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ONDERWERP Jouw beste foto van 2021

AANTAL DEELNEMERS 18 online

Onze laatste clubavond voor 2021 en beoordeling van ‘Jouw beste foto van het jaar’ ging 
ook via Skype. Onze voorzitter was de host en heeft het erg prettig en secuur genavigeerd 
door een paar stroomversnellingen heen. We zagen ook een paar nieuwe leden die voor 
het eerst meedeed aan een online bijeenkomst, dat was heel fijn om te zien. Maar we 
hopen toch dat we weer fysiek bij elkaar kunnen komen in de nieuwe seizoen in 
september.


De beoordeling en bespreking is, net als iedere jaar met deze bijeenkomst, door een 
externe fotograaf gedaan, deze keer was het bondsmentor Nol Ploegmakers. De foto’s 
waren anoniem, voor Nol en ook voor de leden. Hij was eerst aan het woord en het de 
foto’s één voor één besproken en bekritiseer, met tips en commentaar ter verbetering in 
zijn beleving. Daarná kwam de maker van iedere foto aan de beurt om op de kritiek te 
reageren en uitleg te geven van de gedachten en processen achter de maak van de foto. 


Na de bespreking begon er ook een discussie tussen de leden via onze whatsapp groep 
met een mooi opsomming door onze voorzitter, Peter van Zwol: “Fotobespreking met een 
extern deskundige is altijd spannend, maar ook heel leerzaam. Het gaat er niet om of 
iemand wel of niet gelijk heeft, maar dat je aan het denken wordt gezet. Ik denk dat Nol 
Ploegmakers daarin zeker geslaagd is.”


De avond was al met al weer een heerlijke, gezellige en leerzame clubavond. Er waren 18 
leden online bijeen. 


De keuzes van de beste foto’s in Nol zijn optiek, bijgestaan door een collega die hij vooraf 
heeft geraadpleegd, zijn:


1. Peter van Zwol

2. Dig Tazelaar

3. Cor Pot

3. Petra Terpstra

5. Joukje Bollen

5. August Langhout

5. Hanneke Staal-Fernhout


Een goede, fotogenieke en vooral gezonde zomer gewenst aan iedereen. Namens het 
bestuur worden iedereen bedankt die positief reageerde en meedeed aan de online 
bijeenkomsten. Daarzonder was ons club gewoon doodgedrukt door de corona 
pandemie. Maar vooral een speciale dank aan de hosts buiten het bestuur die een grote 
bijdrage hebben geleverd, Kees en Betty.


 

Jannes


Volgende clubavond: woensdag 1 september 2021 (moet nog worden bevestigd)

Thema: “Vrij”


