
Foto van de maand augustus 2021 

Zeven makers deze maand. Niet veel, maar daar vallen we de inzenders niet mee 

lastig. Zij hebben wel ingestuurd. Zij verdienen een oordeel/beloning. 

Ik blijf het een fijne manier vinden om van  iedere fotograaf mijn voorkeur te 

benoemen. Subjectief:  maar dat is prima. Fotografie is (gelukkig) niet meetbaar. In 

de Formule 1 gaan ze tot duizendste van seconden.  In de fotografie is alles lekker 

voor discussie vatbaar. En dat is leerzaam!!! 

Wim Falkenberg 

 

De gezichtsuitdrukking verraadt contact met de maker en dus met ons als kijker. 

Marcel Hakvoort 

  

De oerknal:  maar nu met de hoge hoed! 

Jacq van Eldert 



 

De titel verraadt dat het schaatsen is. Je ziet dit ook aan de sierlijkheid van de 

onscherpte. 

Theo Zelen  

 

De vorige keer schreef ik bij zijn foto: Tijdloos. Gemaakt in de beginjaren van de 

fotografie of gisteren?   Dat geldt nu weer.  Een serie in wording? 

Marcel Ohlenforst  

 

Hopelijk weet hij nog welke band hij plakt. Prachtig wat een chaos. 

 



René Broens 

 

Wat doet die hand. Ik blijf (graag) met die vraag zitten!  

 

Hanny Droog-Puts 

 

Wat een toeval. Typisch een voorbeeld van een foto die het niet van de schoonheid 

moet hebben. Het is een intrigerend beeld door het verhaal. 

Proficiat Hanny. De foto van de maand! 

 

 

 

Wim Jenniskens 

Foto van de maand september zonder thema. 

Maak kans op publicatie van jouw foto en stuur jouw foto voor de maand 

maart uiterlijk 24 september 2021 naar de 



fotoredactie:  redactie@fotobondlimburg.nl. Deze maand kent geen thema.    

Stuur je foto's (maximaal 3, in één e-mail) in het juiste jpeg formaat in (1120 pixels 

langste zijde) en geef je foto's een herkenbare bestandsnaam, dus je eigen naam 

en titel. Vermeld in je e-mail het thema van de foto van de maand, je bondsnummer 

en de naam van je fotoclub. 

mailto:redactie@fotobondlimburg.nl

