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20 Nov 2020 at 10:03 Stefaan en Nicole Puttemans Wij missen natuurlijk het warme onthaal en jullie gedreven uitleg tijdens de 
rondgang in kasteel Bouckenborgh, om nog niet te spreken van de cafetaria 
achteraf!
Wij zijn echter aangenaam verrast door de professionele oplossing die jullie aan 
dit probleem hebben kunnen geven: een echte ‘wandeling’ door de verschillende 
lokalen, met telkens zeer speciale en mooie werken, wat we van jullie wel gewend 
zijn.
Proficiat aan alle deelnemers van Spectrum en tot volgend jaar.

20 Nov 2020 at 10:45 Karel Deploei Mooi werk Spectrum!

20 Nov 2020 at 10:49 Michel Vinikas zeer mooi en indrukwekkend

20 Nov 2020 at 11:04 Marc Gillain Mooi werk en een geslaagde virtuele tentoonstelling

20 Nov 2020 at 12:02 Ben Goossens Daar zijn heel veel foto's die me verrast hebben, in deze geslaagde virtuele 
tentoonstelling :-)

20 Nov 2020 at 12:06 E Kebers Proficiat voor al dit moois, vindingrijks, esthetischs, sterks en origineels.

20 Nov 2020 at 12:44 Jan De Gueldre KAVF KAGFC Proficiat voor de originele opstelling. Zoals altijd mooie fotografie.
Ik heb wel tevergeefs gezocht naar het werk van Hein Verdingh.
Hopelijk volgend jaar opnieuw een ECHT salon.

20 Nov 2020 at 18:37 Martine en Jean Pierre Raemaekers Bravo voor de presentatie. Heel origineel en stijlvol.
De ene participant kan mij meer bekoren dan de andere maar dat is het mooie 
aan de subjectiviteit.
Hopelijk volgend jaar opnieuw met toeters en bellen om te kunnen genieten van 
een warm onthaal, jullie persoonlijke inzet en motivatie en een woordje uitleg 
voor een betere situering.
Graag tot volgend jaar!

20 Nov 2020 at 20:34 WILKIE DE BONDT Proficiat voor de ganse club
echt mooie beelden
alles wat goed is is steeds te kort

21 Nov 2020 at 09:16 Peter Van Gils Heel knappe foto's! Echt prachtig werk bij!

21 Nov 2020 at 11:20 Dirk De Wit Creatief omgesprongen met de rare tijden en beperkingen, is dit al een dikke 
pluim waard.
Mooi, sterk en gevarieerd werk dat duidelijk maakt dat iedereen de wereld toch 
anders bekijkt en maar goed ook.
Leuk om jullie werk toch te kunnen bekijken.

21 Nov 2020 at 11:21 Jos en Maria KFM zeer mooie virtuele tentoonstelling, proficiat 

21 Nov 2020 at 12:25 Suzy Calluy Mooie presentatie - knappe foto's !

1 / 6



FOTOgroep   SPECTRUM

Virtuele tentoonstelling       2020

Proficiat

21 Nov 2020 at 13:38 Jan Rigouts Proficiat aan de clubleden. Ik heb de indruk dat vele technieken de revue passeren.

Mooi overzicht. Vele knappe resultaten.
Volgend jaar een thematische expo ? (laat ons afspreken dat corona niet het 
onderwerp is)
Dank voor de uitnodiging, en keep up the good work.

21 Nov 2020 at 14:18 Bob en Sonja Knappe, verzorgde rondleiding tussen de meesterwerken van Spectrum.

Ik miste alleen een frisse pint na de wandeling.
Proficiat aan alle leden !

21 Nov 2020 at 14:35 Eric en Jenny Mattheyses. Een sobere maar stijlvolle presentatie.
Een zeer gevarieerd aanbod zowel in onderwerpen als technieken.
Proficiat aan alle leden van SPECTRUM.
Hopelijk tot binnenkort in levende lijve.

21 Nov 2020 at 14:58 Katleen E. Dankzij de huidige 'virtuele' Corona-wereld komen de foto's toch tot in mensen 
hun 'kot'. Veel werk vooraf, zowel voor de foto's als voor de tentoonstelling, kan 
op deze manier toch genoten worden! Genieten@home met een glas erbij....het 
lijkt net echt!
Toi toi met deze tentoonstelling en duimen voor een volgende 'live-versie' in het 
nieuwe normaal!

21 Nov 2020 at 19:01 Chris Broos De vertrouwde kwaliteit in een minder vertrouwde vorm.
Visueel Lichtaart Alweer een inspirerende tentoonstelling !

22 Nov 2020 at 07:59 François Stiphout Mooie tentoonstelling, ondanks de hindernissen die de Corona met zich 
meebrengt.

Fotogroep MIKPUNT Het was een goede oplossing om van jullie tentoonstelling 2020 te digitaliseren.

Ik kijk er reeds naar uit om jullie volgend jaar terug te bezoeken in Bouckenborgh.

22 Nov 2020 at 11:13 Nicole Buyl & Eddy Roose Mooie presentatie van de vele schitterende foto's.
Toen we hoorden dat de "normale tentoonstelling' in 't kasteel door Corona 
vervangen zou worden door een virtuele achter de computer, wisten we al dat die 
ook een voorbeeld van kwaliteit zou zijn.
Proficiat aan alle SPECTRUM-leden !

22 Nov 2020 at 11:49 Stef Van Haute Knap werk! Proficiat.

22 Nov 2020 at 11:57 C. Van Den Eeckhout/ G. Jones Proficiat aan het ganse Spectrum team voor deze virtuele TT met weerom mooie 
diverse werken.
Hopelijk volgend jaar terug afspraak voor het "live" genieten.

22 Nov 2020 at 13:01 Jacqueline Lopez Hele mooie en bijzondere beelden in deze bijzondere tijd.
Dika Veel succes voor volgend jaar.
jlopezfotocreaties.be Groetjes,

22 Nov 2020 at 15:00 Augustijn Beulens Proficiat met jullie initiatief.

22 Nov 2020 at 15:49 Ronny Van de Velde Mooie beelden en een schitterende presentatie.
Lid Foto-Filmclub Edegem Proficiat aan iedereen.
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22 Nov 2020 at 18:32 Luc Van Heertum Ook proficiat met jullie virtuele tentoonstelling, het zijn stuk voor stuk knappe 
beelden.
Een deugd om te aanschouwen!
Groetjes

23 Nov 2020 at 10:34 Luc Vervliet Prachtige beelden en een tof initiatief om de fototentoonstelling digitaal te 
brengen.
Felicitaties,

23 Nov 2020 at 12:52 Charles en Marie-José Loos - Geerts Eerst en vooral, hartelijk gefeliciteerd met dit initiatief. Zoals gebruikelijk een 
kwalitatieve en diverse tentoonstelling, waarvoor dank dat we er op deze wijze 
kunnen van genieten. Zien toch vooral uit naar volgend jaar, want we misten wel 
de hartelijke sfeer die uw tentoonstellingen een meerwaarde geeft. De 
gesprekken en 'pinten' achteraf hebben we wel gemist.

Dat doet evenwel geen afbreuk aan hetgeen we getoond hebben gekregen.

Nogmaals proficiat en tot 2021 'in person'.

23 Nov 2020 at 15:45 Mia De Witte Dat hebben jullie weer knap voor elkaar gekregen. Mooie presentatie.....beelden 
origineel en stijlvol zoals altijd.
Proficiat!

23 Nov 2020 at 16:01 Serge en Els Van Bosch Iedereen bedankt! Het was weer bijzonder verrassend.

23 Nov 2020 at 16:02 Francis Janssens Knappe presentatie .... Deze fotografie kan mij wel bekoren.
Kon.HaFoC Kijk al uit naar de volgende voorstelling.

Proficiat "Spectrum"

23 Nov 2020 at 16:29 Phil Manse PRACHTIG...
zitten pareltjes tussen,
proficiat aan iedereen

23 Nov 2020 at 17:17 Feikje Bosmans-Algera Albert,wat heb ik genoten van al die prachtige foto’s. Dit zijn geen foto’s meer, dit 
is kunst. Dank je wel dat ik mocht meegenieten.

Friesland

23 Nov 2020 at 18:31 Karolien E. Jammer dat corona ons zo in bedwang houdt, maar aan de andere kant, kijk eens 
hoe creatief mensen worden om alsnog hun "kunst" aan de man te brengen en te 
communiceren op een andere manier! Dat is toch het positieve aan deze donkere 
tijden! Fantastisch werk, chapeau!

23 Nov 2020 at 19:44 Albert Van Hees Mooi gedaan Spectrum. Fijn om nog eens op stap te kunnen naar een 
tentoonstelling - ook al is het digitaal. Verdient navolging door andere clubs.

Spijtig dat bij de foto niet de naam (titel) van het werk staat vermeld.

24 Nov 2020 at 09:32 LINDA DANNEEL MOOIE VIRTUELE PRESENTATIE EN VERRASSENDE WERKEN.
LUC VAN RAEMDONCK HEBBEN ERVAN GENOTEN.

24 Nov 2020 at 14:28 Marc van knippenberg Proficiat aan allen.
Je ziet dat er meer tijd was voor 'desk work' . Ik mis vandaag het warme onthaal 
en de uitleg tijdens een rondgang doch het voordeel is, dat je regelmatig deze 
tentoonstelling terug veilig kan bezoeken van thuis uit.

Hopelijk zien we volgend jaar naast de nieuwe foto's deze nog eens terug. Dit 
voor het " Ah ja " gevoel.
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In deze tijden is het 'aanpassen aan een veranderende omstandigheid' ontzettend 
belangrijk. Hier zijn jullie er erg goed in geslaagd.
Jacques, dank voor de uitnodiging en hopelijk tot gauw .

24 Nov 2020 at 16:34 Rita Buysse Mooie werken, verrassend en inspirerend. Proficiat aan alle leden.
Ria Tubbax Tot volgend jaar in levende lijve.

24 Nov 2020 at 17:48 Raymond Vermeulen Twee woorden EEN TOPPER om jaloers over te zijn

25 Nov 2020 at 07:43 Etienne Van Wesemael Deze uitzonderlijke virtuele Spectrum tentoonstelling getuigt van moed en 
doorzetting.
De creativiteit viert hoogtij in al deze prachtige foto's, origineel gepresenteerd en 
met een verrassende variatie aan onderwerpen.
De eigenheid van de auteurs of “de muze” van het fotografisch moment, komt 
sterk naar voor.
Door de tentoonstellingsruimte, subtiel, discreet te situeren rond de werken 
wordt er haast reële intieme sfeer gecreëerd. Knap !
Ik heb er 3x van genoten, maar hoop al dat moois “live” te kunnen beleven.

Proficiat en nog veel succes.

25 Nov 2020 at 17:42 Van Brusselen Jozef Proficiat met jullie virtuele tentoonstelling, zeer mooi gedaan, enkel, ondanks ik 
meen een groot scherm te hebben komen de foto's wat klein over daarom was 
het zeker een goed idee de foto's afzonderlijk nog eens per lid te presenteren.

Ik voel me evenwel niet geroepen om bij iedere foto mijn mening te geven en 
daarom vind ik het wel spijtig dat ze als het ware niet als een reeks weergegeven 
worden maar je elke keer het beeld moet afsluiten en het volgende openen wat 
toch wel tijdrovend en saai is. Ik begrijp dat dit een noodoplossing is en hoop 
jullie "prachtige" werken in de toekomst terug in een echte tentoonstelling te 
kunnen aanschouwen. Want iedereen die jullie werken daarvan kent zal het met 
me eens zijn hoe goed jullie beelden ook zijn ze in een virtuele tentoonstelling 
niet kunnen tippen aan hoe ze als in een re le tentoonstelling zouden zijn.

Dus nogmaals proficiat en hopelijk volgend jaar terug op locatie.
Doe veilig, blijf gezond en optimistisch.

26 Nov 2020 at 12:08 Raf Verbruggen Prachtig werk Spectrum!

26 Nov 2020 at 13:55 Robert Daneels Gefeliciteerd . zeer mooi werk gezien .

26 Nov 2020 at 17:01 Martine Tokatlian Weerom super mooi werk wat we van Spectrum gewoon zijn!
Karl Van den Broeck Jullie behoren tot de absolute top en worden alsmaar beter én beter!

Dank dat we op deze manier van jullie werk kunnen genieten.
Wij kijken alvast uit naar jullie volgend gezamenlijk werk.
Blijf allen gezond!
Van harte

27 Nov 2020 at 07:58 jenny Huyge Zeer mooie virtuele tentoonstelling , proficiat aan alle deelnemers.

27 Nov 2020 at 18:45 Staf en Monique We hebben weer genoten van deze prachtige tentoonstelling, spijtig genoeg op 
een virtuele manier. We missen jullie achtergrond informatie en het ruimte gevoel 
van een afgewerkte foto aan de muur.
Maar het is een ideale oplossing om jullie kunstwerken, ieder met zijn 
persoonlijke touch, te kunnen bewonderen.
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30 Nov 2020 at 12:34 Frank en Chris Rosiers - Claessens. Vooreerst bedankt voor de uitnodiging.
We hebben weer eens mogen genieten van jullie mooie werk.
Jullie slagen er weer eens in om het bereikte niveau telkens weer wat op te 
krikken. Elk jaar zijn we aangenaam verrast met telkens dat ietsje meer qua 
compositie, techniek en nu ook wat presentatie betreft. Bekijk de gehele 
tentoonstelling als één prachtig fotowerk; misschien een virtueel voordeel in deze 
tijd ondanks het gemis van jullie gezelschap en de sfeer in Bouckenborgh.

Proficiat !!
Afspraak volgend jaar in't kasteel.

1 Dec 2020 at 09:54 Merckx Andre mooie tentoonstelling in deze moeilijke tijden, PROFICIAT.
Duffelse fotokring

1 Dec 2020 at 12:30 Danielle Van Koeckhoven Albert en ook de andere leden van de fotogroep: dikke proficiat.
(onder buurvrouw) Heel mooi fotowerk en een knappe presentatie als oplossing in deze tijd.

4 Dec 2020 at 18:25 Katleen en Liliane. Wat een mooi 'coronaproof' alternatief om jullie jaarwerk te laten zien aan het 
grote publiek. In het echt met live commentaar en uitleg is uiteraard nóg beter 
maar wij zijn content dat we zo toch weer hebben mogen genieten van jullie 
prachtige foto's! Volgend jaar hopelijk terug op post in het kasteel!

Bedankt en nog veel succes!

6 Dec 2020 at 12:49 Cools Daniëlla Beste exposanten,
Vele werken hebben weerom verrassend uit de hoek gekomen. Werken uit de 
realiteit die een duidelijke boodschap uitsturen. Andere werken die dan weer 
door hun kleuren opvallen, sfeerbeelden om bij weg te dromen en zoals altijd ook 
weer werken die doen nadenken vanwwar het komt en hoe de beelden tot stand 
zijn gekomen en waar hun basis ligt.

Leuk initiatief maar kom toch graag terug ter plaatse om de artistieke sfeer nog 
beter op te snuiven!
Pluim op het hoedje !

6 Dec 2020 at 17:16 Marlise en francois huysegems-troch Weer een prachtige tentoonstelling. Hopelijk volgend jaar weer live. Hebben 
genoten

6 Dec 2020 at 17:19 Danielle en Steven Brouwers-Catoire Felicitaties voor het initiatief en voor de prachtige foto's

We hebben genoten van dit virtuele bezoek.

8 Dec 2020 at 15:14 Roger Lambrecht Albert en collega's,
Bedankt voor dit mooie initiatief in deze mottige corona-tijden.
De (kunst)werken zijn zoals altijd weer van een hoog niveau !
Hopelijk zien we elkaar volgend jaar in 't echt terug !
Succes en tot kijk !

9 Dec 2020 at 12:38 Leo VT icon proficiat

9 Dec 2020 at 14:59 Marc Royers Ik ben blij om te zien dat Spectrum niet aan  "Middle of the road" fotografie doet.

Knappe en verfrissende beelden !
Dank u hiervoor.
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11 Dec 2020 at 14:57 Dag Albert
Ja... we hebben jouw virtuele tentoonstelling bezocht !
Proficiat Albert, waren de laatste woorden van onze commentaar...
We hadden het ook over de kleurenharmonie, en de compositie ...
We waren op bezoek gisterennamiddag, en hebben vergeten te
"ondertekenen" ....
Hierbij dan nog eens : van harte gefeliciteerd... zeer mooi, alle 3 ;
De vijvercompositie vonden wij de mooiste.

11 Dec 2020 at 14:59 Gladys & Guy He Albert
Leuke presentatie! Goed initiatief!
Behalve dat mijn voeten niet bewegen heb ik echt de indruk door een 
tentoonstelling heen te wandelen.
Hier kan ik pas écht tot heel dicht bij de foto komen zonder anderen te storen.

Groetjes en hopelijk volgende keer toch maar liever life!

12 Dec 2020 at 15:48 Tony Coppens Proficiat met deze zeer geslaagde virtuele voorstelling.
Zoals altijd mooie en vindingrijke fotografie.
zeer creatief zeker in deze covid 19 periode,
hopelijk in 2021 terug een expo met een warm onthaal,
doe zo verder
nog veel succes

18 Dec 2020 at 14:07 GeK Mooi gemaakt! en de foto's ook hoor :-)

18 Dec 2020 at 14:42 Paul Machiels. Weer genoten van de knappe fotografie van Spectrum.
Een heel mooi gepresenteerde en boeiende virtuele tentoonstelling.
Proficiat aan alle deelnemers.

6 / 6


