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Activiteiten van onze fotoclubs en leden: 

Koninklijke Fotoclub Cultuursmakers Evergem   

Activiteit: 62ste Fototentoonstelling 
Adres: Zaal "Ter Gulden Celle", Doornzeledries 57, 9940 Evergem (Doornzele) 
Opening: vrijdag 25 maart 2022 om 20.00 uur 
Datum: 25/03/2022 tot 27/03/2022 
Uren: 
zaterdag 26/03/2022 van 10.00 tot 18.00 u 
zondag 27/03/2022 van 10.00 tot 18.00 u 
Info: Christiaan VANDEN BUNDER, 0478 55 00 54, christiaan.vandenbunder@skynet.be 
 

 
Fotoclub Nieuw Gent vzw 

Activiteit: Fototentoonstelling 
Adres: Cultureel Centrum Meulestede, Meulesteedsesteenweg 515, 9000 Gent 
Opening: vrijdag 1 april 2022 om 20u. 
Datum: 1/04/2022 tot 10/04/2022 
Uren: 
zaterdag 2 april en 9 april 2022 van 14.00u. tot 19.00u. 
zondag 3 april en 10 april 2022 van 10.00u. tot 12.00u. en van 14.00u. tot 18.00u. 
Info: Rudy De Cleene, +32471780817, rudy.de.cleene@skynet.be  
 

 
Koninklijke Fotokring Lux Nova vzw 

Activiteit: 88ste Fototentoonstelling 
Adres: Lakenmetershuis, Vrijdagmarkt 24, 9000 Gent 
Opening: 15 april 2022 om 20 uur 
Datum: 16/04/2022 tot 24/04/2022 
Uren: 
zaterdagen 16 en 23 april 2022 van 14 tot 18 uur 
zondagen 17 en 24 april 2022 van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur 
Info: Frederik Vanderstraeten, 0477 35 19 61, vanderstraeten.fr@telenet.be  
 

 
Fotografencollectief ZINKAE 

Activiteit: ‘IN-BETWEEN’ – ZINKAE FOTOFEST 
Adres: Kasteel Borluut, Kleine Gentstraat 46 – Sint-Denijs-Westrem 
Data en uren:  
van 22 tot 24 april 2022 van 10 tot 18u 
van 29 april tot 1 mei 2022 van 10 tot 18u 
Info: Freddy Van Vlaenderen, voorzitter@breedbeeld.org 

   

mailto:christiaan.vandenbunder@skynet.be
mailto:rudy.de.cleene@skynet.be
mailto:vanderstraeten.fr@telenet.be
mailto:voorzitter@breedbeeld.org
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Fotoclub Latem 

Activiteit: Foto-expo en digitale projectie 

Adres: Crypte van het gemeentehuis, Dorp,1, 9830 Sint-Martens-Latem 

Opening: vrijdag 29 april om 19u30 

Datum: 29/04/2022 tot 8/05/2022 

Uren: 

zaterdag 30 april en 7 mei van 14u tot 18u 

zondag 1 mei en 8 mei van 10u tot 18u 

Info: Mark Collier, 092826757, collier.jacob@telenet.be  

 

 

Fotogroep Anders - Berlare 

Activiteit: fototentoonstelling met aal hoofdthema “Foto’s mee nen hoek af” 
Adres: “Festivalhal” – Donkmeer Berlare  
Opening:  
Data: 30 april, 1 mei, 7 en 8 mei 2022 
Uren: 13u30 tot 18u30 
Info: Ivan Elegast, 0487 68 52 49 

 
 

Fodifi Wondelgem 
Activiteit: Fotosalon "Fotalia” en digitale projectie 
Adres: Polyvalente zaal De Zulle, Botestraat 98 B002, 9032 Wondelgem 
Opening: Vrijdag 29 april 19utot 22u 
Datum: 
29/04/2022 tot 2/05/2022 
Uren: 
vrijdag 29april: 13u-18u 
                        19u-22u Nocturne 
zaterdag 30 april: 13u-18u 
zondag 1 mei : 10u-18u 
maandag 2 mei: 13u-17u  
Info: Demeter Ulric, 092273393, ulric.demeter@fodifi.be  
 

 
  

mailto:collier.jacob@telenet.be
mailto:ulric.demeter@fodifi.be
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Cultuursmakers Evergem Digi 
Activiteit: Reizen vanop je stoel, Cult. 14-daagse Evergem 
Adres: Zaal van het café De Linden, Wippelgem Dorp 2, 9940 Evergem 
Opening: Zondag 20 maart 2022 om15.30 uur 
Datum: 20/03/2022 
Uren: Zondag 20 maart van 16.00 uur tot 18.00 uur. 
Info: Jeanine Devos, 09 227 19 22, rik-jeanine@skynet.be  
 

 
Cultuursmakers Evergem Digi 
Activiteit: De wereld rond 8, Ldc De Boei 
Adres: Ldc De Boei, Vaartstraat 2 A, 9000 Gent 
Opening: Woensdag 19 april 2022 om 14.30 uur. 
Datum: 19/04/2022 
Uren: Woensdag 19 april 2022 van 14.30 uur tot 16.00 uur. 
Info: Jeanine Devos, 09 227 19 22, rik-jeanine@skynet.be   
 

 
Cultuursmakers Evergem Digi 
Activiteit: De wereld rond 7, Ldc De Waterspiegel 
Adres: Ldc De Waterspiegel, Meulestedesteenweg 510, 9000 Gent 
Opening: Donderdag 30 maart 2022 om 14.30 uur 
Datum: 30/03/2022 
Uren: Donderdag 30 maart 2022 van 14.30 uur tot 16.00 uur 
Info: Jeanine Devos, 09 227 19 22, rik-jeanine@skynet.be  
 

 

Koninklijke Close-Up Sint-Niklaas vzw 

Activiteit: 11de Fototentoonstelling & 49ste Galaprojectie 
Adres: SteM, Zwijgershoek 14, Sint-Niklaas 
Film en audiovisuele projectie: 30 april 2022 om 15 u; 1 mei om 10u en 15u; 
Data: 30 april tot 8 mei 2022 
Uren:  maandag gesloten 

Dinsdag tot vrijdag: 13u30 tot 17u 
Zaterdag: 13u tot 17u 
Zondag: 11u tot 17u 

Info:  Walter Vermeulen, 03 777 52 14, walter_vermeulen@telenet.be 

 

OVU lentewedstrijd voor kleurenfoto’s 

Jurering: 21 april 2022, CC Meulestede, Meulesteedsesteenweg 515, 9000 Gent   
Meer informatie op de website!  

mailto:rik-jeanine@skynet.be
mailto:rik-jeanine@skynet.be
mailto:rik-jeanine@skynet.be
mailto:walter_vermeulen@telenet.be
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Fotografiecircuit Vlaanderen 

April 2022 
CC De Ploter, Kerkstraat 4, 1742 Ternat 
Alle dagen van 8u30 tot 20u, dinsdag van 8u30 tot 16u30, zaterdag van 10u tot 12u, (zondag 
en maandag gesloten) 
Paul Nieuwenhuyzen 30 maart - 2 mei 
 
CC Evergem-Stroming, Weststraat 31, 9940 Evergem-Sleidinge 
Op afspraak en een uur voor de voorstellingen (gesloten tijdens het weekend) 
Marc Wellens 4 april - 5 mei 
 
Cultuurhuis Merelbeke, Driekoningenplein 15, 9820 Merelbeke 
Maandag tot vrijdag van 9u tot 12u, woensdag van 14u tot 19u30 en tijdens de activiteiten 
op de eerste verdieping 
Anais Lesy 4 april - 5 mei 
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OUT OF OFFICE '22 

 
 

                        © Lieve Nelissen 

BREEDBEELD opent opnieuw haar digitale deuren voor de inzendingen van Out of Office. 
Jaarlijks roept men fotografen op om hun beste beelden in te sturen voor deze fotowedstrijd. 
Dat mogen zowel losse beelden zijn als beelden uit een reeks. Iedereen mag maximaal 5 
beelden inzenden. Een brede selectie uit de inzendingen zal de hele zomer lang te zien zijn in 
een tentoonstelling in openlucht. Wat dit jaar de locatie van Out of Office wordt, maakt 
BREEDBEELD op 10 maart bekend. Naar gewoonte is het thema vrij in te vullen. 
Praktisch 

➢ Wat? Out of Office is een fotowedstrijd zonder opgelegd thema of onderwerp. Alle 
genres zijn welkom. 

➢ Voor wie? De wedstrijd staat open voor fotografen van alle niveaus. 
➢ Deadline: 1 mei 2022. 
➢ Hoe gaat het in zijn werk? 

• Laad min. 1 en max. 5 beelden op via onderstaand formulier. Dit mogen zowel 
losse beelden zijn als beelden uit een reeks. Zet jouw naam in de bestanden die je 
instuurt en nummer ze: achternaam_voornaam_1/ achternaam_voornaam_2/ … 

• Voor de selectie mogen dit beelden in schermresolutie zijn (72 dpi), bij selectie 
vragen we de beelden in hoge resolutie op. Stuur jouw beelden in zonder 
watermerk. 

• Als het een meerwaarde is, mag je jouw beeld(en) van een begeleidende tekst 
voorzien.  

➢ Lees hier het wedstrijdreglement. 
➢ Deelname is helemaal gratis. 

Copyright © 2022 BREEDBEELD, 

  

https://breedbeeld.org/admin/storage/breedbeeld/wedstrijdreglement-out-of-office-2022.pdf
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Foto Knokke-Heist : Frieke Janssens & Servaas Van Belle 
 
Van 26 maart tot 12 juni kan je in Cultuurcentrum Scharpoord terecht voor de opvallend ge-
ensceneerde en prikkelende foto’s van Frieke Janssens en de mistige landschapsfoto’s van 
verlaten stalletjes van Servaas Van Belle. Beide tentoonstellingen stellen voor het eerst 
nieuw werk van de twee fotografen voor aan het grote publiek in Knokke-Heist en worden 
ook vergezeld van een publicatie, uitgegeven door Hannibal Books. 
  
Data: zaterdag 26 maart 2022 - zondag 12 juni 2022 
Adres: Cultuurcentrum Scharpoord - Maxim Willemspad 1 - 8300 Knokke-Heist 
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Leo Baekeland Fototentoonstelling 

2022 

 

 

De Leo Baekeland Fototentoonstelling (LBFT) is een fotomanifestatie waarin 

fotografen één fotoreeks naar eigen keuze voorleggen aan een onafhankelijk  selectie-

panel, dat bestaat uit professionelen: de gastfotograaf en een curator. De door hen 

geselecteerde reeksen worden van 8 tot en met 16 oktober 2022 geëxposeerd in de 

kerk van het Groot-Begijnhof te Sint-Amandsberg.  

 

LBFT in een notendop: 

 

Binnensturen digitale bestanden:  uiterlijk tegen 15 juni 2022 

Binnenbrengen foto’s voor selectie: zaterdag 2 juli 2022 van 9-10 uur 

      CC De Poort, Markt 27, 9230 Wetteren 

Ophalen niet-geselecteerde werken: zaterdag 2 juli 2022 van 16-17 uur 

Feedback niet-geselecteerde reeksen: zaterdag 2 juli 2022 van 14.30-16 uur 

Opening met receptie:   zaterdag 8 oktober 2022 om 15 uur 

Nocturne met bespreking van 

de geselecteerde werken:   woensdag 12 oktober 2022 van 19.30-22 uur 

Openingsuren tentoonstelling:  zaterdag 15 oktober van 10-12u. en 14-18u. 

      zondagen 9 en 16 oktober 2022 van 10-12u. 

en 14-18u. 

Ophalen tentoongestelde werken: zondag 16 oktober 2022 van 18-18u30 

      maandag 17 oktober 2022 van 9-10.30u. 

Gastfotograaf:    Kristin Van den Eede  

Curator:     Tom De Visscher 

 

 

Voorwaarden tot deelname  

 

De Leo Baekeland Fototentoonstelling staat open voor alle fotografen (OVU-leden, 

studenten DKO, volwassenonderwijs, 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 voor 15 juni 2022  20 euro 

door te storten op rekening van OVU: BE47 8905 9409 1180 met de vermelding 

‘Deelname aan LBFT 2022’. 

De selectie van de werken gaat door op zaterdag 2 juli 2022 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 15 juni 2022 binnen 

gestuurd worden via mail of via ‘we transfer’ naar vanderstraeten.fr@telenet.be. 

Reeksen waarvan we de digitale bestanden niet binnen hebben op die datum 

kunnen niet ter selectie aanvaard worden. 

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 email-adres 

 - je telefoonnummer (liefst GSM) 

 - de richting en maten van je foto’s (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 volgorde-

nummer van de foto in de reeks (bv. 1-horizontaal 60 x 50 cm, 2-verticaal 50 x 

60 cm, 3- ....) 

 - Indien de reeks een specifieke ophangcompositie heeft gelieve een hangplan 

mee te sturen. 

 - 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 2 juli 2022 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, ...). 

Ze mogen eveneens achter passe-partout gepresenteerd worden, maar gebruik dan 

uitsluitend witte of écru passe-partouts om de uniformiteit van de tentoonstelling te 

bevorderen. In geval van presentatie met passe-partout zal het gebruik van 

degelijke (eigen) kaders noodzakelijk zijn voor het tentoonstellen. 

mailto:vanderstraeten.fr@telenet.be
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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 ook een passend ophangsysteem voorzien worden. 

De niet geselecteerde foto’s worden na het feedbackmoment op zaterdag 2 juli 2022 

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 16 oktober 

2022 tussen 18 en 18u30 of op maandag 17 oktober 2022 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 Leo Baekeland Fototentoonstelling (€ 20,00 voor buitenstaan-

ders) en ontvangen bij een tentoonstellingsbezoek een gratis catalogus ter waarde van € 

5,00 (zolang de voorraad strekt)  

 

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

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

