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Activiteiten van onze fotoclubs en leden: 

 
Fotografencollectief Zinkae 

Activiteit: Zinkae FOTOFEST 2022 
Adres: GUM Palmarium plantentuin, K.L.Ledeganckstraat 35, 9000 Gent 
Opening: /  
Datum: 3/09/2022 tot 11/09/2022 
Uren: Week- en zaterdagen : van 14:00 toto 18:00  en zondagen : van 10:00 tot 18:00 
Info: Marianne Dua, 0497048419, mariannedua@gmail.com  
 
 

Fotokring Moedoka 
Activiteit: Fototentoonstelling 
Adres: Zaal "De Vrede", Vredestraat 3A, 9220 Moerzeke 
Datum: 17/09/2022 tot 18/09/2022 
Uren: Opening zaterdag 17/09 van 14u00 tot 20u00 
Zondag 18/09 van 10u00 tot 18u00. 
Info: Rudy Mettepenningen, 0499582926, rudy.mettepenningen@skynet.be  
 
 

Fodiaz Zele 
Activiteit: Fototentoonstelling 
Adres: Parochiezaal Agra, Heilighartplein 12, 9240 Zele 
Opening: vrijdag 30 september 2022 om 20u; Delbruyere.marc@gmail.com 
Datum: 30/09/2022 tot 2/10/2022 
Uren: Zaterdag 01 oktober 2022, van 10 tot 12 u en van 14 tot 18 u 
Zondag 02 oktober 2022,  van 10 tot 12 u en van 14 tot 18 u 
Info: Etienne Van Doorsselaer, 052 444479, Etienne.van.doorsselaer@skynet.be  
 
 

Fotografencollectief Appelterre 
Activiteit: 41ste Fotosalon 
Adres: Zaal Pax, Appelterredorp 13, 9400 Ninove (Appelterre) 
Opening: vrijdag 30 september 2022, om 20 uur 
Datum: 1/10/2022 tot 3/10/2022 
Uren: zaterdag van 15 tot 20 uur 
zondag van 10 tot 12 uur en van 15 tot 20 uur 
maandag van 13u30' tot 20 uur 
Info: Hedwig D'Haeseleer, 0479210564, hedwigfoto@gmail.com 

 
  

mailto:mariannedua@gmail.com
mailto:rudy.mettepenningen@skynet.be
mailto:Etienne.van.doorsselaer@skynet.be
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VTB Fotoclub Wetteren 
Activiteit: Fototentoonstelling 
Adres: CC De Poort, Markt 27, 9230 Wetteren 
Opening: vrijdag 21 oktober 2022 om 20 uur 
Datum: 22/10/2022 tot 23/10/2022 
Uren: 10u tot 12u en 14u tot 18u 
Info: Luc De Backer, 093698471, lc.debacker@telenet.be 
 

 

Fotoclub Iris - Melle 

Activiteit: 53e Foto Expo 
Adres: GOC Gontrode, Geraardbergsesteenweg 94, 9090 Melle / Gontrode 
Opening: Vrijdag 28 oktober 2022 
Datum: 29/10/2022 tot 1/11/2022 
Uren: De foto-expo is toegankelijk op 
zaterdag 29 oktober 2022  10.00 u. - 12.00 u. / 14.00 u. - 19.00 u. 
zondag 30 oktober 2022 10.00 u. - 12.00 u. / 14.00 u. - 19.00 u. 
maandag 31 oktober 2022 10.00 u. - 12.00 u. / 14.00 u. - 19.00 u. 
dinsdag 1 november 2022 10.00 u. - 12.00 u. / 14.00 u. - 19.00 u. 
Info: Laurent D'Haeyer, 09 362 04 54, info@irismelle.be 
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Fototentoonstelling “FotoTalent 2023” 

17 t.e.m. 19 maart 2023 

“De Poort”, Markt 27 te Wetteren 

 

Opzet 

FotoTalent is een fototentoonstelling ingericht door de Oost-Vlaamse Unie voor Fotografie 
(OVU). De werken worden geselecteerd door een deskundige jury. De manifestatie staat open 
voor alle fotografen (OVU-leden, studenten DKO, volwassenonderwijs, academies en 
individuele fotogra-fen), woonachtig in Oost-Vlaanderen. 

Om enerzijds zo veel mogelijk inzendingen van zoveel mogelijk auteurs te mogen ontvangen, 
en om anderzijds te vermijden dat onze auteurs afhaken omwille van het feit dat ze hun foto’s 
naar Wetteren moeten brengen voor de selectie én die dezelfde dag bij niet-selectie terug 
moeten afhalen, hebben wij voor FotoTalent 2023 voor een andere werkwijze dan voorheen 
geopteerd: de werken moeten digitaal ingestuurd worden en zullen ook in die vorm aan het 
selectiepanel voorgelegd worden.  

 

 

 

“FotoTalent 2023” in een notendop 

• Elke auteur mag met maximaal 6 verschillende werken deelnemen. 

• De auteurs sturen, individueel of per groep, een deelnemerslijst op, met opgave van de 
ingediende foto’s per auteur. 

• De foto’s worden digitaal ingestuurd; de grootste zijde is 1920 px bij 100 dpi.  

• De deelnemerslijst én de (digitale) foto’s moeten opgestuurd worden naar Luc De Backer 
(lc.debacker@telenet.be) met in CC Frederik Van Frederik Vanderstraeten 
(vanderstraeten.fr@telenet.be).  

Na ontvangst wordt een bevestiging gestuurd door Luc De Backer. 

• De selectie zal gebeuren op basis van de ingestuurde digitale bestanden. 

• De auteurs zullen op de hoogte gebracht worden van het resultaat. 

• De auteurs moeten nadien de geselecteerde werken, volledig afgewerkt en hangklaar, 
binnenbrengen. Deze werken worden dan beoordeeld op hun technische kwaliteiten. 
Foto’s met gebrekkige afwerking (fouten in de print, slecht opgeplakt, niet klaar voor 
het ophangen, …) kunnen dan nog aangepast worden, of uit de selectie verwijderd 
worden. 

• De auteurs moeten bij het inzenden van de inschrijvingslijst de werkelijke afmetingen 
(steeds horizontaal x verticaal) vermelden van hun ophangklare foto’s.  

• De werken worden onmiddellijk na de tentoonstelling terug opgehaald. 

 

 

mailto:lc.debacker@telenet.be
mailto:vanderstraeten.fr@telenet.be
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REGLEMENT 

 

DATA 

• Insturen van de deelname (digitale inschrijvingslijst plus de digitale beelden), uiterlijk 
tegen 1 november 2022 (en liefst niet vóór 10 september). Een invulformulier voor die 
deelnemerslijst is beschikbaar op de website van de OVU.  

Zowel de inschrijvingslijst als de digitale beelden zijn op te sturen naar Luc De Backer 
(lc.debacker@telenet.be), in CC Frederik Vanderstraeten (vanderstraeten.fr@telenet.be ). 

• Betaling deelnamerecht (voor niet-leden OVU) uiterlijk tegen 1 november 2022 

• Selectie op basis van de digitale beelden: 3 december 2022 

• Binnenbrengen van de hangklare werken op zaterdag 4 februari 2023 in “De Poort”, Markt 

27 te Wetteren, van 9u tot 11u30.  

Hier worden de foto’s nagezien op hun technische afwerking. De auteurs pakken zelf hun 

foto’s uit en pakken ze daarna ook weer in. 

• Tentoonstelling:  

o Plechtige opening op vrijdag 17 maart 2023 om 20u 

o Open: zaterdag 18 maart en zondag 19 maart 2023 van 10u tot 12u en van 14u tot 

18u 

• Ophalen geselecteerde (tentoongestelde) werken: zondag 19 maart 2023 van 18u tot 19u.  

 

 

INSCHRIJVING 

• Elke deelnemer mag zes individuele werken indienen, die geen reeks mogen vormen. De 

foto’s mogen voorheen niet tentoongesteld zijn als onderdeel van een reeks in de Leo 

Baekeland Fototentoonstelling, noch in de toekomst voor die tentoonstelling aangeboden 

worden. Een deskundige jury staat in voor de selectie van de werken voor de 

tentoonstelling. 

• De deelname is gratis voor OVU leden. Niet-leden betalen 20 €, te storten tegen 1 

november 2022 op de rekening van OVU: BE47 8905 9409 1180 met vermelding 

“deelname aan FotoTalent 2023 – naam van de fotograaf”. 

• Het inschrijvingsformulier is beschikbaar op de OVU website: 
http://www.ovu.be/Bestanden/AllerleiFormulieren/Inschrijvingsformulier_FotoTalent.pdf  

• Het inschrijvingsformulier met de vermelding van de werken dient opgestuurd te worden 
naar Luc De Backer tegen 1 november 2022 (en liefst niet vóór 10 september) en dit bij 
voorkeur via E-mail: lc.debacker@telenet.be; met in CC Frederik Vanderstraeten: 
vanderstraeten.fr@telenet.be. 

• Samen met het inschrijvingsformulier sturen de auteurs ook hun digitale beelden in. Deze 

beelden hebben een grootste zijde van 1920 pixels bij 100 dpi. 

• De digitale bestanden worden als volgt benoemd:  

mailto:lc.debacker@telenet.be
mailto:vanderstraeten.fr@telenet.be
about:blank
mailto:lc.debacker@telenet.be
mailto:vanderstraeten.fr@telenet.be
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o Voor OVU leden, lid van een bij OVU aangesloten vereniging: clubnummer_OVU 

lidnummer_volgnummer volgens de inschrijvingslijst; 

o Voor OVU leden die geen lid zijn van een bij OVU aangesloten vereniging: 00_OVU 

lidnummer_volgnummer volgens de inschrijvingslijst; 

o Voor niet-OVU leden: 00_code van 5 cijfers_ volgnummer volgens de inschrij-

vingslijst; die “code van 5 cijfers” is een door de fotograaf te kiezen getal tussen 

1000 en 3000.  

• Deelnemers uit een groep dienen een groepslijst in onder de naam van de groep.  

• Het formaat van iedere foto moet vermeld worden op het inschrijvingsformulier, en wel 

horizontale x verticale grootte. 

 

SELECTIE 

• De selectie gebeurt in “De Poort” te Wetteren, door een deskundige jury op 3 december 

2022. 

• Na de selectie worden de auteurs in kennis gesteld van de resultaten, én worden de 

laureaten uitgenodigd om hun werken binnen te brengen. 

 

BINNENBRENGEN EN TERUG OPHALEN VAN DE FOTO’S  

De foto’s moeten hangklaar binnengebracht worden in “De Poort” op zaterdag 4 februari 2023 

tussen 9u en 11u30.  

• Er wordt hier beoordeeld of de foto’s van voldoend goede kwaliteit zijn qua technische 

afwerkingen, én of ze hangklaar zijn. Auteurs pakken zelf hun foto’s uit en pakken ze 

daarna ook weer in. 

• De tentoongestelde werken dienen bij het einde van de tentoonstelling opgehaald te 

worden. Dit is op zondag 19 maart 2023 tussen 18u en 19u. 

• Niet opgehaalde werken zullen gedurende drie maanden bewaard worden door Luc De 

Backer, en kunnen, na afspraak (09 369 84 71) bij hem opgehaald worden (Putstraat 32, 

9230 Wetteren). 

 

RICHTLIJNEN BETREFFENDE DE FOTO’S 

• Alle formaten, met een minimum van 30 x 45 cm of 45 x 30 cm, zijn toegelaten 

• De langste zijde van het werk is evenwel maximum 90 cm.  

• Op de rugzijde van de foto’s dienen de volgende gegevens duidelijk vermeld te worden: 

titel van het werk, naam van de auteur.  

Voor fotografen die aangesloten zijn bij een groep, moet ook de naam van de groep 

vermeld worden. 
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• De foto’s dienen binnengebracht te worden in een degelijke en herbruikbare verpakking. 

De naam van de auteur en/of van de groep dient duidelijk vermeld te worden op de 

verpakking.  

• Bij presentatie onder passe-partout zijn uitsluitend witte of écru passe-partouts 

toegelaten; dit om de uniformiteit van de tentoonstelling te bevorderen.  

• De auteurs dienen de werken hangklaar aan te leveren:  

o Werken achter passe-partout moeten ingekaderd zijn.  

o Werken die niet ingekaderd zijn moeten bij voorkeur voorzien zijn van een 
(aluminium) U-profiel.  

o Het gebruik van gordijnrails als ophangsysteem is niet toegelaten. 

• Op de tentoonstelling worden de werken opgehangen aan de muur, aan haakjes bevestigd 

aan nylondraden of metalen staafjes. Let op: de foto’s kunnen niet opgehangen worden 

met klittenband! 

 

  

We wensen iedereen succes en rekenen op een grote artistieke deelname! 

Namens de Oost-Vlaamse Unie voor Fotografen 

 

 

Luc De Backer 

Putstraat 32, 9230 Wetteren 

09 369 84 71 

Lc.debacker@telenet.be 

 

 

 

 

  

about:blank
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Fotografiecircuit Vlaanderen 

 

Juni tot september 2022 

Cultuurhuis Merelbeke 
Rita Verduyckt 6 juni - 8 september 
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. 
 

CC Evergem-Stroming 
Dirk Beyens 6 juni - 8 september 
CC Evergem-Stroming (Weststraat 31, 9940 Evergem-Sleidinge) 
op afspraak en een uur voor de voorstellingen (gesloten tijdens het weekend). 
 

Cultuurcentrum De Ploter 
Kurt Heylen 1 juni - 5 september 
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). 
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Expo: BredaPhoto Festival 2022 
Door Dennis van Houts  - 29 juni 2022 – Bron: nieuwsbrief SHOOT vrijdag 1 juli 2022. 

 

       
Foto: Grupo Ewé 
 
Van 8 september t/m 23 oktober 2022 vindt in Breda de tiende editie 

plaats van het tweejaarlijkse BredaPhoto Festival, de grootste 
fototentoonstelling in de Benelux. Het thema is ‘Theatre of Dreams’. 

 
Breda staat zeven weken lang in het thema van fotografie. Op verschillende 
locaties, zowel binnen als buiten, kun je nieuw werk zien van zo’n 50 

internationale fotografen, zowel gevestigde namen als opkomende talenten. Het 
festival combineert interdisciplinaire installaties en videowerken tot vintage prints 

en documentaire fotografie. 
 

Internationaal festival 

‘Theatre of Dreams’ gaat over hoop en verandering en presenteert voorstellen 

voor een nieuwe kijk op de wereld. Vanuit dat thema zien we fotocollages van 
Moara Tupinambá (Brazilië). Zij wil een beeld van inheemse vrouwen 

presenteren als alternatief voor de wijze waarop zij gedurende de geschiedenis 
door buitenstaanders zijn afgebeeld.                                   Fotograaf en 
filmmaker Nida Mehboob (Pakistan) biedt met haar film ‘How I like it’ een 

zeldzaam inkijkje in de geheime intieme ervaringen van Pakistaanse vrouwen. 
Felipe Romero Beltrán uit Colombia richt zich op jonge Marokkaanse migranten in 

Spanje en hoe hun leven wordt beheerst door het bureaucratische systeem van 
de immigratiewet. Rajyashri Goody uit India, momenteel artist-in-residence aan 
de Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam, onderzoekt in haar 

werk alledaagse machtsstructuren en weerstand hiertegen binnen de Dalit-
gemeenschap in India. 

https://www.shoot.be/author/dennisvanhouts/
https://www.shoot.be/wp-content/uploads/2022/06/Grupo-Ewe-1.jpg
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In De Grote Kerk maakt gastcurator en Magnumfotograaf Newsha Tavakolian de 
persoonlijke tentoonstelling ‘Space to Breathe’ waarin zij eigen werk combineert 

met werk van verschillende makers uit de gehele wereld die haar geïnspireerd of 
geraakt hebben. 
 

Jubileumeditie 

Om de jubileumeditie van het festival te vieren heeft BredaPhoto enkele oud-
deelnemers gevraagd nieuw werk te tonen, maar er is ook genoeg ruimte voor 
jong talent. Daarvoor werkt BredaPhoto samen met negen verschillende 

Europese kunstacademies en hun eigen talentontwikkelingsprogramma. 
 

Genieten in Breda 

Breda is al twintig jaar de thuisbasis van BredaPhoto. Deze editie vormt het 

historische stadscentrum met locaties als de Grote Kerk, Chassé Park en de 
Stadsgalerij een hotspot voor het festival. 

Een tweede festivalkern is het industriële en creatieve Belcrum gebied. 
Naast een scala aan lens-based werk kun je op BredaPhoto ook genieten van 
rondleidingen, interactieve workshops, fietstours en artist talks. 

 
Meer informatie vind je op de BredaPhoto website. Of volg ze op Instagram! 

 

  

https://www.bredaphoto.nl/
https://www.bredaphoto.nl/
https://www.instagram.com/breda_photo/
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OUT OF OFFICE '22 

NOG TOT - 25 SEPTEMBER 2022 

Doel 
Parking Scheldemolenstraat 

9130 Beveren 
gratis 

tessa@breedbeeld.org 

 

© Laura Aponte 

 

Deze zomer strijkt de BREEDBEELD openluchttentoonstelling ‘Out of 

Office’ neer in Doel. Op deze bijzondere locatie aan de Schelde kan je 

een fotoparcours afleggen van 2 kilometer langs meer dan 60 beelden, 

gemaakt door maar liefst 49 fotografen. Dit project is een samenwerking 

tussen BREEDBEELD en de Gemeente Beveren, met de steun 

van Imprenta. 
 

‘Out of Office’ is de jaarlijkse fotowedstrijd en openluchttentoonstelling van 

BREEDBEELD die doorgaat tijdens de zomermaanden. De selectie wordt 
samengesteld vanuit een open call, waar ongeveer 2700 beelden voor werden 
ingezonden. Van 17 juni tot eind september zal deze selectie te bezichtigen zijn 

in Doel. Het Scheldepolderdorp dient als canvas voor het parcours waarin het 
werk van een vijftigtal fotografen tentoongesteld wordt. Waar BREEDBEELD in de 

mailto:tessa@breedbeeld.org
https://www.beveren.be/nl
https://imprenta.be/
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vorige edities van ‘Out of Office’ telkens fotografie naar de natuur bracht, zijn de 
werken nu in een meer stedelijke context te zien, met de kleurrijke Doelse 

muren en de unieke sfeer van het dorp die het kader vormen voor de expo. De 
installaties met de beelden zijn telkens afgestemd op de omgeving om de 
bezoeker van beiden optimaal te laten genieten. ‘Out of Office’ laat je zo op een 

speelse en frisse manier proeven van de zomer én van fotografie in deze unieke 
setting.  

Out of Office toont dit jaar werk van 49 fotografen: Joost Agneessens, Laura 
Aponte, Ayla Beerts, Marcel Bretzel, Annelien Callens, Sten Ceulemans, Cato 
Crevits, Thierry D’haenens, Alexander Daems, Freya De Vos, Rebecca De Cavel, 

Mira De Boose, Liesbet De Waele, Sigrid Debusschere, Ruth Decaesstecker, 
Lander Degraeve, Milan Degraeve, Ann-Sophie Deldycke, Dieter Demey, Willem 

Douven, Thomas Driesen, Karen Eloot, Yentl Gijbels, Michele Hernandez, Dorien 
Ivens, Joelle Janssens, Anneleen Jegers, Kayin Luys, Nora Mecibah, Lieve 

Nelissen, Elke Pannier, Maité Poppelaars, Liesbet Portier, Stefanie Schaut, 
Annabella Schwagten, Eveline Smolders, Linde Stevens, Hans Temmerman, Liza 
Traen, Tineke Van Brussel, Igor van de Poel, Pascal Van Hoorebeke, Luka Van 

der Cruyssen, Rose Vandepitte, Yente Vaneerdewegh, Ines Vansteenkiste-Muylle, 
Amélie Verleene, Simonne Versmesse en Sophie Whetton.   

  

 Daarnaast worden er ook rondleidingen georganiseerd waarop je meer te weten 
komt over de werken en de omgeving. Tijdens het weekend van 19 tot 21 

augustus kan je ook komen proeven van een brede waaier aan 
fotografieworkshops, ter ere van de Internationale Dag van de Fotografie. 

 
Praktisch 
• Het parcours is bewegwijzerd en start aan de parking in de 

Scheldemolenstraat dichtbij brasserie 'De Molen'. 
• De regio leent zich uiterst goed voor een fietstocht. Bekijk hiervoor vooral 

het fietsnetwerk van het Waasland. (Fietsknooppunt 17) 
• Met het openbaar vervoer kan je vanaf het station van Sint-Niklaas bus 31 

nemen richting Doel (In het weekend rijden er geen bussen). 
• Met de auto zijn er parkeermogelijkheden bij de start van het parcours. 

 

Toegankelijkheid 
• Het grootste deel van het parcours is zeer toegankelijk, met de uitzondering 

van een klein stuk aan de start van het parcours. Een alternatieve route voor 
rolstoelgebruikers staat aangegeven. Volg hiervoor de ‘alternatieve route’ 
bordjes. 

• Er zijn twee ruime parkings te Doel, deze staan aangeduid op de kaart van de 
expo hieronder. 

• In totaal gaat het over een route van circa. 2 km. 

https://www.waasland.be/fietsen-langs-de-waaslandhaven
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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 FotoTalent 

• 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

