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MEDEDELINGEN 

Zoals enigszins te verwachten was, zijn er opnieuw geen activiteiten van onze aangesloten 

verenigingen gemeld. 

Verenigingen die in de maanden na de zomer een activiteit of manifestatie gepland hebben, 

mogen dit uiteraard nu reeds beginnen doorgeven. 

Intussen is het fotoboek met de voor FotoTalent 2020 geselecteerde werken klaar gekomen; 

dit fotoboek zal aan de afgevaardigden van de verschillende verenigingen bezorgd worden, 

hetzij ter gelegenheid van het binnenbrengen van de werken voor LBFT, hetzij bij een andere 

gelegenheid. Ook de voor FotoTalent geselecteerde werken, die ingehouden werden door 

OVU, zullen aan de auteurs terugbezorgd worden ter gelegenheid van het binnenbrengen 

van de werken voor de Leo Baekeland Fototentoonstelling. Wie op die activiteit niet aanwe-

zig kan zijn, mag de werken ook komen ophalen bij Luc De Backer, Putstraat 32, 9230 

Wetteren (na afspraak: tel 09 369 84 71).  

 

 

 

Fotowedstrijden  

De huidige Covid-19-cijfers laten geen spectaculaire versoepelingen toe. De heropening en 
het gebruik van binnenruimtes – zoals in culturele centra – staan pas in de loop van de 
maand juni gepland. Wanneer clubs opnieuw – met fysische contacten – hun activiteiten 
zullen opstarten – wat essentieel is om wedstrijdfoto’s in te zamelen – blijft eveneens 
onduidelijk. 
Bijgevolg lijkt het ons bijna onmogelijk om in dit voorjaar een volwaardige OVU-lentewed-
strijd te organiseren en moeten we op dit moment de OVU-lentewedstrijd annuleren. 
We blijven hopen dat we in de komende weken met veel positievere perspectieven naar 
buiten kunnen komen.  
Dank voor uw begrip.  
 

Het OVU bestuur 
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Leo Baekeland Fototentoonstelling 2021 

Ter attentie van alle deelnemers voor de LBFT2021, die hebben ingeschreven.  

 De jurering voor de LBFT blijft nog steeds gehandhaafd op datum van 26 juni 2021 in CC 

De Poort, Markt te Wetteren.  

 Werken binnen brengen tussen 9 en 11 uur. Indien mogelijk zouden we graag hebben 

dat de werken per club worden binnengebracht, zodat er zo weinig mogelijk volk over de 

vloer komt omwille van corona-veiligheidsmaatregelen. Leden die niet aan een club 

gebonden zijn kunnen gerust individueel hun werk binnen brengen. Het dragen van een 

mondmasker binnen CC De Poort blijft nog steeds een verplichting. Bij het binnen komen 

ook de handen ontsmetten.  

 De clubverantwoordelijke eventueel vergezeld van één persoon pakt de werken uit en 

neemt de verpakking weer mee. Graag de werken per reeks inpakken, zodat er achteraf 

bij eventuele selectie van de reeks verpakking beschikbaar is.  

 De jurering wordt voorzien tussen 11 en 15 uur.  

 De werken terug ophalen tussen 15 en 16 uur. De clubverantwoordelijke (ev. + 1) pakken 

de werken in en nemen ze terug mee. De geselecteerde werken blijven ter plaatse tot en 

met de tentoonstelling in november.  

 Er is dit jaar omwille van veiligheidsredenen geen nabespreking voorzien.  

 Gezien CC De Poort door de gemeente Wetteren nog steeds niet is vrijgegeven moet 

bovenstaande nog steeds met het nodige voorbehoud worden gezien. Wij hopen 

echter dat tegen eind juni de versoepelingen dermate zullen zijn, dat CC De Poort 

beschikbaar zal zijn; volledig of met beperking van het aantal personen aanwezig in de 

locatie. In het laatste geval zullen we het binnen brengen en ophalen organiseren via 

tijdsloten.  

 Wij zullen tegen half juni de deelnemers persoonlijk mailen over de stand van zaken 

en/of de wijzigingen die op dat moment moeten worden doorgevoerd.  

 Het OVU-bestuur en het team achter de LBFT is er klaar voor en staat te trappelen om de 

activiteiten langzaam maar zeker terug op te nemen.   
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De editie 2021 van de Leo Baekeland Fototentoonstelling zal midden november doorgaan in 

de kerk van het Groot-Begijnhof te Sint-Amandsberg: 

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 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 door-

gaan, 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. 

 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 tentoonstel-

ling 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 
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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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Te Koop 

 

Fotomateriaal van Lux Novalid Marcel Van Damme, wegens overlijden.  

De verkoop loopt via zijn nicht Ann Britton, te bereiken via ann.britton@telenet.be of 0479 72 26 93.  

De prijs van het materiaal is met haar te bespreken. Ze staat open voor een eerlijk bod. Het hoeft 

niet in één koop te worden gezien.  

Het materiaal is in perfecte staat en zeer goed onderhouden.  

 

Canon EOS 30D: toestel zonder lens  + extra batterij en oplader  

Lens EF-S17-85 mm f4--5,6 IS USM  

Lens EF28-235 mm f3,5-5,6 IS USM  

Macrolens 100 mm 1:28 USM  

 

Nikon D300S: toestel zonder lens + oplader  

Lens 18-200mm f3.5-5.6G ER VII  

 

Verzameling COKIN-filters en klein materiaal   

mailto:ann.britton@telenet.be
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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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