteren 

Opening op zaterdag 20 maart 2021 om 15 uur 

Nocturne op donderdag 25 maart 2001 om 19u30 

Gastfotograaf : Tim Tronckoe 

 

Selectie Leo Baekeland Fototentoonstelling in CC De Poort (1ste verdieping), Markt 27 te 

Wetteren op zaterdag 16 januari 2021. Werken binnenbrengen tussen 9 en 10 uur; bespre-

king niet-aanvaarde werken om 14u30 en afhalen van de werken van 15u30 tot 16u30. 

Betreft de deelname zullen we drie mogelijkheden voorzien: 

 Alle aangemelde reeksen van 2020 kunnen ter deelname worden opgeschoven naar 

2021. De bestanden zijn reeds binnen en hoeven niet opnieuw worden doorgestuurd. 

Wij vragen aan de deelnemers om met een mailtje te bevestigen dat zij akkoord gaan 

met deze optie. (vanderstraeten.fr@telenet.be) 

 Inzenders die om gelijk welke reden de reeds ingezonden reeks (2020) willen vervan-

gen kunnen dit zonder problemen doen. Dit via mail melden en de bestanden van de 

nieuwe reeks doorsturen. De oude reeks zal dan gedeleted worden. Inzenden naar 

vanderstraeten.fr@telenet.be. 

 Geïnteresseerden die in 2020 niet inschreven en in 2021 toch nog willen deelnemen 

kunnen dit gerust doen door zich via mail aan te melden en de bestanden hun reeks 

mee te sturen naar vanderstraeten.fr@telenet.be. 

 

Wat te doen? 

1. Als je reeds aangemeld was voor 2020. Bevestig je deelnamen voor 2021 met dezelf-

de reeks met een mailtje (vanderstraeten.fr@telenet.be) tegen uiterlijk 15 decem-

ber 2020 waarin je je akkoord geeft voor deze optie.  

 

2. Je wilt de reeks die je instuurde voor 2020 vervangen door een nieuwe reeks. Stuur 

deze nieuwe reeks dan door met wetransfer tegen uiterlijk 15 december 2020 naar 

(vanderstraeten.fr@telenet.be). 

 

mailto:vanderstraeten.fr@telenet.be
mailto:vanderstraeten.fr@telenet.be
mailto:vanderstraeten.fr@telenet.be
mailto:vanderstraeten.fr@telenet.be
mailto:vanderstraeten.fr@telenet.be
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Let op onderstaande aub:  

Voor het via digitale weg insturen van je reeks: de grootste zijde van het digitale 

bestand moet 20 cm zijn  en de resolutie 300dpi. 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: 

 - je naam (voornaam + familienaam) 

 - je emailadres 

 - je telefoonnummer (liefst GSM) 

 - de titel van je reeks 

 - 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, 2-verticaal 40 x 40 cm, 3- ....) 

 - Indien de reeks een specifieke ophangcompositie heeft gelieve een hangplan mee 

te sturen. 

 

3. Was je nog niet ingeschreven en wil je voor de editie 2021 deelnemen, geen 

probleem: je kan nog altijd een reeks inzenden. 

Stuur deze reeks dan door met wetransfer tegen uiterlijk 15 december 2020 naar 

(vanderstraeten.fr@telenet.be). 

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: 

 - je naam (voornaam + familienaam) 

 - je emailadres 

 - je telefoonnummer (liefst GSM) 

 - de titel van je reeks 

 - 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, 2-verticaal 40 x 40 cm, 3- ....) 

 - Indien de reeks een specifieke ophangcompositie heeft gelieve een hangplan mee 

te sturen. 

 

Let op onderstaande aub: 

De deelname voor OVU-leden is gratis. Niet-leden betalen 20 euro, te storten voor 15 

december 2020 op rekening van OVU: BE47 8905 9409 1180 met de vermelding 

‘Deelname aan LBFT 2021’. 

mailto:vanderstraeten.fr@telenet.be
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Betreft de selectie van de werken: 

 Selectie Leo Baekeland Fototentoonstelling in CC De Poort (1ste verdieping) op 

zaterdag 16 januari 2021. Werken binnenbrengen tussen 9 en 10 uur, bespreking 

niet-aanvaarde werken om 14u30 en afhalen van de werken van 15u30 tot 16u30. 

 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, ...) 

 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 tentoonstellen. De werken 

dienen dan door de auteur ingekaderd te zijn. 

 De auteurs dienen de werken hangklaar aan te leveren. (Het gebruik van gordijnrails 

als ophangsysteem is evenwel niet toegelaten). Hou er rekening mee dat in je 

ophangsysteem onze haken moeten kunnen passen. Deze zijn maximaal 3 mm dik. Bij 

gebruik van kaders moet bijgevolg een passend ophangsysteem voorzien worden. 

 De niet-geselecteerde foto’s worden na het feedbackmoment op zaterdag 16 maart 

2021 onmiddellijk terug meegenomen door de auteurs of een vertegenwoordiger van 

een groep en dit vanaf 15u30 tot uiterlijk 16u30. 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 28 maart 2021 

tussen 18 en 18u30 of op maandag 29 maart 2021 tussen 9 en 10.30 u. 

 

Wij zien jullie deelname graag tegemoet. 

Succes! 

Het OVU-bestuur 
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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)  

 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 (enkel indien deze tentoonstelling doorgaat) 

 

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  

mailto:voorzitter@breedbeeld.org
mailto:peremar@telenet.be
mailto:hedwigfoto@gmail.com
mailto:vanderstraeten.fr@telenet.be
mailto:rudy.de.cleene@skynet.be
mailto:lc.debacker@telenet.be

