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Met kracht naar 2021 

 

Sinds lang zijn we in quarantaine !   

Onze fotografen zitten ‘opgesloten’ en menig beleidsmaker blijft verweesd achter, 

weet niet wanneer hij opnieuw aan de slag kan.  De aankondiging van een vaccin 

tegen het coronavirus was daarom ook een mooi moment en zeker een opsteker om 

de OVU-werking terug in het vizier te nemen en het donker jaar 2020 achter ons te 

laten. 

We werden verplicht onszelf in vraag te stellen : wie zijn we, wat doen we en wat is 

er dringend nodig om de organisatie haar bestaansrecht te verzekeren in de 

toekomst?  Een moeilijk vraagstuk waar we nu dringend aan moeten werken, vooral 

omdat de vele antwoorden op onze enquête ons geen duidelijk beeld brachten van 

wat er eigenlijk van ons verwacht wordt.  Sommigen pleiten voor traditie en anderen 

hunkeren naar vernieuwing.  Koppelen we dat verder aan de schaarse middelen 

waarover wij als organisatie nog zullen kunnen beschikken en de verplichte 

voorwaarden, dan komen we snel tot het besluit dat we voor een zwaar dilemma 

komen te staan. 

In moeilijke tijden is het dus goed om troost te zoeken bij iets dat aansluit bij de 

komende actualiteit, licht brengt in de duisternis en bovendien aangeeft dat 

vernieuwing dé sleutel is om onze fotografen van morgen ten volle in de spotlights te 

plaatsen.  Met het project ‘Klein Rusland’, waar helaas te weinig OVU-fotografen aan 

deelnamen, trokken we in deze moeilijke tijden dan ook de aandacht van het 

gemeentebestuur van Zelzate die samen met ons, niet alleen willen instaan voor een 

eigentijdse manifestatie, maar ook de logistieke steun zal verlenen om de zo nodige 

persaandacht te krijgen. 

We verlaten frustratie en verdriet om plaats te maken voor opwinding.  Met hoop en 

trots is nu ‘le moment suprème’ aangebroken om van de Oost-Vlaamse Unie een 

modern provinciaal steunpunt te maken waar beeldmakers samen met ons boeiende 

beelden aanreiken voor het grote publiek.  Of, we ruilen uitzichtloosheid in voor 

uitzicht en perspectief.    

Het OVU-bestuur wenst daarenboven alle leden een jaar vol veerkracht om opnieuw 

fotografische opwinding te ervaren en te beleven. 

 

        Freddy Van Vlaenderen 
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Overlijdensberichten 

  

 

 

De heer Hubert Veldeman was oud-bestuurder van OVU en ere-voorzitter van Fotoclub 

Lokeren. 
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De heer Fernand Bekaert was bestuurder van OVU 
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Activiteiten van onze fotoclubs en leden: 

 
 

Fotoclub Ronse 

Van 13 november 2020 tot 31 december 2020 organiseren Fotoclub Ronse een ONLINE-
EXPO op hun website (www.fotoclubronse.be), met vrij werk van verschillende leden en 
foto’s met als thema ‘expressie’.  

Informatie: Peter DE MOOR, secretaris 
  

 

 

 

 

 

 

  

http://www.fotoclubronse.be/
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MEDEDELINGEN 

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, 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 093698471). 

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 

NIEUWE PLANNING! 

Definitieve datums en regelingen worden tijdig meegedeeld. 

Wij volgen de situatie op de voet. 

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

van het Groot-Begijnhof te Sint-Amandsberg half november 2021. 

Onder voorbehoud – wij wachten nog op de bevestiging van het bestuur van het 

begijnhof 

Opening 13 november 2021 om 15 uur (zaterdag) 

Tentoonstelling op 14, 20 en 21 november 2021 van 10-12u en 14 -18u 

Nocturne op 18 november 2021 om 19u30 (donderdag) 

Gastfotograaf : TIM TRONCKOE 

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

Wetteren op (eveneens onder voorbehoud) zaterdag 26 juni 2021.  

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

 Het binnenbrengen van de werken, tussen 9 uur en 11 uur, ofwel op de normale 

manier van werken zoals vorige jaren, ofwel, als er nog coronamaatregelen van 

kracht zijn, volgens de dan geldende reglementering. 

 De bespreking van de niet-aanvaarde werken zal onmiddellijk na de selectie 

doorgaan, tenzij de corona-maatregelen dit niet toelaten.  

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

niet-aanvaarde werken, hetzij direct na de jurering. Dit zal ook afhankelijk zijn van de 

op dat moment geldende reglementering van de overheid. 

Betreffende de selectie van de werken: 

 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. 



9 
 

 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 de dag van de 

selectie 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 tussen 18 en 

18u30 of op de maandag de sluiting van de tentoonstelling 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  
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