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Activiteiten van onze fotoclubs en leden: 

 
 

 

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:  

 

Fotoclub Tereken 

Project: Zichtbaar Tereken  

 Wandel-fototocht langs raamlocaties in de wijk Tereken 

 Een dertigtal zwart-wit foto’s van 9 fotografen 

Data: 1 tot en met 30 november 2020 
 

 

 

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 

Focus Ninove 

Fotoclub De Kern 
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MEDEDELINGEN 

Leo Baekeland Fototentoonstelling:  

 In de mate dat de Coronapandemie geen roet in het eten gooit, zal deze foto-

tentoonstelling doorgaan van 20 tot 28 maart 2021 

 De selectie van de werken is gepland voor zaterdag 16 januari in “De Poort” in 

Wetteren. Er worden richtlijnen uitgewerkt om het binnenbrengen van de werken 

volgens de geldende maatregelen te laten gebeuren. Deze zullen later meegedeeld 

worden. 

 Wij willen er ook op wijzen dat de fotografen, die reeds een reeks (in digitale vorm) 

naar Frederik opstuurden, en diezelfde reeks willen behouden voor 2021, zulks ook 

dienen te bevestigen! Een eenvoudige mailtje naar Frederik volstaat. 

Momenteel dienen nog heel wat deelnemers van 2020 te bevestigen of zij de reeks 

die zij reeds ingezonden hebben, ook voor 2021 ter beoordeling willen aanbieden. 

 De bespreking van de niet-aanvaarde werken zal enkel doorgaan indien de Corona-

maatregelen zulks toelaten. We zullen dit op voorhand communiceren. 

FotoTalent:  

 Tot onze grote spijt zien wij, onder andere omwille van de Corona-maatregelen én 

het niet langer beschikbaar zijn van de Breedbeeld-panelen, geen goede mogelijkheid 

om deze tentoonstelling op een kwaliteitsvolle manier te organiseren. 

 Er wordt wel een fotoboek opgemaakt met daarin alle geselecteerde werken. 

 De geselecteerde werken, die ingehouden werden door OVU, zullen aan de auteurs 

terugbezorgd worden, hetzij ter gelegenheid van het binnenbrengen van de werken 

voor de Leo Baekeland Fototentoonstelling op 16 januari 2021, hetzij op de 

Algemene Vergadering op 20 februari 2021. Wie op geen van beide activiteiten kan 

aanwezig zijn, mag de werken ook komen ophalen bij Luc De Backer, Putstraat 32, 

9230 Wetteren (tel 09 369 84 71). 

Fotowedstrijden:  

 Deze gaan door zoals gepland: kleurfoto’s in de lente; monochrome foto’s in de 

herfst.  

 De jurering van de lentewedstrijd in maart zal zonder publiek gebeuren. 

 

Het OVU Bestuur   
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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.  

Afspraken voor de selectie, rekening houdend met de Corona-maatregelen in de periode 

rond Nieuwjaar:  

 Het binnenbrengen van de werken, tussen 9 uur en 11 uur, zal volgens een vooraf 

meegedeelde regeling gebeuren: de auteurs zullen, individueel of per groep, een 

tijdsslot toegewezen krijgen waarbinnen zij hun werken dienen binnen te brengen. 

 De bespreking van de niet-aanvaarde werken zal enkel doorgaan indien de Corona-

maatregelen zulks toelaten. Ook dit zal tijdig meegedeeld worden! 

 Het ophalen van de niet-aanvaarde werken gebeurt hetzij na de bespreking van de 

niet-aanvaarde werken, hetzij direct na de jurering. Ook deze regeling zal later mee-

gedeeld worden. 

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 deelname voor 2021 met dezelfde 

reeks met een mailtje (vanderstraeten.fr@telenet.be) tegen uiterlijk 15 december 

2020 waarin je je akkoord geeft voor deze optie.  

mailto:vanderstraeten.fr@telenet.be
mailto:vanderstraeten.fr@telenet.be
mailto:vanderstraeten.fr@telenet.be
mailto:vanderstraeten.fr@telenet.be
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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). 

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 pro-

bleem: 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: 

mailto:vanderstraeten.fr@telenet.be
mailto:vanderstraeten.fr@telenet.be
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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’. 

 

Betreft de selectie van de werken: 

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

zaterdag 16 januari 2021. 

 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 tentoon-

stelling 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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TE KOOP 

VERGROTER DURST CLS 450/DA 900 

 

+ timer  

+ Wallner color SM (kleurenanalyser) met handleiding 

+ voedingsblok  

+ twee Schneider lenzen Durst Componon 

   1:5,6/80 (5,6 – 22) 

   1: 4/50 (4 – 16)  

+ 2 negatiefhouders (voor klein- en grootbeeldnegatieven) 

Afmetingen: 

- Grondplaat 60 x 50 cm 

- Kolomhoogte 130 cm 

-  

Zich wenden: Hedwig D’Haeseleer, hedwigfoto@gmail.com 

Prijs overeen te komen. 

mailto:hedwigfoto@gmail.com
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TE KOOP 

VERGROTER MEOCHROM MEOPTA – AXOMAT 3 

 

 

+ voedingsblok 

+ lens EL-NIKKOR 1:4/50 (4 -16) 

Afmetingen: 

- Grondplaat 39 x 56 cm 

- Kolomhoogte 70 cm 

 

Zich wenden: Hedwig D’Haeseleer, hedwigfoto@gmail.com 

Prijs overeen te komen. 

  

mailto:hedwigfoto@gmail.com
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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

