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Foto van de dag 

DONDERDAG 31 DECEMBER 2009
FOTO VAN DE DAG 

Vooral de jongste van dit gezinnetje kijkt raar op wanneer een jogger
met ontbloot bovenlijf door de sneeuw loopt in de Wit-Russische
  hoofdstad Minsk. Koude handen zal de man alvast niet krijgen. 
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WOENSDAG 30 DECEMBER 2009
FOTO VAN DE DAG 

De Israëlische illusionist Hezi Dayan kijkt in Tel Aviv door de aangedampte wand
van zijn 'ijscel' naar buiten. Dayzan wil door 64 uur in vriestemperaturen te zitten
het record van zijn legendarische Amerikaanse collega David Blaine breken. Die

kwam in 2000 'maar' aan 58 uren. Om de apotheose nog wat spannender te
maken plant hij er op oudejaarsavond klokslag middernacht uit te komen. 
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DINSDAG 29 DECEMBER 2009
FOTO VAN DE DAG 

Het is berekoud in Rusland en dat ondervindt zelfs het standbeeld
van de legendarische communistische leider Lenin. 

in de stad Yakutsk, 4.800 km ten oosten van Moskou, 
vriest het meer dan 30 graden. 
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MAANDAG 28 DECEMBER 2009
FOTO VAN DE DAG 

De Servische tennisster Ana Ivanovic krijgt een zoentje van een zeehond
tijdens een bezoek aan Underwater World op de Sunshine Coast in Australië. 

Ivanovic maakt er zich op voor het 
Brisbane International Tennis Tournament dat op 3 januari begint. 
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Wat een Amerikaanse eekhoorn tegenwoordig niet allemaal moet doen
om het enigszins warm te krijgen. 
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ZATERDAG 26 DECEMBER 2009
FOTO VAN DE DAG 

Een spontane ontmoeting op het ijs... 
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Een raaf strijkt neer op een paaltje dat waarschuwt voor radioactieve
straling nabij de kerncentrale van Tsjernobyl. 
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FOTO VAN DE DAG 

Het twee dagen oude olifantje Jamuna Toni 
verkent de wereld in de Hellabrunn Zoo in München 
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De 65ste editie van de traditionele zwempartij voor Kerstmis
trok opnieuw heel wat ludieke deelnemers in het Zuid-Franse Nice. 
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Een straatverkoper maakt een karper schoon voor een klant in Praag.
Karper, aardappelsla en vissoep zijn traditionele kerstgerechten in Tsjechië. 
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Afghaanse ruiters nemen in Kaboel deel aan een spel 'buzkashi',
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een traditioneel spel waarbij twee teams het karkas 
van een geit in een cirkelvormig doel moeten mikken. 
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FOTO VAN DE DAG 

Het Vaticaan door de ogen van een kerstbal uit de kerstboom op het Sint-
Pietersplein.

De boom zelf is 90 jaar oud, 30 meter hoog en weegt 14 ton. 
Hij is een cadeau van het Waals Gewest. 
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FOTO VAN DE DAG 

Een meisje eet wat in een klaslokaal dat dienst doet als tijdelijk
evacuatiecentrum 

in Legazpi in de Filippijnen na de uitbarsting van de Mayonvulkaan. 
47.000 mensen moesten uit hun huizen gezet worden in de bedreigde provincie

Albay. Verwacht wordt dat het alarmpeil van 3 naar 4 zal gebracht worden.
Dat betekent dat de kans op een zware en gevaarlijke eruptie heel groot is. 
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Alejandra Maria Torres kruipt topless en onder het bloed over de straat in
Guatemala City na een lynchpartij. De vrouw zou samen met drie mannen een

gewapende overval gepleegd hebben. Haar kompanen konden ontsnappen, maar
Torres viel wel ten prooi aan de woedende menigte. Ze werd geslagen, met
benzine overgoten en vervolgens in brand gestoken. Lynchpartijen zijn bijna

dagelijkse kost in het Midden-Amerikaanse land. Dit jaar werden al 219 mensen
gelyncht in Guatemala. 45 van hen overleefden het niet. 
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In een speciaal ontworpen kerststal voor het Londonse 
shopping center Westfield vervangen halfnaakte kerstmannen
en hun assistentes in pikante lingerie de traditionele beeldjes

van Maria en Jozef en kindje Jezus. 
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Deze beelden staan net buiten het Bella Center, 
waar de klimaatconferentie plaats heeft. 

Het kunstwerk stelt de gevolgen van global warming voor. 
 

dinsdag 15 december 2009 in Foto van de dag 2009 | Permanente link |
Reacties (0) | Reageer

MAANDAG 14 DECEMBER 2009
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Op de luchthaven van Kopenhagen hangen 
nog steeds de posters waarop wereldleiders, zoals Angela Merkel,

zich in 2020 verontschuldigen omdat ze niks 
tegen de klimaatverandering gedaan hebben. 
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Gebodypainte Indonesische activisten protesteren in Jakarta tegen corruptie. 
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Deze kerstdecoratie van de Nazi's kan je bekijken op een tentoonstelling in
Keulen.

De decoratie bestaat onder meer uit inpakpapier met swastika's. 
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Mannelijke studenten van de universiteit van Manila (Filipijnen) 
nemen deel aan een race voor naaktlopers. 

Vooral de vrouwelijke studenten lijken er wel van te genieten. 
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Een Russisch model poseert naast de bronzen versie 
van één van haar (stevige) borsten. 

Het beeld is bedoeld als eerbetoon aan de boezem in reclamecampagnes. 
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Een schaarsgeklede dame houdt een bord op voor de oprit van Tiger Woods:
'Tiger,

ze hebben me 500.000 dollar geboden, maar ik hou mijn mond dicht'. 
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Reacties (0) | Reageer

DINSDAG 8 DECEMBER 2009
FOTO VAN DE DAG 

Ben oefent  met zijn baasje Karin Actun. 
Zij is de vijfvoudige Duitse én Europese kampioen 'hondfrisbee', 

waarbij honden achter de frisbee moeten rennen die hun baasje gegooid heeft. 
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Een Iraanse student houdt een afbeelding van president Ahmadinejad vast,
getooid in het uniform van een nazi-officier. 

Duizenden studenten grijpen vandaag de Dag van de Student aan 
om te protesteren tegen het regime van Ahmadinejad. 
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ZONDAG 6 DECEMBER 2009
FOTO VAN DE DAG 

Vijftig modellen wandelen doorheen Londen om de nieuwe
anti-cellulitislijn van de Britse modegigant Debenhams te promoten. 
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De Amerikaanse dierenrechtenactivistes Lindsay Rajt en Nicole Matthess 
protesteren in de Hongaarse hoofdstad Boedapest tegen de bontindustrie.

Ze dragen bijna geen kleren bij temperaturen tegen het vriespunt. 
 

zaterdag 5 december 2009 in Foto van de dag 2009 | Permanente link |
Reacties (0) | Reageer

VRIJDAG 4 DECEMBER 2009
FOTO VAN DE DAG 

http://snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/12/foto-van-de-d-5.html
http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=8b526a95c1cb0aace1150c9290c56d37&t=weblog_nl&url=http%3A//snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/12/foto-van-de-d-5.html&title=Foto-van-de-dag-
http://snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/12/foto-van-de-d-5.html
http://snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/12/foto-van-de-d-5.html#comments
http://snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/12/foto-van-de-d-5.html#comment-form
http://snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/12/foto-van-de-d-4.html
http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=8b526a95c1cb0aace1150c9290c56d37&t=weblog_nl&url=http%3A//snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/12/foto-van-de-d-4.html&title=Foto-van-de-dag-
http://snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/12/foto-van-de-d-4.html
http://snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/12/foto-van-de-d-4.html#comments
http://snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/12/foto-van-de-d-4.html#comment-form
http://snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/12/foto-van-de-d-3.html
http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=8b526a95c1cb0aace1150c9290c56d37&t=weblog_nl&url=http%3A//snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/12/foto-van-de-d-3.html&title=Foto-van-de-dag-


Een Japanse brouwerij heeft een uniek 'ruimtebier' gelanceerd.
De gerst heeft een reis gemaakt naar een ruimtestation. 

Brouwerij Sapporo zal 250 bakken van het speciale bier verkopen.
De opbrengst gaat naar een goed doel ten voordele van wetenschappelijk

onderwijs. 
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Model Shermine Shahrivar heeft de juiste manier gevonden om op te vallen
met acteur Thomas Kretschmann aan haar zijde 

op de Bambi Awards in het Duitse Potsdam. 
Kretschmann kan zijn ogen duidelijk niet van 

Shahrivars weelderige boezem houden. 
 

donderdag 3 december 2009 in Foto van de dag 2009 | Permanente link |
Reacties (0) | Reageer

http://snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/12/foto-van-de-d-3.html
http://snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/12/foto-van-de-d-3.html#comments
http://snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/12/foto-van-de-d-3.html#comment-form
http://snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/12/foto-van-de-d-2.html
http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=8b526a95c1cb0aace1150c9290c56d37&t=weblog_nl&url=http%3A//snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/12/foto-van-de-d-2.html&title=Foto-van-de-dag-
http://snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/12/foto-van-de-d-2.html
http://snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/12/foto-van-de-d-2.html#comments
http://snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/12/foto-van-de-d-2.html#comment-form


WOENSDAG 2 DECEMBER 2009
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Een dame had haar twee honden wel heel origineel uitgedost
om een ritje met een oude Vespa te gaan maken. 
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Met ruim 3.000 deelnemers vielen de kerstmannen in de 'Santa Fun Run'
door de straten van Sydney een wereldrecord aan. 
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In de buurt van de Thaise hoofdstad Bangkok 
werd het jaarlijkse 'Buffet voor Apen' gehouden. 

Dit exemplaar geniet met volle teugen van een blikje cola. 
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De Duitse politie heeft een nieuwe pijlsnelle wagen en die wordt  op passende
wijze voorgesteld door een bevallig model op het Autosalon van Essen. 
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Weer een gruwelijke beeld van geslachte dieren. 
In de Chinese provincie Guangdong. 

Daar worden jonge hondjes op een leeftijd van drie of vier maanden geslacht. 
Hondenvlees is een specialiteit in sommige delen van China. 
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Kerst komt weer een beetje dichterbij en in het Zuid-Koreaanse Yongin
slaat de gekte rond dit jaarlijkse feest nu al toe. 

In een pretpark werden 25 personeelsleden geselecteerd
om de kerstman te promoten.

Daarvoor volgden ze een hele dag een speciale opleiding. 
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Gebouwen pieken boven de dichte mist in de Chinese stad Wenling. China
belooft zijn CO2-uitstoot tegen 2020 met 40 tot 45 procent te verminderen in

vergelijking met 2005. Met die doelstellingen stapt het land volgende maand naar
de VN-klimaatconferentie in Kopenhagen. 
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Wereldkampioen skaten Bob Burnquist heeft het 
Guinness Book of World Records gehaald 

door in Rio de Janeiro de grootste looping ooit te maken met zijn skateboard. 
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Als je wil opvallen, kan je het maar beter meteen goed doen. 
Dat moeten ook deze twee tortelduifjes in Sydney gedacht hebben.

Ze werden betrapt toen ze wel heel stevig van jetje aan het geven waren
in een historische klokkentoren bij de universiteit van Sydney. 

 

dinsdag 24 november 2009 in Foto van de dag 2009 | Permanente link |
Reacties (0) | Reageer

MAANDAG 23 NOVEMBER 2009
FOTO VAN DE DAG 

De kindjes van het Freeman Family Centre in Harlesden (Londen) kregen hoog
maar pijnlijk bezoek. Toen Camilla Parker Bowles voorover boog om een meisje
te kussen, bonkte ze met haar achterste tegen de driejarige Jerrod. Die raakte
daardoor een houten hek en greep meteen naar zijn hoofd. De vrouw van Prins

Charles is zich duidelijk van geen kwaad bewust. 
 

maandag 23 november 2009 in Foto van de dag 2009 | Permanente link |
Reacties (0) | Reageer

ZONDAG 22 NOVEMBER 2009
FOTO VAN DE DAG 

http://snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/11/foto-van-de--23.html
http://snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/11/foto-van-de--23.html#comments
http://snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/11/foto-van-de--23.html#comment-form
http://snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/11/foto-van-de--22.html
http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=8b526a95c1cb0aace1150c9290c56d37&t=weblog_nl&url=http%3A//snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/11/foto-van-de--22.html&title=Foto-van-de-dag-
http://snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/11/foto-van-de--22.html
http://snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/11/foto-van-de--22.html#comments
http://snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/11/foto-van-de--22.html#comment-form
http://snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/11/foto-van-de--21.html
http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=8b526a95c1cb0aace1150c9290c56d37&t=weblog_nl&url=http%3A//snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/11/foto-van-de--21.html&title=Foto-van-de-dag-


In Tokio hebben ze niet op een lichtje meer of minder gekeken.
Bezoekers van het MidTown Business and Shopping Center vergapen 

zich dan ook aan de plaatselijke kerstverlichting. 
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Een helikopter van het Amerikaanse leger levert voorraad
aan een basis in het Afghaanse Kandahar. 

De wegen naar de basis liggen vol mijnen waardoor 
het leveren van voorraad moeilijk met auto's kan gebeuren. 
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Kunstenares Becky Stern breit attributen voor technologische apparaten
om ons te doen nadenken over de relatie die we hebben met die toestellen. 
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In de oliestaat Dubai draait het WK strandvoetbal op volle toeren.
Daar horen natuurlijk sexy cheerleaders bij en die doen de sjeiks raar opkijken. 
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Een Afghaans meisje raakt het kunstbeen van haar moeder aan
in een orthopedisch centrum in Kaboel. 

In het centrum, dat door voornamelijk gehandicapten is opgestart,
worden slachtoffers van landmijnen en mindervaliden geholpen

om zich opnieuw in de maatschappij te integreren. 
De patiënten kunnen er ook genieten van een intrestvrije 

lening op achttien maanden van 400 euro. 
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Zuid-Koreaanse soldaten houden een antiterreuroefening in Goyang,
zo'n 30 km ten noorden van de hoofdstad Seoel. 

Het leger in Zuid-Korea blijft in de hoogste staat van paraatheid 
na de recente incidenten met de Noord-Koreaanse buur. 
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De Libische leider Moammar Kadhafi arriveert in Rome
op de top over voedselveiligheid van de FAO, 

de Voedsel en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties.
Op de driedaagse top worden meer dan zestig 
staatshoofden en regeringsleiders verwacht. 
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ZONDAG 15 NOVEMBER 2009
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Angstwekkend beeld van de Japanse ferry Ariake 
die kapseisde terwijl hij voor de kust van Mie aan het varen was.

Dankzij een razendsnelle ingreep van de reddingsdiensten 
werden alle 28 passagiers en bemanningsleden gered. 
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De Braziliaan Caleb Sanderson is tijdens het wereldkampioenschap
stierenrijden in Las Vegas in een hachelijke positie terechtgekomen. 
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Op haar negentiende is Christian Serratos, de ster uit de vampierenfilm
'Twilight: New Moon' de jongste celebrity ooit die uit de kleren gaat
voor de antibontcampagne van dierenrechtenorganisatie PETA. 

Serratos is vegetarisch. "Ik ben altijd al tegen het slachten, 
eten of dragen van dieren geweest". 
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Een Libanese vrouw toont een schoolboek 
waaruit een hoofdstuk over Anne Frank is gescheurd.
De militante Hezbollah protesteerde tegen de passage

omdat hij het zionisme zou promoten. 
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In Changsa, in de centraal gelegen Chinese provincie Hunan,
wordt een 32 meter hoog standbeeld opgetrokken voor Mao Zedong.

De Chinezen vierden recent de 115de verjaardag van de Chinese politicus,
die decennialang het gezicht was van de Volksrepubliek China. 
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Tasik, een acht jaar jonge makaak, krijgt in de zoo 
van de Siberische stad Krasnoyarsk rode wijn. 

De dierenopzichters daar denken dat wijn een goede
voorzorgsmaatregel is tegen het griepvirus. 
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Restaurantbezoekers in de Londense wijk Soho keken raar op
toen Joanne Stefani Germanotta alias Lady Gaga in bizarre outfit langswipte.

De zangeres had licht doorschijnende kleding aangetrokken, 
wat haar uiteraard weer veel aandacht bezorgde. 
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Een model showt lingerie op de 'Ordifencup voor Innovatief Ondergoed 2009' 
op de Chinese Modeweek in Peking. 
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Een Chinese man vervoert een lading karton
met een ezel in Changzhi in de provincie Shanxi. 
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Chili mag naar het WK voetbal volgend jaar in Zuid-Afrika
en dat zullen we geweten hebben. Kijk maar naar deze vrouwelijke fans.
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Een Chinees die in het leger wil, wordt onderworpen aan een op het eerste
gezicht erg grondige medische test. In totaal 130.000 afgestudeerden van

Chinese universiteiten of hogescholen worden verwacht deze winter het leger te
vervoegen, wat een recordaantal is in een land dat in crisistijden betere soldaten

wil. 
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Een overzichtsbeeld van het kerkhof 'Nueva Esperanza' 
in een buitenwijk van de Peruviaanse hoofdstad Lima,

tijdens de zogenaamde 'Dag van de Doden'. 
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Niemand ter wereld heeft meer piercings dan voormalig bankmedewerker John
Lynch (78).

De pensioneerde Brit heeft 241 piercings laten schieten, 
waarvan 150 in het gezicht.

De excentrieke bejaarde Lynch is nog niet klaar met piercen.
Er is altijd nog ruimte voor meer, benadrukt hij in de Daily Telegraph.
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De Amerikaan Joel Waul heeft de laatste vier jaar gewerkt
aan de grootste rubberen bal ter wereld. 

Waul gebruikte rubberen banden voor zijn creatie
die in totaal bijna 4.500 kilo weegt. 

Zijn bal, 'Nugget', haalde zelfs het programma
'Ripley's Believe It or Not!' in Orlando. 
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Elton John haalde nog eens zijn oude kuren boven tijdens zijn concert in
Barcelona 
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De ijshockeydoelman van de Los Angeles Kings kijkt verlekkerd op
als er plots een mooie Halloweenfee voor zijn ogen verschijnt

in de partij met de Vancouver Canucks. 
De sexy dame kwam het ijs gaaf leggen. 
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Deze grote witte haai werd door vissers opgehaald 
in Mossel Bay in Zuid-Afrika.

Het dier was verstrikt geraakt in de netten van de vissers.
Het dier was bijna 4,5 meter lang en woog 700 kilo. 

Het gaat overigens nog om een puber. 
Great whites kunnen zes meter lang worden

en makkelijk meer dan 1.100 kilo wegen. 
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De Britse actrice Sofia Hayat heeft in Londen in gestript
om haar goede doel voor slachtoffers van eerwraak te promoten.

De vrouw, een progressieve moslima, had lingerie onder haar gewaad verstopt. 
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Pamela Anderson leert snowboarden. 
Vermits de Baywatch-stoot het begrip 'broek' niet kent,

moet ook dit klusje in een mini-jurk gebeuren. 
 

woensdag 28 oktober 2009 in Foto van de dag 2009 | Permanente link |
Reacties (0) | Reageer

DINSDAG 27 OKTOBER 2009
FOTO VAN DE DAG 

Een groep grasparkieten vliegt weg in Australië.
Door overstromingen in het begin van het jaar 

waren de omstandigheden voor de parkieten ideaal om zich voort te planten. 
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Dierenartsen onderzoeken jonge tasmaanse duivels
in de zoo van Sydney.

Zo willen ze vermijden dat de soort uitgestorven
raakt door een zeldzame besmettelijke kanker. 
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Deze turner en zijn organen zijn een onderdeel 
van de tentoonstelling 'the Cycle of Life', 

gemaakt door anatomist Gunther von Hagens in Singapore.
Hij ontwikkelde een speciale behandeling voor het bewaren van lijken.

In Singapore krijgt u 200 nieuwe authentieke 
mensen, organen en dieren te zien. 
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Kinderen spelen op het strand bij een onrustige zee, 
veroorzaakt door tyfoon Lupit bij het noorden van de Filipijnen 
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Gisteren kreeg Londen er een (tijdelijke) attractie bij. 
Boven de skyline van de stad kwam de cover 

van het legendarische Pink Floyd-album 'Dark Side of the Moon' tot leven.
Tv-kanaal Sky Arts wil hiermee aankondigen
dat ze vrijdagavond de live performance van
'Dark Side of the Moon' uit 1994 uitzenden. 
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De Japanners hebben in 12 dagen 59 dwergvinvissen gedood
onder het mom van wetenschappelijk onderzoek. 

Dat is er eentje minder dan het omstreden quotum 
van de Internationale Walvisvaartcommissie (IWC). 

Sinds 2005 heeft Japan de slachtpartijen op walvissen weer opgedreven. 
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Een dierenverzorger vervoert op een wat onorthodoxe
manier twee piepjonge Siberische tijgertjes. 

De tweeling werd drie maanden geleden in de zoo
van Al-Zawraa in de Iraakse hoofdstad Bagdad.

De zoo is na zes jaar eindelijk hersteld van de zware oorlogstol. 
Er huizen momenteel meer dan 1.000 dieren. Het volk stroomt toe, 

mede dankzij een babyboom zoals bij de zeldzame Siberische tijger. 
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Arbeiders zitten gevangen onder een immense winkelkar. 
Met deze campagne wil de Internationale Organisatie 

voor Migratie (IOM) de aandacht trekken van consumenten.
De organisatie vraagt consumenten om goed na te gaan 

welke middelen ze kopen om zo een moderne vorm
van slavenarbeid niet te steunen. 
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Dit schattige pekineesje is verkleed als 'The Naked Cowboy'. 
Het hondje neemt deel aan de jaarlijkse Times Square Dog Day Masquerade in

New York 
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In het Afrikaanse land Gabon verlopen de protestmarsen van de oppositie op een
nogal primitieve manier. Deze demonstrante laat duidelijk blijken wat ze vindt

van de beslissing van het hooggerechtshof om de overwinning van Ali Bongo bij
de presidentsverkiezingen te bevestigen. 

Dat er kinderen meekijken, kan de vrouw in kwestie niet deren. 
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Een twee weken jonge giraf slurpt gulzig aan een fles melk
in de zoo van de Duitse stad Duisburg. 
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Kinderen kijken toe als een schildpad op een strand
van een reservaat in San Juan aankomt.

De schildpadden komen er ieder jaar hun eieren leggen. 
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In de Alpen is er half oktober al flink wat sneeuw gevallen.
Nadat lucht vanuit het Hoge Noorden de voorbije dagen doordrong

tot Midden-Europa viel er boven de 2.000 meter al een pak sneeuw,
zoals hier in het Zwitserse skistation Saentis.

Veel wintersporters zijn er echter nog niet opgedaagd. 
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Hongarije heeft het voorbije weekend zijn Miss Plastische Chirurgie 2009
gekozen.

Deze hoogmis van de onnatuurlijke schoonheid werd gewonnen
door Reka Urban (22). Zij liet pas dit jaar haar borsten vergroten. 
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DINSDAG 13 OKTOBER 2009
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Om de première van de film 'Zombieland' op het filmfestival
van Sitges niet onopgemerkt voorbij te laten gaan, 

liepen sommigen verkleed als zombies door de straten
van de Spaanse stad in de buurt van Barcelona. 
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Een Japanner wijst naar de muur die zijn huis kwijt is na de doortocht van
typhoon Melor. 
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Dé kapseltrend voor de herfst: veel volume
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Gemaskerde Palestijnse jongeren gooien stenen naar de Israelische politie in
Jeruzalem. 
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Sylvester Stalone heeft zich een nieuw speelgoedje aangeschaft.
De acteur werd in Beverly Hills gespot met zijn gloednieuwe Ferrari. 
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In de Turkse stad Istanboel heeft de politie woensdag 
voor de tweede opeenvolgende dag het waterkanon, 

traangas en pantserwagens ingezet om demonstranten uiteen te drijven,
  die protesteren tegen het Internationaal Muntfonds en de Wereldbank,

die er hun jaarlijkse vergadering houden. 
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FOTO VAN DE DAG 

Vrouwen kunnen voortaan in de Mexicaanse stad Puebla een taxi nemen
zonder dat ze zich druk hoeven te maken over opdringerige of gewelddadige

mannen.
In de Zuid-Mexicaanse stad rijden sinds dinsdag 35 roze taxi's,

die worden bestuurd door vrouwelijke chauffeurs 
en waarin alleen vrouwelijke passagiers mogen plaatsnemen. 
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Deze piloten voerden vrijdag de generale repetitie uit voor de stuntshow van
zaterdag.

Het zorgde evenwel voor de nodige spanning op de grond.
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Een tijger uit Maleisië wordt op een draagberrie gelegd. De 5-jarige en 120 kg
wegende tijger verwondde zich door vallen van jagers. Het dier werd gered en
kreeg de eerste hulp toegediend vooraleer het naar een plaatselijke zoo werd

gebracht voor verdere behandeling.
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FOTO VAN DE DAG

Voor de ingang van het autosalon van Frankfurt 
hadden activisten van Greenpeace auto's met een hoge

uitstoot van stikstofdioxide versierd als 'klimakillers' of 'klimaatdoders'.
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Het Beierse Oktoberfest is nu al bijna
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twee weken aan de gang en duurt nog tot zondag,
  maar toch zijn deze Duitsers in een biertent in München nog niet uitgefeest.
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FOTO VAN DE DAG

Een moeder in Manila moet improviseren om haar kind te vervoeren
door de overstroomde straten na de doortocht van Ketsana.

De miljoenen inwoners van de Filipijnse hoofdstad houden de adem in, 
want er is een nieuwe tropische storm op komst.
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In Oost-Afrika heeft de ergste droogte in tien jaar zware gevolgen voor de dieren.
Werknemers van de Keniaanse 'Wildlife Service' proberen hier een olifant

te bevrijden die vast is komen te zitten in de modder van een uitgedroogde rivier.
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FOTO VAN DE DAG

Pamela Anderson en ontwerper Richie Rich showen hun nieuwe merk
AMuse op de catwalk van de New Zealand Fashion Week in Auckland
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Een officier kijkt toe hoe soldaten van het Chinese leger strak in het gelid trainen
voor een militaire parade op 1 oktober. Dan is het precies zestig jaar geleden dat

de Chinese Volksrepubliek werd gesticht na een burgeroorlog tussen
communisten en de Kwomintang.
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Dit huis op Shishmaref, een dorpje op een eiland in Alaska dat alleen per
vliegtuig bereikbaar is, is door erosie gekanteld en zo goed als vernield. Het hele

dorp moet mogelijk geëvacueerd worden omdat het door global warming dreigt
onder te lopen. Daarmee zou er een einde komen aan 4.000 jaar bewoning op

het eiland.
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Een mooi beeld vroeg in de ochtend in San Francisco.
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Enkele demonstranten voor de Amerikaanse ambassade in Manila 
steken de Amerikaanse vlag in brand om te protesteren 

tegen de G20-top die momenteel in Pittsburgh plaatsvindt.
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Voor Smokey is 13 achteraf gezien toch een geluksgetal. Het Australische
huisdier werd door zoveel kogeltjes in de kop getroffen. De dierenarts wist ze er

allemaal uit te vissen. Het negen jaar oude dier was buiten door onbekende
beschoten met een luchtdrukpistool. Uiteindelijk wist Smokey strompelend en

hevig bloedend zijn eigen huis te vinden.
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Een bultrugwalvis zwemt langs achtvoudig wereldkampioen paddleboarding
Jamie Mitchell in het noorden van het Australische Nieuw-Zuid-Wales.
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President Mahmoud Ahmadinejad gaf een toespraak tijdens de jaarlijkse militaire
parade

ter herdenking van de achtjarige oorlog tussen Iran en Irak. 
Ahmadinejad waarschuwde dat hij iedereen die Iran zou willen aanvallen,

de handen zou afkappen. De militairen droegen alvast hun camouflage-uitrusting.
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DINSDAG 22 SEPTEMBER 2009
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Een acteur doet zich voor als de Australische premier Kevin Rudd 
en zit in nachtkledij op een bed op het strand.

Oxfam wil met de actie wereldleiders, zoals Rudd, oproepen 
om wakker te worden en iets te doen tegen global warming.

In december komen ze samen op de klimaatconferentie in Kopenhagen

dinsdag 22 september 2009 in Foto van de dag 2009 | Permanente link |
Reacties (0) | Reageer

MAANDAG 21 SEPTEMBER 2009
FOTO VAN DE DAG

http://snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/09/foto-van-de--21.html
http://snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/09/foto-van-de--21.html#comments
http://snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/09/foto-van-de--21.html#comment-form
http://snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/09/foto-van-de--20.html
http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=8b526a95c1cb0aace1150c9290c56d37&t=weblog_nl&url=http%3A//snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/09/foto-van-de--20.html&title=Foto-van-de-dag--
http://snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/09/foto-van-de--20.html
http://snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/09/foto-van-de--20.html#comments
http://snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/09/foto-van-de--20.html#comment-form
http://snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/09/foto-van-de--19.html
http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=8b526a95c1cb0aace1150c9290c56d37&t=weblog_nl&url=http%3A//snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/09/foto-van-de--19.html&title=Foto-van-de-dag--


Respect voor de oude medemens! In Japan staat de hele dag in het teken van
die gedachte. Deze bejaarden tonen alvast dat ze voor hun leeftijd nog steeds

heel sportief zijn. Het aantal bejaarden bereikte in Japan een recordhoogte. Eén
op vier Japanse vrouwen is 65 jaar of ouder
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In Duitsland is het jaarlijkse Oktoberfest weer begonnen.
Ook toeristen zakken massaal af naar hét feestje 

waar ze zichzelf lazarus kunnen drinken. 
Ook vrouwen paraderen graag op het Oktoberfest. 

Al dan niet in Duitse klederdracht, het levert altijd fraaie beelden op. Proost!
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In New York deden meer dan 200 enthousiastelingen een gooi naar het
wereldrecord taarten smijten. Het initiatief kwam van de ochtendshow 'Live with
Regis & Kelly' op tv-zender ABC. In totaal kwamen 271 taartengooiers opdagen,

18 meer dan het vorige record
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Een webcam in het Hongaarse Szentgotth 
kiekte deze nieuwsgierige vogel.

De camera maakt maar één foto per minuut,
dus het kiekje is een enorme toevalstreffer.
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Een arbeider rust uit op een stoel in het Jiangwan Stadion in Shanghai.
Daar gaat woensdag de repetitie door van een groot zangfestijn
ter ere van de 60ste verjaardag van de Volksrepubliek China.
Meer dan 20.000 mensen worden verwacht op het zangfeest.
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Deze Australiërs hebben zich ingeschreven voor een wedstrijd
die de snelste lezer van Australië zal aanduiden. 

De deelnemers krijgen het nieuwe boek van 
Dan Brown, 'The Lost Symbol', voorgeschoteld.
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Lady Gaga was tijdens de MTV Video Awards
in New York weer de meest opvallende verschijning.

De zangeres verschijnt wel vaker in uitdagende kledij 
en voor de MTV Awards deed ze natuurlijk weer haar uiterste best
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David Beckham is tijdens het thuisduel van LA Galaxy
tegen Dallas volledig door het lint gegaan. 

Gefrustreerd door de nederlaag greep hij de tegenstander
Daniel Hernandez in de slotfase met beide handen bij de keel.
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De eigenaars van het McCurry restaurant in Maleisië, A.M.S.P Suppiah en zijn
vrouw Kanageswary Suppiah, hebben een nieuwe rechtszaak tegen McDonald's
gewonnen. De fastfood-keten probeert al acht jaar te verkrijgen dat het koppel

"Mc" niet mag gebruiken in hun naam, maar ook het hoger beroep in Maleisië gaf
McDonald's ongelijk.
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Een mannelijke langoorbuideldas wordt in Sydney aan het publiek getoond.
De dieren worden met uitsterven bedreigd

en behoren nochtans tot de trots van Australië.
Daarom krijgt het dier aan de andere kant van de wereld

op 13 september een eigen feestdag.
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Een twee jaar oude leguaan poseert met een gitaar. 
Zijn eigenaar, Santisak Dulapitak uit Bangkok, 

traint al zijn dieren zodat ze kunnen meespelen in reclamespotjes.
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Chinese soldaten zijn aan het oefenen voor de militaire parade
die binnenkort plaatsvindt ter gelegenheid van de 
zestigste verjaardag van de Volksrepubliek China. 
De legercommandant pakt er zelfs een touw er bij

om de soldaten in een rechte lijn op te stellen.
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In België wil MR de boerka verbieden,
in Afghanistan echter lopen vrouwen
helemaal bedekt een juwelier binnen.
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Een opvallende verschijning. Lindsay Lohan draagt een t-shirt met het opschrift
zeg neen tegen drugs. 

De actrice wil aandacht voor de gevaren van drugs onder de jeugd brengen.
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Wetenschappers hebben een veertigtal nieuwe diersoorten ontdekt
in de krater van de uitgedoofde Bosavi-vulkaan 

op een eiland in de buurt van Papua Nieuw Guinea.
De opvallendste zijn een gigantische rat, 
een kikker met dracula-achtige tanden 

en een vis die gromt.
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De komende maanden zullen naar jaarlijkse traditie 
in Taiji, een Japans natuurreservaat, 

weer duizenden dolfijnen gruwelijk gedood worden.
Honderden andere zullen levend verkocht worden

om af te zien in gevangenschap.
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Een Chinese heeft een wel heel apart kunstwerk gemaakt. 
Hij bouwde een BMW van bakstenen. 

Het gaat om een exemplaar uit de 155 mph BMW 6-serie.
Guang Shih probeerde het zo te maken 

dat 'je denkt de deur open en dicht te kunnen doen'.
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Honderden kippen hangen klaar om naar 
verschillende markten in Indonesië gebracht te worden.
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In Bloomington (Indiana) is de schedel van een kat doorboord door een
rondvliegende pijl. Brownie werd in allerijl naar de dierenarts gebracht waar het

gevaarte van 33 centimeter operatief werd verwijderd. De 4-jarige kat zal
ondanks de zware verwondingen volledig herstellen. "Het is een mirakel dat ze

het heeft gehaald, wat een sterk diertje", klonk het bij de dierenarts.
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Deze twee leeuwen hebben enkele picknickers de schrik van hun leven bezorgd
in Zuid-Afrika. Enkele toeristen hadden hun uitklapbaar tafeltje en uitpuilende
frigobox opgediept om rustig te genieten van de natuur in de Tuningi Safari

Lodge. "We willen dat onze gasten zeer dicht bij de dieren kunnen komen, maar
zo dicht kan natuurlijk niet. Gelukkig konden we ons op tijd uit de voeten maken.
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DINSDAG 1 SEPTEMBER 2009
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Een brand in het Los Angeles National Forest in de 
Amerikaanse staat Californië bedreigt 10.000 huizen. 

De bewoners van zeker duizend huizen hebben opdracht gekregen te vertrekken.
Dat heeft de krant Los Angeles Times gemeld.
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De 12-jarige Radier krijgt een paar wijze levenslessen van mamma in Gaza-stad.
In de slaapkamer wordt het gebruik van een dikke gun uitgelegd.

De 37-jarige Palestijnse moeder wil haar dochter alvast voorbereiden op de
toekomst.

zondag 30 augustus 2009 in Foto van de dag 2009 | Permanente link | Reacties
(0) | Reageer

ZATERDAG 29 AUGUSTUS 2009
FOTO VAN DE DAG

In Kibbutz Zikim, even buiten de Gazastrook, 
patrouilleren Israëlische soldaten op het strand 

nadat Palestijnse militanten er met granaten gegooid hadden.
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Nileen Namita (49) is ervan overtuigd dat ze een reïncarnatie is
van de Egyptische koningin Nefertiti. 

De Britse moeder van 3 kinderen ging daarom al 51 keer onder het mes,
omdat ze wil lijken op de vorstin.

vrijdag 28 augustus 2009 in Foto van de dag 2009 | Permanente link | Reacties
(0) | Reageer
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De bosbranden in Griekenland hebben zo'n 
20.000 hectare bossen en landbouwgrond in de as gelegd.
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Softwaregigant Microsoft heeft het hoofd van een zwarte man vervangen door
dat van een blanke op foto's die staan op de website van de Poolse afdeling,

meldt Fox News. Op de originele foto's zit de zwarte man in een vergadering met
een oosterse man en een blanke vrouw. Op de gewijzigde foto's is het hoofd van

de zwarte man vervangen, terwijl zijn handen nog dezelfde kleur hebben. De
gephotoshopte foto zorgt voor heel wat kritiek. Microsoft heeft zich alvast

geëxcuseerd, en zegt de zaak te onderzoeken.
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Johan Vansummeren reed zaterdag in de Ardennenrit
van de Eneco Tour over een kat. 

De renner van Silence-Lotto ging daarmee Ben Hermans achterna,
die in de Ronde van België een poesje doodreed. 

Deze kat heeft het naar verluidt wél overleefd.
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Model en zangeres Geneva Cruz poseert voor PETA in Manila.
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Azeem Khan is pas drie jaar oud en heeft nu al een motorrijbewijs.
De rechter in New Delhi heeft na een onafhankelijk 

onderzoek vastgesteld dat Khan een motor kan besturen.
De vader van Azeem heeft de 500 cc Royal Enfield Bullet aangepast

zodat junior beter bij de hendels kan.
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De Thaise politie heeft 315 ivoren slagtanden,
afkomstig van olifanten, onderschept.

De vracht, ter waarde van meer dan 400.000 euro, 
was op weg naar Kenia. Sinds 1989 is het
officieel verboden om ivoor te verhandelen.
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De foto toont een protestactie van PETA 
voor de Canadese ambassade in de Australische grootstad 

tegen het afslachten van zeehonden in Canada.
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Geniet van de wondere onderwaterwereld. 
Wetenschappers houden momenteel een onderzoek

in een gebied van de Atlantische Oceaan
dat zich uitstrekt van Carolina tot Florida.
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Een doodshoofdaapje schaaft zijn wiskundige talentenknobbel bij in de zoo van
Londen.

De dieren kregen de lesboeken terzelfdertijd met hun ontbijt. 
Zo reageren de opvoeders laconiek op uitspraken van leerkrachten

die zeker weten dat apen hogere punten scoren dan studenten.
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Een fotografe heeft het unieke moment vastgelegd
waarop een Amerikaanse zeearend een zwaan grijpt in volle vlucht. 

Amateurfotografe Kelly Munday (41) kiekte het 
opmerkelijke tafereel in het Canadese Terrace, in British Columbia.

Ze vochten ongeveer vijf seconden, 
waarna de zwaan kon ontsnappen naar het water.

Het dier leek in orde, zegt ze in de Daily Mail.
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Barack Obama heeft zestien 
'Presidential Medals of Freedom' 

uitgedeeld aan belangrijke personen. 
Dat is de hoogste burgerlijke onderscheiding in de VS.

De Amerikaanse president had enige moeite met het gevederde hoofd
van Joe Medicine Crow, het Indiaanse opperhoofd in de States.
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Het Spaanse theatergezelschap 'La Fura dels Baus' 
treedt op in Boedapest op het festival Sziget, 

een evenement met tentoonstellingen, 
voordrachten, theatervoorstellingen en vooral muziekoptredens.
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Barack Obama is ontsnapt aan een mogelijke ramp.
De Amerikaanse president kwam in Portsmouth uitleg geven

over zijn fel bekritiseerde hervormingsplannen over de gezondheidszorg 
maar werd er opgewacht door een man met een geladen 9mm pistool

en een protestbord waarop te lezen stond 
dat het tijd is om de vrijheidsboom wat water te geven.

zaterdag 15 augustus 2009 in Foto van de dag 2009 | Permanente link |
Reacties (1) | Reageer

VRIJDAG 14 AUGUSTUS 2009
FOTO VAN DE DAG

http://snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/08/foto-van-de--15.html
http://snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/08/foto-van-de--15.html#comments
http://snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/08/foto-van-de--15.html#comment-form
http://snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/08/foto-van-de--14.html
http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=8b526a95c1cb0aace1150c9290c56d37&t=weblog_nl&url=http%3A//snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/08/foto-van-de--14.html&title=Foto-van-de-dag--
http://snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/08/foto-van-de--14.html
http://snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/08/foto-van-de--14.html#comments
http://snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/08/foto-van-de--14.html#comment-form
http://snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/08/foto-van-de--13.html
http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=8b526a95c1cb0aace1150c9290c56d37&t=weblog_nl&url=http%3A//snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/08/foto-van-de--13.html&title=Foto-van-de-dag--


Amnesty International schreef deze 'Say Sorry'-boodschap in de lucht boven de
81-jarige Gil Won Ok in de Australische hoofdstad Canberra. De Koreaanse

vrouw werd in WOII gevangengenomen door het Japanse leger, en gebruikt als
'comfortdame'. De mensenrechtenorganisatie wil dat Japan zich excuseert, en

vraagt dat de Australische overheid druk zet op Japan, zodat het land de
slachtoffers een schadevergoeding aanbiedt.
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Een Britse kunstenares is in Oostenrijk voor de tweede keer
in drie jaar wereldkampioen bodypainten geworden. 

De 27-jarige Carolyn Roper verbaasde de jury met dit prachtige ontwerp.
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Chanel, een tekkel uit New Jersey, viert haar 21e verjaardag.
Het hondje kreeg vorig jaar een plaats in het Guinnes World Records Book

omdat ze de oudste nog levende hond ter wereld is.
De tekkel kreeg van haar baasje een verjaardagsparty in Manhattan cadeau.
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DINSDAG 11 AUGUSTUS 2009
FOTO VAN DE DAG

Groot was de verbazing van de 4-jarige Britse Zachary 
toen hij zijn eerste aardappeloogst oogstte 

en deze eendvormige aardappel tevoorschijn kwam.

dinsdag 11 augustus 2009 in Foto van de dag 2009 | Permanente link | Reacties
(0) | Reageer

MAANDAG 10 AUGUSTUS 2009
FOTO VAN DE DAG

Miss Tattoo Australia. Wie wil dat niet worden.
2000 dollar wint de mooist vol-ge-inkte vrouw.

De 22 jarige May Cheung, aka 'Miss May', 
uit Canberra was winnares van de tweede ronde 

en gaat op voor de grote finale later dit jaar.
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De Zuid-Afrikaanse 'big wave surfer' Deon Wilson beschermt
zijn hoofd en hapt nog snel wat zuurstof naar binnen,
vooraleer hij in een enorme wasmachine terechtkomt 

op het 'Dungeons'-rif in Kaapstad.

zondag 9 augustus 2009 in Foto van de dag 2009 | Permanente link | Reacties
(0) | Reageer

ZATERDAG 8 AUGUSTUS 2009
FOTO VAN DE DAG

De grootste gehaktbal ter wereld weegt 49,5 kilo
en werd in het Mexicaanse Cancun gemaakt.

Koks van The Ritz Carlton maakten de gehaktbal
in opdracht van Sony Pictures Animation 

voor hun nieuwe film 'Cloudy with a Chance of Meatballs'.
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Kinderen gaan op zoek naar nuttig materiaal op de Filipijnse stranden.
Een tyfoon zorgt er voor sterke golven die op de kust inbeuken.
De storm heeft mogelijk al aan twee mensen het leven gekost.

vrijdag 7 augustus 2009 in Foto van de dag 2009 | Permanente link | Reacties
(0) | Reageer

DONDERDAG 6 AUGUSTUS 2009
FOTO VAN DE DAG

Leden van Greenpeace klikken zich vast 
aan een kabelbaan om kolen te vervoeren in Australië. 

Op die manier wil de organisatie de Australische 
eerste minister Kevin Rudd onder druk zetten

om de uitstootgassen te verminderen.
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Reacties (0) | Reageer
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Dit varkentje zal niet aan de dood kunnen ontsnappen. 
Op een vuilnisbelt in Lima leven honderden varkens

in onhygiënische omstandigheden. 
De beestjes werden opgehaald en zullen

naar het slachthuis gebracht worden. 
De regering wil zo vermijden dat er ziektes uitbreken.
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Reacties (0) | Reageer

DINSDAG 4 AUGUSTUS 2009
FOTO VAN DE DAG

Concertgangers duiken in een modderpoel 
op het All Point West festival in New Jersey.
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Sydney staat deze week in het teken van gezondheid. 
In een campagne om onze tanden te poetsen,

lopen deze mensen er alvast stralend bij.

maandag 3 augustus 2009 in Foto van de dag 2009 | Permanente link | Reacties
(0) | Reageer

ZONDAG 2 AUGUSTUS 2009
FOTO VAN DE DAG

Muffy heet de hond die negen jaar geleden uit Brisbane verdween
en 2.000 kilometer verder in Melbourne in een tuin teruggevonden werd.

Muffy zal spoedig herenigd worden met de inmiddels 17-jarige Chloe Rushby,
die acht was toen haar beste vriendje plots niet meer thuiskwam.
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Russische dierenactivisten gebruiken in Sint-Petersburg
nogal veel ketchup om hun eisen kracht bij te zetten.

zaterdag 1 augustus 2009 in Foto van de dag 2009 | Permanente link | Reacties
(0) | Reageer

VRIJDAG 31 JULI 2009
FOTO VAN DE DAG

De politie viel in het Amerikaanse Californië enkele plantages met marihuana
binnen.

De plantages waren zo moeilijk te bereiken 
dat de politie helikopters moest inzetten om alle marihuana te verwijderen.

vrijdag 31 juli 2009 in Foto van de dag 2009 | Permanente link | Reacties (0) |
Reageer

DONDERDAG 30 JULI 2009
FOTO VAN DE DAG

Deze lieveheersbeestjes kruipen knus bij elkaar
aan het strand van het Duitse Warnemünde.
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donderdag 30 juli 2009 in Foto van de dag 2009 | Permanente link | Reacties (0)
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WOENSDAG 29 JULI 2009
FOTO VAN DE DAG

Zwempret aan het strand krijgt een heel andere dimensie
als je deze orthodoxe moslima ziet plonsen 

op het strand van de Egyptische stad Alexandria. 
De jeugd is al iets meer vrijgevochten blijkbaar.
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DINSDAG 28 JULI 2009
FOTO VAN DE DAG

Deze zeldzame nevelpanter is door inwoners van het Bengaalse dorpje
Rangamati gevangengenomen en nadien weer vrijgelaten.

Er zijn naar schatting minder dan 10.000 nevelpanters meer over.
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De luchtvervuiling in Victoria Bay (Hongkong) neemt buitengewone proporties
aan.

Daarom probeert de regering voor het eerst sinds 1987 
nieuwe maatregelen door te drukken om de kwaliteit van de lucht te verbeteren.
Volgens de milieuorganisaties gaan de mogelijke plossingen zelfs nog niet ver

genoeg.

maandag 27 juli 2009 in Foto van de dag 2009 | Permanente link | Reacties (0) |
Reageer

ZONDAG 26 JULI 2009
FOTO VAN DE DAG

De 11-jarige Jessica Wanstall had twintig minuten nodig
om dit gigantische beest het water uit te krijgen. 

Dit visje weegt maar liefst 87 kilo. 
Maar Jessica weegt slechts 36 kilo en toch wist ze het dier te vangen.

In de langste rivier van Spanje, Ebro, zwom dit visje dus rond. 
Je zal er zelf maar zwemmen..
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Enkele fuifnummers maken plezier in een modderpoel. 
Ze hebben het op 34e muziekfestival van Paleo 
in het Zwitserse Nyon duidelijk erg naar hun zin. 

Het festival is een van de grootste van Europa en duurt nog tot 26 juli.

zaterdag 25 juli 2009 in Foto van de dag 2009 | Permanente link | Reacties (0) |
Reageer

VRIJDAG 24 JULI 2009
FOTO VAN DE DAG

De 'Naked Cowboy' heeft aangekondigd dat hij bij de volgende 
gemeenteraadsverkiezingen in november in New York opkomt

als tegenkandidaat voor de uittredende burgemeester Michael Bloomberg.
De 38-jarige Robert Burck staat dagelijks in slip en met zijn gitaar op Times

Square.
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Wie zin heeft in een pizza van twee verschillende soorten wormen,
kan terecht op het Paleo muziekfestival in het Nyon (Zwitserland).

Smakelijk!
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WOENSDAG 22 JULI 2009
FOTO VAN DE DAG

Een dakloze protesteert in Paraguay met een nagel door zijn voet.
Ze zijn boos omdat ze uitgesloten worden in een programma voor arme mensen.
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Weinig toeristen op het strand van het Mexicaanse Cancun.
Orkanen hebben er al heel wat zand weggeblazen.

De overheid belooft veel geld te investeren 
om de stranden weer te vullen met zand.
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MAANDAG 20 JULI 2009
FOTO VAN DE DAG

In de Canadese provincie Brits-Columbia 
zijn ongeveer 17.000 mensen geëvacueerd uit Kelowna.

Grote branden hebben er al meer dan 300 hectare bos in de as gelegd,
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ZONDAG 19 JULI 2009
FOTO VAN DE DAG

De Japanse speelgoedreus Bandai heeft een nieuwe robot op de markt gebracht:
"My Doraemon", genoemd naar een populaire tekenfilmfiguur.

De robot kan 1.300 zinnen uitspreken.
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De oude Jaguar XJ is dood,
de nieuwe is geboren.

Elle McPherson mag even over het nieuwe model hangen.
En dat lukt wonderwel!

zaterdag 18 juli 2009 in Foto van de dag 2009 | Permanente link | Reacties (0) |
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VRIJDAG 17 JULI 2009
FOTO VAN DE DAG

De Japanse delegatie sumoworstelaars is volledig klaar
voor de strijd op de Wereld Spelen.

vrijdag 17 juli 2009 in Foto van de dag 2009 | Permanente link | Reacties (0) |
Reageer

DONDERDAG 16 JULI 2009
FOTO VAN DE DAG

Deze Mona Lisa bestaat uit 3.604 kopjes koffie.
Kunstenaars in het Australische Sydney vulden de kopjes

met verschillende hoeveelheden melk 
om de schaduwen in het kunstwerk te creëren.
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donderdag 16 juli 2009 in Foto van de dag 2009 | Permanente link | Reacties (0)
| Reageer

WOENSDAG 15 JULI 2009
FOTO VAN DE DAG

Ook Azerbeidzjan heeft een eigen 'Carla Bruni'. 
Mehriban Aliyev is de echtgenote van president Ilham Aliyev. 

En geef toe, ook deze president ziet er niet meteen adembenemend knap uit.
In tegenstelling tot zijn First Lady. Vallen vrouwen dan toch voor geld en macht?

woensdag 15 juli 2009 in Foto van de dag 2009 | Permanente link | Reacties (0)
| Reageer

DINSDAG 14 JULI 2009
FOTO VAN DE DAG

Een jet van de Amerikaanse Navy vliegt tijdens een air show
letterlijk rakelings langs een appartementsgebouw in Detroit.
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MAANDAG 13 JULI 2009
FOTO VAN DE DAG

Chinezen en hun honden
Hondensalons doen dan ook gouden zaken

en verzinnen steeds extremere stunts om cliënteel te lokken. 
De nieuwste mode is de regenbooglook.

 

maandag 13 juli 2009 in Foto van de dag 2009 | Permanente link | Reacties (0) |
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ZONDAG 12 JULI 2009
FOTO VAN DE DAG

Bij de traditionele stierenloop in Pamplona 
zijn opnieuw vijf mensen door stoten van horens gewond geraakt.

Twee van hen zijn er bijzonder erg aan toe.
Vrijdag is al een 27-jarige Spanjaard om het leven gekomen.

Het was de eerste dode sinds 2003.
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Een Russische man geniet van een modderbad in de krater van moddervulkaan
Tisdar in de stanitsa Za Rodinu, op 1.350 km van Moskou. Moddervulkanen

bestaan uit modder en gas. Ongeveer 86 procent van de vrijgekomen gassen is
methaan. Traditioneel worden dergelijke modderbaden genomen om de pijn van

arthritis te verlichten.

zaterdag 11 juli 2009 in Foto van de dag 2009 | Permanente link | Reacties (0) |
Reageer

VRIJDAG 10 JULI 2009
FOTO VAN DE DAG

De Amerikaanse president Barack Obama die even de achterkant
van de 16-jarige Braziliaanse junior politica Mayora Tavares checkt.

Collega Nicolas Sarkozy, zelf een kenner, kijkt geamuseerd toe.

vrijdag 10 juli 2009 in Foto van de dag 2009 | Permanente link | Reacties (0) |
Reageer

DONDERDAG 9 JULI 2009
FOTO VAN DE DAG

Ondanks een aantal gewonden bij de eerste stierenloop 
deze zomer in het Spaanse Pamplona,
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blijven er nog altijd veel mensen deelnemen 
aan de zogenaamde 'encierros' tijdens het San Fermin-feest.

Dat duurt nog tot 14 juli.
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WOENSDAG 8 JULI 2009
FOTO VAN DE DAG

Paris Jackson (l), Prince Michael Jackson I en Prince Michael Jackson II
hadden het bijzonder moeilijk tijdens de herdenking van hun vader.

woensdag 8 juli 2009 in Foto van de dag 2009 | Permanente link | Reacties (1) |
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DINSDAG 7 JULI 2009
FOTO VAN DE DAG

Bij de eerste stierenloop van deze zomer in Pamplona zijn enkele mensen
lichtgewond geraakt. Vier deelnemers moesten met verwondingen of een

hersenschudding naar het ziekenhuis gebracht worden. Het luidruchtige vermaak
duurde slechts tweeënhalve minuut. Omdat de straten echter overvol waren,

liepen de mensen tegen elkaar aan en vielen ze. Anderen werden door de 600 kg
wegende kolossen omvergelopen. Niemand werd volgens de eerste berichten

door de stieren op de horens genomen.
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Deze week worden in Pamplona weer de wereldberoemde San Fermin 
feesten gehouden met de stierenrennen door de straten van de Spaanse stad.

Dierenrechtenorganisatie PETA 
vindt die niet kunnen en pakte weer uit met een erg opvallend massaal

naaktprotest
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ZONDAG 5 JULI 2009
FOTO VAN DE DAG

Inna Popenko werd in Moskou door de Russische versie
van Playboy verkozen tot 'Playmate van het jaar 2009'.
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Maak kennis met De Klauw, 
het imposante podium van de nieuwe 360°-tour van U2 

dat dinsdagavond van start is gegaan in Nou Camp in Barcelona.
Het podium is 60 meter breed, 40 meter diep, 30 meter hoog center>

zaterdag 4 juli 2009 in Foto van de dag 2009 | Permanente link | Reacties (0) |
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VRIJDAG 3 JULI 2009
FOTO VAN DE DAG

Lada GaGa heeft weer in de verkeerde kast zitten rommelen
toen ze op zoek was naar haar beha. 

Met tape over haar tepels kwam ze een hotel in het Ierse Cork buiten.
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Talia Lenore, fan van Michael Jackson, 
trok met een foto van haar idool naar de tatoeërder 
van zodra ze het nieuws van zijn overlijden vernam. 

Waarmee hij toch weer wat zwarter is geworden.
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WOENSDAG 1 JULI 2009
FOTO VAN DE DAG

Gunther von Hagens, de man die ophef maakte
met zijn geplastificeerde lijken in de tentoonstelling 'Körperwelten',

wil het lichaam van Michael Jackson plastificeren in een danspose.
Dat melden Duitse media.
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Nooit verlegen om zich van haar beste kant te laten bewonderen,
toonde het Britse naaktmodel Jodie Marsh 

het voorbije weekend haar Michael Jackson-tatoeage. 
Marsh, dertig jaar al intussen, liet de King of Pop 

al enkele jaren geleden in haar lijf kerven.
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MAANDAG 29 JUNI 2009
FOTO VAN DE DAG

Twee kinderen die gevlucht zijn voor de militaire aanvallen in Pakistan,
helpen elkaar bij het wassen van hun handen. 

De meisjes worden momenteel opgevangen
door het centrum voor vluchtelingen van de VN.
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ZONDAG 28 JUNI 2009
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In de Chinese stad Shanghai is een flatgebouw in aanbouw
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van dertien verdiepingen ingestort, of beter gezegd, omgevallen. 
Volgens de autoriteiten kwam daarbij één arbeider om het leven.
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ZATERDAG 27 JUNI 2009
FOTO VAN DE DAG

Audrina Patridge, bekend van de tv-reeks 'The Hills', 
promoot de teriyaki-burger van fastfoodketen Carl's Jr.
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VRIJDAG 26 JUNI 2009
FOTO VAN DE DAG

Deze katholieke Filipijnse man heeft zich volledig ondergedompeld in modder. 
Daarmee wil hij zijn trouw aan de joodse profeet Johannes de Doper,

die op 24 juni werd geboren, aantonen. 
Nabij Manila vindt de komende dagen het Taong Putik Festival plaats,

waar honderden katholieke Filipijnen zich presenteren in modderige outfits.
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Robot KOBIAN kan zeven emoties uitdrukken 
met behulp van zijn hele lichaam. 

Japanse wetenschappers slaagden er zelfs in om
de robot gelaatsuitdrukkingen te geven.
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| Reageer

WOENSDAG 24 JUNI 2009
FOTO VAN DE DAG

Gunther von Hagens poseert voor één van zijn nieuwe creaties in Londen.
Met zijn geplastineerde lichamen werd hij met Körperwelten wereldberoemd.
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Lydia Guevara, de kleindochter van de legendarische Cubaanse communistische
leider Che Guevara, liet zich opmerken door uit de kleren te gaan voor een

campagne van dierenrechtenorganisatie PETA. Haar enige kledingstukken zijn
de voor haar grootvader kenmerkende militaire muts en een kogelriem, maar dan

zonder kogels. Die zijn vervangen door wortelen. Lydia is vegetariër en PETA
gebruikt haar als gezicht voor haar eerste vegetarische campagne in Zuid-

Amerika.
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MAANDAG 22 JUNI 2009
FOTO VAN DE DAG

Een wetenschapper duikt in het ijskoude water op Antartica. 
Met temperaturen van -23 graden vierden Australische 

wetenschappers de kortste dag van het jaar op Antartica.
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ZONDAG 21 JUNI 2009
FOTO VAN DE DAG

Een instructeur legt er de zweep op in de hondenschool 
bij het Oekraïnse Velyki Mosty,zo'n 50 kilometer van Lviv.

Elk jaar worden in de grootste hondenschool van de voormalige Sovjetunie 
honderden honden opgeleid om bij grenscontroles ingezet te worden,

alsook bij presidentiële wachten en andere speciale troepen.
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Vanaf 29 september vindt in het Franse Boulogne-Billancourt
de overzichtstentoonstelling 'Brigitte Bardot,

les années 'insouciance'' plaats
De expositie is naar verluidt de volledigste 

ooit over het leven van de legendarische actrice.
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VRIJDAG 19 JUNI 2009
FOTO VAN DE DAG

De 21-jarige zeehond Rook probeert zijn zonnebril uit 
voor de zonsverduistering die hij volgende maand in Tokio zal meemaken.

Rook zal samen met enkele gasten naar zijn
eerste zonsverduistering kijken op 22 juli.
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De Los Angeles Lakers hebben de titel in de NBA gewonnen. 
Rond Staples Center liep de feestvreugde 

bij de fans een beetje uit de hand. 
Ze staken bomen in brand en verlichtten de straten met vuurwerk
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WOENSDAG 17 JUNI 2009
FOTO VAN DE DAG

Willow de lezende hond is een waar fenomeen in New York.
Volgens zijn baasje kan haar hond

bevelen begrijpen en opvolgen door ze te lezen.
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Silvio Berlusconi heeft het dezer dagen heel warm.
De Italiaanse premier probeert te verhinderen dat zowat 5.000 foto's

van halfnaakte gasten tijdens eenbezoek aan zijn villa worden gepubliceerd.
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Een jongen rolt tussen de tomaten op het Colombiaanse festival 'Tomatina'.
Een uur lang brachten jong en oud een eerbetoon aan de tomaat.
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Victoria Beckham was vergeten dat het in Londen
wat frisser is dan in Hollywood.
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Dreigende wolken boven Bangkok. 
In Zuid-Oost-Azië is het volop wet season momenteel.
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94 miljoen euro. Zoveel heeft Real Madrid neergelegd 
om Cristiano Ronaldo over te nemen van Manchester United.

94 miljoen euro. Hoezo, economische crisis?
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FOTO VAN DE DAG

Kinderen spelen op het stort van een leerlooierij in Dhaka, Bangladesh.
Met veertig procent van de 144 miljoen inwoners 

die het met minder dan een dollar per dag moeten stellen,
is Bangladesh een van de armste landen ter wereld.
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Niet in mijn kooi
een leeuw in de zoo van het Duitse Wuppertal 
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jaagt op een vos die in zijn afrastering is gesukkeld. 
Het vosje, moest u zich afvragen, overleefde het avontuur.
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DINSDAG 9 JUNI 2009
FOTO VAN DE DAG

Een witte dolfijn bevalt in een aquarium in Vancouver. 
De bevalling duurde ongeveer drie uur.

dinsdag 9 juni 2009 in Foto van de dag 2009 | Permanente link | Reacties (0) |
Reageer

MAANDAG 8 JUNI 2009
FOTO VAN DE DAG

http://snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/06/foto-van-de-d-9.html
http://snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/06/foto-van-de-d-9.html#comments
http://snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/06/foto-van-de-d-9.html#comment-form
http://snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/06/foto-van-de-d-8.html
http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=8b526a95c1cb0aace1150c9290c56d37&t=weblog_nl&url=http%3A//snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/06/foto-van-de-d-8.html&title=Foto-van-de-dag--
http://snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/06/foto-van-de-d-8.html
http://snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/06/foto-van-de-d-8.html#comments
http://snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/06/foto-van-de-d-8.html#comment-form
http://snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/06/foto-van-de-d-7.html
http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=8b526a95c1cb0aace1150c9290c56d37&t=weblog_nl&url=http%3A//snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/06/foto-van-de-d-7.html&title=Foto-van-de-dag--


Typische actie van PETA (People for the Ethical Treatment of Animals)
Talloze aanhangers smeerden hun naakte lichamen vol met nepbloed

en protesteerden tegen het gebruik van berenhuid
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Een Rottweiler draagt een nieuwe beveiliging die ernstige verwondingen
moet vermijden als het dier ergens zijn tanden in zet. 
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Het mechanisme bedekt de voortanden van de hond
en zou de verwondingen bij slachtoffers minder ernstig maken.
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ZATERDAG 6 JUNI 2009
FOTO VAN DE DAG

De nieuwe campagne voor Calvin Klein jeans 
zorgt voor heel wat ophef in New York. 

In de plaats van jeans lijkt de affiche wel een orgie te promoten.
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VRIJDAG 5 JUNI 2009
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Op 4 juni 1989 vielen honderden doden toen Chinese militairen met tanks het
vuur openden op een miljoen studenten en burgers, die protesteerden op het

Tiananmenplein in Peking. Ook vandaag worden de mensenrechten nog dagelijks
met de voeten getreden in China en krijgen journalisten nog altijd geen

persvrijheid. Dat demonstreert een agent in burger hier.
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Paul McCartney en Ringo Starr hebben op de E3-gamesbeurs in Los Angeles
de speciale Beatlesversie van de muziekgame 'Rock Band' voorgesteld.

Vooral McCartney was zijn nopjes.
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WOENSDAG 3 JUNI 2009
FOTO VAN DE DAG

In Maleisië is het dak van het gloednieuwe Sultan Mizan 
voetbalstadion ingestort. Gewonden vielen er niet. 

De autoriteiten hebben een onderzoek bevolen naar de precieze oorzaak
van het voorval. Het stadion werd pas een jaar geleden geopend.
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De Fransman Alain 'Spiderman' Roberts 
heeft opnieuw een flatgebouw beklommen zonder hulpmiddelen.

Deze keer koos hij voor een kantoorgebouw 
van 41 verdiepingen in het centrum van Sydney.

dinsdag 2 juni 2009 in Foto van de dag 2009 | Permanente link | Reacties (0) |
Reageer

MAANDAG 1 JUNI 2009
FOTO VAN DE DAG

Palestijnse kinderen vliegeren op het strand. 
Ze zijn op zomerkamp in het zuiden van de Gaza-strook.

Door de recente oorlog met Israël 
zijn de kinderen veel van hun speelgoed kwijtgeraakt.
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Een Keniaanse jongen leunt over een hek in een school in Kibera, waar een van
Afrika's dichtbevolkste sloppenwijken ligt. Door de hoge voedselprijzen en de
droogte hebben steeds meer Kenianen het moeilijker om te overleven. Dankzij
acties via scholen probeert het World Food Program daar wat aan te doen: zo

zouden 770.000 kinderen in de scholen dagelijks iets te eten krijgen.
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ZATERDAG 30 MEI 2009
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Voor de Spaanse stierenvechter Israel Lancho gaat het hier pijnlijk mis.
Ter ere van San Isidro tonen de toreadors

eind mei in Madrid traditioneel hun kunstjes,
maar Lancho zou met zware wonden afgevoerd worden.
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Een kraanvogel verzorgt haar jongen in Imsil in de Noord-Koreaanse provincie
Noord-Jeolla. Noord-Korea voelt zich niet langer gebonden door de

vredesverklaring
die in 1953 een einde maakte aan de oorlog tussen beide Korea's,

en dreigt met een militaire actie tegen de zuiderburen.
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DONDERDAG 28 MEI 2009
FOTO VAN DE DAG

In Kaapstad kijkt een surfer toe hoe 38 Afrikaanse pinguïns terug in de
Atlantische Oceaan kunnen. Het leven van de pinguïns was in gevaar nadat ze

langs de kust van Namibië door olie bedreigd werden. In een Zuid-Afrikaans
centrum werden ze opgevangen en verzorgd. De Afrikaanse pinguïn is met

uitsterven bedreigd.
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Boy, een 39-jarige olifant in de zoo van Kiev, krijgt een pedicure.
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Een groep Chinese bergbeklimmers begint aan een tocht naar de top van Mount
Everest. China hoopt het aantal klimmers te beperken om de natuur op de

hoogste berg ter wereld te beschermen tegen de overlast van de vele bezoekers.
Klimmers laten immers een hoop afval achter en het is nu eenmaal niet

eenvoudig om de kolos een schoonmaakbeurt te geven.
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Siddharth Rajan wil de eerste persoon worden 
die Australië doorkruist op een eenwieler.

Op zijn tocht zal hij drie oceanen tegenkomen
en liefst 6.000 kilometer afleggen.
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ZONDAG 24 MEI 2009
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Japan zucht onder een zware recessie, 
maar de liefdeshotels in het land draaien prima. 

Het zijn hotels waar je een kamer kunt huren
voor een paar uur. Japan telt er zo'n 25.000.
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Een strandbuggy met een machinegeweer erop. 
De anti-terrorisme-eenheid van het Chinese Peking
wil niets aan het toeval overlaten en ging daarom

shoppen op een wapenbeurs met allerlei nieuwe snufjes.
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Een Palestijnse jongen kruipt door de muur die Israël van Jordanië scheidt.
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Michael Jackson die het Bedford ziekenhuis
in Los Angeles verliet zonder masker.

donderdag 21 mei 2009 in Foto van de dag 2009 | Permanente link | Reacties
(0) | Reageer

WOENSDAG 20 MEI 2009
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Dita Von Teese heeft filmfans in Cannes getrakteerd op een bijna naakte
douche. Ze stripte tot ze enkel nog tepelpleisters en een glitterslipje aanhad, en
spoelde daarna voor de ogen van het publiek in nachtclub 'VIP Room' alle zweet

van die inspanning van zich af
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Dierenartsen eten varkensvlees in een restaurant in Seoul.
Ze willen hiermee aantonen dat het nog steeds veilig is 

om vlees afkomstig van varkens te eten 
na de uitbraak van de Mexicaanse griep, 

ook wel varkensgriep genoemd.
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Activisten protesteren tegen het bestuur van Myanmar. 
Een 22-jarige beeldt de democratische leidster Aung San Suu Kyi uit.
Zij zit in de cel en de demonstranten eisen dat de junta haar laat gaan.
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Een model draagt een outfit uit chocolade op een défile in Washington.
De modeshow werd georganiseerd 
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De modeshow werd georganiseerd 
om alfabetisme bij kinderen in de VS onder de aandacht te brengen.

zondag 17 mei 2009 in Foto van de dag 2009 | Permanente link | Reacties (0) |
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Werkloze mensen demonstreren tegen de groeiende
werkloosheid in Peking China.

Sinds de economische crisis zijn intrede heeft gedaan,
hebben al 20 miljoen Chinezen hun job verloren.

Dat zorgt natuurlijk voor grote onrust in de grootsteden.
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VRIJDAG 15 MEI 2009
FOTO VAN DE DAG

Een vrouw gebruikt een immense houten riek om de zoutvlakte van Kharaghoda
(India) te ontginnen. Samen met 43.000 anderen moet ze in helse

omstandigheden en haast zonder beschermingskledij de zoutproductie draaiende
houden. India is na de Verenigde Staten en China de derde grootste producent

van zout ter wereld.

vrijdag 15 mei 2009 in Foto van de dag 2009 | Permanente link | Reacties (0) |
Reageer

DONDERDAG 14 MEI 2009
FOTO VAN DE DAG

http://snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/05/foto-van-de--16.html
http://snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/05/foto-van-de--16.html#comments
http://snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/05/foto-van-de--16.html#comment-form
http://snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/05/foto-van-de--15.html
http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=8b526a95c1cb0aace1150c9290c56d37&t=weblog_nl&url=http%3A//snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/05/foto-van-de--15.html&title=Foto-van-de-dag--
http://snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/05/foto-van-de--15.html
http://snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/05/foto-van-de--15.html#comments
http://snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/05/foto-van-de--15.html#comment-form
http://snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/05/foto-van-de--14.html
http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=8b526a95c1cb0aace1150c9290c56d37&t=weblog_nl&url=http%3A//snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/05/foto-van-de--14.html&title=Foto-van-de-dag--
http://snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/05/foto-van-de--14.html
http://snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/05/foto-van-de--14.html#comments
http://snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/05/foto-van-de--14.html#comment-form
http://snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/05/foto-van-de--13.html
http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=8b526a95c1cb0aace1150c9290c56d37&t=weblog_nl&url=http%3A//snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/05/foto-van-de--13.html&title=Foto-van-de-dag--


Zangeres Cher is ondertussen 62,
maar schaamte, preutsheid of ingetogenheid 

zijn haar duidelijk nog altijd vreemd. 
Zaterdag verscheen ze zo op het podium tijdens een show in Las Vegas.

donderdag 14 mei 2009 in Foto van de dag 2009 | Permanente link | Reacties
(0) | Reageer

WOENSDAG 13 MEI 2009
FOTO VAN DE DAG

Annabel Knight en Bradley Chatfield geven het beste van zichzelf op een
galavoorstelling van de Sydney Dance Company in Melbourne.

De dansvereniging van de Spanjaard Rafael Bonachela wordt door kenners één
van de beste ter wereld genoemd.
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Het lijkt wel of deze hongerige tijger elk moment zijn klauwen kan zetten in dit
kleine meisje. Het is maar gezichtsbedrog: de witte tijger klauwt wel naar de

kleine Avery Thompson,
maar in werkelijkheid zit er een dik glas tussen de peuter en de tijger.

dinsdag 12 mei 2009 in Foto van de dag 2009 | Permanente link | Reacties (0) |
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MAANDAG 11 MEI 2009
FOTO VAN DE DAG

Piloot Hannes Arch kan een vogel niet meer ontwijken
tijdens zijn vlucht op de Red Bull Air Race.
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Een golden retriever is in China bevallen van maar liefst 15 puppies.
Tot grote verbazing van de eigenaar 

is geen enkele puppy overleden en stellen alle hondjes het goed.

zondag 10 mei 2009 in Foto van de dag 2009 | Permanente link | Reacties (0) |
Reageer

ZATERDAG 9 MEI 2009
FOTO VAN DE DAG

In New Delhi (India) wordt de laatste hand gelegd aan een standbeeld van
Ganesha,

de godheid van het Hindoeïsme. 
Ganesha zorgt volgens de religie voor voorspoed en bescherming.
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Natuurfotograaf Lee Whittam heeft een bijzondere foto gemaakt
van twee ruzieënde leeuwen.

In Botswana ontstond onenigheid tussen een leeuw en een leeuwin,
nadat een andere (loopse) leeuwin het mannetje naar haar toe riep.
De gepikeerde leeuwin ging vervolgens de strijd aan met de leeuw,

en zette haar klauw in de tong van het beest.

vrijdag 8 mei 2009 in Foto van de dag 2009 | Permanente link | Reacties (0) |
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DONDERDAG 7 MEI 2009
FOTO VAN DE DAG

Spektakel in Bulgarije. 
Leden van de groep 'Temp' 

voeren verschillende acts met vuur op 
tijdens het Internationaal Theater Festival in Skopje.
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Een Amerikaanse dansgroep treedt op in Sydney.
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DINSDAG 5 MEI 2009
FOTO VAN DE DAG

La bella vita
het mooie leven

staat op de achterkant van 
Lindsay Lohan

die op vakantie is op Hawaii
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In Arizona is dit weekend een speciale race gereden. 
Modder en zand zijn voor deze wagens het favoriete terrein.

Botsende, springende en crashende 
wagens banen zich een weg naar de finish.

De verliezers bijten letterlijk in het zand.
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ZONDAG 3 MEI 2009
FOTO VAN DE DAG

Een 41-jarige Chinees die alles had verloren door de crisis,
kreeg niet de kans zichzelf publiekelijk in brand te steken.

Een toegesnelde bewaker in Chongqing 
wist de vlammen te doven met een blusapparaat.
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In China maakt een arbeider zich klaar om duizenden
illegale cd's en dvd's te vernietigen.

De overheid had een grote campagne
tegen het illegaal kopiëren en verspreiden van cd's en dvd's opgestart.
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VRIJDAG 1 MEI 2009
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Een vrouw probeert kippen te verkopen op een Chinese markt.
Voorlopig zijn er geen gevallen

van Mexicaanse griep ontdekt bij mensen in China.
De overheid onderzoekt wel een aantal mensen met 'verdachte' symptomen.
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Een Chinese boer toont in een park in Peking
zijn zelf in elkaar geknutselde robot aan het publiek.

De meid voor alle werk werd voor een groot
deel opgebouwd uit afvalmateriaal.
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(0) | Reageer

WOENSDAG 29 APRIL 2009
FOTO VAN DE DAG

De bestuurders van de risjka's protesteren 
tegen de verkeersbeperkingen in Nepal. 
Binnenkort zullen zij tijdens de piekuren

niet meer op straat mogen rijden.
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DINSDAG 28 APRIL 2009
FOTO VAN DE DAG

Het Azteca stadion in Mexico blijft leeg tijdens een toernooi.
Door de varkensgriep wordt de Mexicanen

aangeraden plaatsen waar veel volk samenkomt te mijden.
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Als golfer is dit je ergste nachtmerrie: 
je toernooi beginnen met een afzwaaier 

waardoor je buiten de baan belandt. 
Het overkwam de Amerikaan Fred Couples
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ZONDAG 26 APRIL 2009
FOTO VAN DE DAG

De huurprijzen voor winkelpanden swingen tegenwoordig
de pan uit in Hanoi (Vietnam). 

Daarom zetten de verkopers hun koopwaar op de straten te koop.
Ook deze moedige Vietnamees waagt zijn poging.
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De politie heeft sinds kort te maken met een nieuw fenomeen:
een gelovige moslim die met zijn blote nagels

de reclameposters van billboards krabt schrijft De Telegraaf.
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VRIJDAG 24 APRIL 2009
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In Australië kreeg een model bakken kritiek
toen ze in bikini op de catwalk van een Miss-verkiezing verscheen.
Stephanie Naumoska is 1,80 meter groot en weegt amper 49 kilo.

Het publiek rekende echter wel af met het ondervoede model.
Naumoska werd niet verkozen.
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Actievoerders bewegen zich door regen en wind
op de Filipijnen in de richting van de Wereldbank.

Ze vinden dat de Wereldbank en het IMF 
hun land een onrealistisch economisch beleid opleggen.
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WOENSDAG 22 APRIL 2009
FOTO VAN DE DAG

Deze man toont het publiek tijdens het jaarlijkse Popo Carnival
in Ivoorkust hoe hij sigaretten rookt via zijn neus en oren.
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Leuke muziekfestivals hebben ze in het Amerikaanse Californië.
Concertgangers gaan uit de bol terwijl ze met water besproeid worden.

Nochtans heeft dit deel van de VS al lang te kampen met felle droogtes.
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MAANDAG 20 APRIL 2009
FOTO VAN DE DAG

Een jongen springt in een vervuilde rivier in de Indonesische hoofdstad Jakarta.
In grote delen van de wereld wordt 'Earth Day' gevierd,

een dag waarop we het milieu van onze planeet even in de kijker zetten.
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Iraanse scherpschutters
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ZATERDAG 18 APRIL 2009
FOTO VAN DE DAG

Een gigantische mechanische spin 
loopt langs het water in de haven van Yokohama.

Het spektakel was een onderdeel van de opening van de haven.
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VRIJDAG 17 APRIL 2009
FOTO VAN DE DAG

Japanners protesteren in Tokio tegen de plannen van de stad
om een gooi te doen naar de Olympische Spelen in 2016. 

Ze vinden dat het geld nuttiger besteed kan worden
voor meer welvaart, beter onderwijs en betere ziekenhuizen.

Het IOC is deze week op bezoek in Japan om de kandidatuur te evalueren.
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Op 22 april wordt wereldwijd weer aandacht gevraagd
voor de klimaatproblemen tijdens Eart Day. 

Vorig jaar maakten enkele Duitsers met deze pop duidelijk
dat we met de toekomst van onze kinderen aan het spelen zijn.
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WOENSDAG 15 APRIL 2009
FOTO VAN DE DAG

Het Amerikaanse ruimtevaartagentschap NASA heeft een foto vrijgegeven
van een ruimtefenomeen met de vorm van een menselijke hand. 
Het fenomeen bevindt zich op zo'n 17.000 lichtjaren van de aarde.
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Daar is hij dan: de eerste First Dog.
President Obama had zijn dochters Malia en Sasha 

een hond beloofd als hij verkozen werd. 
Na maanden wikken en wegen viel de keuze 
op deze Portugese waterhond, genaamd: BO.
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MAANDAG 13 APRIL 2009
FOTO VAN DE DAG

Ter gelegenheid van de opening van het Santa Clarita Skatepark in het skate-
walhalla California Skateparks Inc werd het grootste skateboard ter wereld

ontworpen.
Het board is meer dan 10 meter lang, 2,5 meter breed en weegt 1.750 kilo

maandag 13 april 2009 in Foto van de dag 2009 | Permanente link | Reacties (0)
| Reageer

ZONDAG 12 APRIL 2009
FOTO VAN DE DAG

http://snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/04/foto-van-de--13.html
http://snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/04/foto-van-de--13.html#comments
http://snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/04/foto-van-de--13.html#comment-form
http://snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/04/foto-van-de--12.html
http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=8b526a95c1cb0aace1150c9290c56d37&t=weblog_nl&url=http%3A//snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/04/foto-van-de--12.html&title=Foto-van-de-dag--
http://snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/04/foto-van-de--12.html
http://snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/04/foto-van-de--12.html#comments
http://snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/04/foto-van-de--12.html#comment-form
http://snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/04/foto-van-de--11.html
http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=8b526a95c1cb0aace1150c9290c56d37&t=weblog_nl&url=http%3A//snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/04/foto-van-de--11.html&title=Foto-van-de-dag--


Als je last van hoogtevrees hebt 
moet je uit de buurt blijven van het Chinese Tianjin! 

Kijk dat reuzenrad dan! 
Met een hoogte van 110 meter best wel groot te noemen.
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In de Filipijnen hebben 29 mannen en 1 vrouw 
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zich traditioneel op Goede Vrijdag aan het kruis laten nagelen,
als herinnering aan het lijden van Jezus.
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VRIJDAG 10 APRIL 2009
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In Spanje vinden tijdens de Goede Week overal stoeten plaats.
Boetedoeners met hoge mutsen stappen hier mee in Madrid.
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DONDERDAG 9 APRIL 2009
FOTO VAN DE DAG

Het Australische tv-station Channel 10
verbiedt de nieuwste clip van Lady Gaga.

Véél te seksueel getint center>

donderdag 9 april 2009 in Foto van de dag 2009 | Permanente link | Reacties (0)
| Reageer

WOENSDAG 8 APRIL 2009
FOTO VAN DE DAG

http://snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/04/foto-van-de--10.html
http://snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/04/foto-van-de--10.html#comments
http://snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/04/foto-van-de--10.html#comment-form
http://snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/04/foto-van-de-d-9.html
http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=8b526a95c1cb0aace1150c9290c56d37&t=weblog_nl&url=http%3A//snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/04/foto-van-de-d-9.html&title=Foto-van-de-dag--
http://snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/04/foto-van-de-d-9.html
http://snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/04/foto-van-de-d-9.html#comments
http://snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/04/foto-van-de-d-9.html#comment-form
http://snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/04/foto-van-de-d-8.html
http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=8b526a95c1cb0aace1150c9290c56d37&t=weblog_nl&url=http%3A//snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/04/foto-van-de-d-8.html&title=Foto-van-de-dag--
http://snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/04/foto-van-de-d-8.html
http://snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/04/foto-van-de-d-8.html#comments
http://snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/04/foto-van-de-d-8.html#comment-form
http://snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/04/foto-van-de-d-7.html
http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=8b526a95c1cb0aace1150c9290c56d37&t=weblog_nl&url=http%3A//snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/04/foto-van-de-d-7.html&title=Foto-van-de-dag--


Joden vieren wereldwijd Birkat Hachama,
de zegening van de zon. 

Om de 28 jaar staat de zon op exact dezelfde plaats
waar ze stond bij haar geboorte, volgens de joodse kalender
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DINSDAG 7 APRIL 2009
FOTO VAN DE DAG

Om de zeven jaar krijgt de Eiffeltoren een nieuwe laag verf.
Het werk duurt een jaar
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Anti-NAVO-protestanten
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ZONDAG 5 APRIL 2009
FOTO VAN DE DAG

Toeristen laten een groep schildpadden los in een dierenpark in het Mexicaanse
Cancun. Xcaret is het grootste ecologische dierenpark in Mexico en zal dit jaar

2.000 kleine schildpadden vrijlaten in een poging deze bedreigde dieren te
redden.
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Slecht betaalde baan in India
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Honderden Chinezen buigen voor een laptop met beelden
van de aardbeving die het land op 12 mei 2008 trof.

China opende een getroffen stadje 
zodat mensen er kunnen rouwen om de slachtoffers.
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DONDERDAG 2 APRIL 2009
FOTO VAN DE DAG

Peta-demonstranten hebben zich verkleed als bebloede zeehonden om te
protesteren tegen brutale moord op de dieren in Canada. Eén van de

demonstranten draagt een bebloede witte bontjas gedoneerd door Kim Cattrall.
Er werd in Londen zelfs een parodie op de Winterspelen van 2010 in Vancouver

opgezet.
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Duitsers drinken hun recessie-verdriet weg

woensdag 1 april 2009 in Foto van de dag 2009 | Permanente link | Reacties (0)
| Reageer

DINSDAG 31 MAART 2009
FOTO VAN DE DAG

Een beeldhouwwerk met de naam 'De Dood van de Liefde' 
in een beeldhouwpark op grens tussen Thailand en Laos.

In het park staan honderden beelden van Boun Leua. 
Sommige beelden zijn wel twintig meter hoog.
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Tibetanen protesteren voor onafhankelijkheid
 

maandag 30 maart 2009 in Foto van de dag 2009 | Permanente link | Reacties
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ZONDAG 29 MAART 2009
FOTO VAN DE DAG

Palestijnen sturen kinderen vuilnisbelt op om recyclebaar materiaal te vinden

zondag 29 maart 2009 in Foto van de dag 2009 | Permanente link | Reacties (0)
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ZATERDAG 28 MAART 2009
FOTO VAN DE DAG

Schotse fans zijn  voor het begin van de wedstrijd tegen oranje al dronken.
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VRIJDAG 27 MAART 2009
FOTO VAN DE DAG

In schril contrast met de paddenoverzetacties van bij ons, maken inwoners van
de Australische staat Queensland zich op voor een heel ander initiatief: padden

doodmeppen. Zaterdag trekken de bewoners van vijf dorpen in de noordelijke
regio de bossen in, op zoek naar agapadden. De giftige agapadden zijn al jaren

een plaag voor Australische boeren

vrijdag 27 maart 2009 in Foto van de dag 2009 | Permanente link | Reacties (0) |
Reageer

DONDERDAG 26 MAART 2009
FOTO VAN DE DAG

Kent u dit nog? 
De rubiks kubus was ooit razend populair en ontzettend verslavend.

Het speeltje gaat misschien een nieuwe toekomst tegemoet met digitale versie.
Spelers moeten niet langer draaien,

een simpele toets op een van de blokjes volstaat.
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Is het een vliegtuig, is het een auto? Amerikaanse ingenieurs hebben een
vliegtuig uitgevonden dat ook gewoon op de weg kan rijden, of een auto die ook

kan vliegen. De vleugels kunnen opgeklapt worden zodat dit toestel in een
garage past. De wetenschappers waarschuwen wel dat je niet zomaar kunt

opstijgen en landen waar je wilt. Het toestel zou in 2011 op de markt moeten
komen voor 194.000 dollar of 143.537 euro.

woensdag 25 maart 2009 in Foto van de dag 2009 | Permanente link | Reacties
(0) | Reageer

DINSDAG 24 MAART 2009
FOTO VAN DE DAG

Gorilla Faustina vierde haar vijftiende verjaardag 
met een ijstaart in de zoo van Guadalajara, Mexico. 

Ze heeft dit jaar een extra reden om te vieren, 
want 2009 is het internationale jaar van de gorilla.
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Voor de kust van Margaret River in West-Australië zijn 80 walvissen gestrand.
Zeker 67 van hen hebben de dierentragedie niet overleefd.

Met man en macht wordt nu geprobeerd de andere walvissen nog te redden,
maar er is nog maar weinig hoop dat ze het zullen halen.

maandag 23 maart 2009 in Foto van de dag 2009 | Permanente link | Reacties
(0) | Reageer

ZONDAG 22 MAART 2009
FOTO VAN DE DAG

Sumoworstelaar Baruto wordt voetje gelicht door zijn maatje Kaio
op een vermaard tornooi in het Japanse Osaka. 

De tweede opeenvolgende nederlaag voor Baruto,
die na afloop zijn heil zocht in fastfood om het verlies door te slikken.

zondag 22 maart 2009 in Foto van de dag 2009 | Permanente link | Reacties (0)
| Reageer

ZATERDAG 21 MAART 2009
FOTO VAN DE DAG

Bij deze brandoefening in Bangladesh
mag je duidelijk geen hoogtevrees hebben.
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Een hek vol met zout aan de Dode Zee. Volgens wetenschappers is de Dode
Zee stilaan aan het opdrogen en zou ze binnen 50 jaar wel eens volledig kunnen
verdwenen zijn als er geen actie ondernomen wordt. Het waterpeil zakt elk jaar

bijna een meter.

vrijdag 20 maart 2009 in Foto van de dag 2009 | Permanente link | Reacties (0) |
Reageer

DONDERDAG 19 MAART 2009
FOTO VAN DE DAG

Dit lieverdje probeert een stuk kip te vangen in een zoo in India.
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De Keniaanse politie heeft meer dan 4.000 wapens verbrand
die gebruikt werden bij criminele activiteiten.

De wapens werden sinds 2007 in beslag genomen.
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DINSDAG 17 MAART 2009
FOTO VAN DE DAG

Deze rivier in Manila is ernstig vervuild.
Op het World Water Forum in Turkije

worden oplossing gezocht voor drinkbaar water
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Prins Charles heeft bij zijn vierdaags bezoek aan Brazilië van de nood een deugd
gemaakt. Na de debatten over het behoud van het regenwoud blies de prins wat

stoom af met een Braziliaanse danseres.
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ZONDAG 15 MAART 2009
FOTO VAN DE DAG

Olifanten hebben een eigen feestdag in Thailand en dan mogen ze genieten van
een heerlijk buffet. In totaal mochten 70 olifanten aanschuiven. Daarnaast is de
dag een ideale gelegenheid voor milieubeschermers om deze bedreigde dieren

aandacht te schenken. In Thailand leven intussen minder dan 3.000 exemplaren.
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ZATERDAG 14 MAART 2009
FOTO VAN DE DAG

Golfspeler Henrik Stenson wilde zijn kleren liever niet vuil maken toen hij een
shot vanuit de modder moest nemen. Daarom besloot hij te strippen en zich met

niets meer dan zijn onderbroek uit de benarde situatie te redden
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Het houdt niet op in Australië. 
Na de overstromingen in het noorden.

De apocalyptische bosbranden in het zuiden.
Is nu de oostkust van Australië getroffen

de olie is afkomstig van de Pacific Adventurer,
een vrachtschip dat dinsdag in slecht weer beschadigd raakte.
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Reageer

DONDERDAG 12 MAART 2009
FOTO VAN DE DAG

De kredietcrisis in Amerika treft ook The Simpsons. 
In een nieuwe aflevering worden de Simpsons uit hun huis gezet.

Buurman Ned Flanders pikt het huis in.
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Nicole Richie doste zich uit als een Griekse godin voor een signeersessie in Los
Angeles.
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DINSDAG 10 MAART 2009
FOTO VAN DE DAG

Fotograaf Walter Astrada heeft met deze foto de prijs gewonnen voor Beste foto
van het Jaar in Zweden. De foto toont een zevenjarige jongen die het

uitschreeuwt als een politieman hun huis nadert met een knuppel.
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Ondanks de strenge winters in Oekraïne worden er toch struisvogels gekweekt
om te verkopen aan supermarkten, restaurants en privétuinen. De eerste

Afrikaanse struisvogels kwamen in 2001 aan in het land.

maandag 9 maart 2009 in Foto van de dag 2009 | Permanente link | Reacties (0)
| Reageer

ZONDAG 8 MAART 2009
FOTO VAN DE DAG

Emma Watson, bekend als Hermione uit de Harry Potter-films, is na een avondje
uit met een vriend niet kunnen ontsnappen aan een opmerkzame fotograaf. Op
de beelden is te zien dat iemand bij Emma een vrij duidelijke tekst op de borst
geschreven heeft. De boodschap luidt 'Be Emma'. Het is niet zichtbaar of de

tekst nog verder gaat.

zondag 8 maart 2009 in Foto van de dag 2009 | Permanente link | Reacties (0) |
Reageer

ZATERDAG 7 MAART 2009
FOTO VAN DE DAG

Een vrouw geeft kijklustigen een kleine demonstratie voor de film 'SM Rechter' in
Metropolis Antwerpen in première gaat. De film vertelt het verhaal over de

voormalige rechter Koen Aurousseau die zijn job verloor toen uitkwam dat hij en
zijn vrouw regelmatig op bezoek gingen in SM-clubs.
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VRIJDAG 6 MAART 2009
FOTO VAN DE DAG

De Chinese politie neemt strenge veiligheidmaatregelen tijdens een congres in
Peking. De regeringsleiders komen er naar jaarlijkse gewoonte samen op het

'National People's Congress'. Deze vrouw kwam blijkbaar iets te dichtbij en werd
door de paramilitaire politie hard aangepakt. Ze werd gescheiden van haar kind

en moeder en dochter werden in aparte wagens weggevoerd. De politie wil
protestacties buiten het congres vermijden.

vrijdag 6 maart 2009 in Foto van de dag 2009 | Permanente link | Reacties (0) |
Reageer

DONDERDAG 5 MAART 2009
FOTO VAN DE DAG

Een Nepalese man loopt door de straten 
met een bed op zijn rug.

donderdag 5 maart 2009 in Foto van de dag 2009 | Permanente link | Reacties
(0) | Reageer
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Het Braziliaanse topmodel Gisele Bündchen is getrouwd met Football-speler
Tom Brady. Het duo gaf elkaar het jawoord in Los Angeles, nabij het strand van

Santa Monica.

woensdag 4 maart 2009 in Foto van de dag 2009 | Permanente link | Reacties
(0) | Reageer

DINSDAG 3 MAART 2009
FOTO VAN DE DAG

Studentenprotesten op zijn Filippijns: naakt door de straten van Manila. De
manifestatie is vooral gericht tegen de hoge kosten die met de universitaire

studies gepaard gaan. Tot hilariteit van de omstaanders, al kijkt niet iedereen
even enthousiast mee.

dinsdag 3 maart 2009 in Foto van de dag 2009 | Permanente link | Reacties (0) |
Reageer

MAANDAG 2 MAART 2009
FOTO VAN DE DAG

Jennifer Aniston zit zoals bekend niet om een stunt verlegen. Eind vorig jaar
haalde ze nog de wereldpers door naakt met enkel een das te poseren op de
cover van een magazine. Nu heeft de ex van Brad Pitt live op tv hondenvoer
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binnengewerkt. Samen met Owen Wilson was ze te gast in de populaire show
Wetten Dass

maandag 2 maart 2009 in Foto van de dag 2009 | Permanente link | Reacties (0)
| Reageer

ZONDAG 1 MAART 2009
FOTO VAN DE DAG

Boris Becker stapt op 12 juni in het huwelijksbootje 
met zijn Nederlandse vriendin Sharlely Kerssenberg. 

Dat heeft de oud-toptennisser bekendgemaakt op de Duitse televisie

zondag 1 maart 2009 in Foto van de dag 2009 | Permanente link | Reacties (0) |
Reageer

ZATERDAG 28 FEBRUARI 2009
FOTO VAN DE DAG

Een vast ritueel in de Chinese provincie Guangdong. 
Heel wat jonge werkzoekenden zakken af naar Dongguang

en worden er met gelukswater bespoten.
Na de douche begint de zoektocht naar een vaste job.
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Een stier vervoert twee grote plastieken borsten, 
gemaakt door de Chinese kunstenaar Shu Yong. 

Met de tentoonstelling van de borsten 
hoopt China de groeiende vraag naar plastische chirurgie 

in het land in vraag te stellen.

vrijdag 27 februari 2009 in Foto van de dag 2009 | Permanente link | Reacties
(0) | Reageer

DONDERDAG 26 FEBRUARI 2009
FOTO VAN DE DAG

Een monnik in China heeft in zijn leven zo vaak op dezelfde plek staan bidden,
dat zijn voetafdrukken in het hout blijven staan zijn.
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Reacties (0) | Reageer
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Kinderen in Zuid-Korea moeten met gasmaskers oefenen tijdens een simulatie
van een nucleaire aanval. Noord-Korea staat onder hevige druk omdat het een
langeafstandsraket zou willen lanceren. Die zou mogelijk tot Alaska kunnen

reiken. Het is ook nog steeds niet zeker of het land in staat is een atoombom te
produceren.

woensdag 25 februari 2009 in Foto van de dag 2009 | Permanente link |
Reacties (0) | Reageer

DINSDAG 24 FEBRUARI 2009
FOTO VAN DE DAG

De Zuid-Koreaanse minister van Defensie, Lee Sang-Hee, 
wordt de mond gesnoerd. 

Zo protesteren enkele activisten tegen de militaire oefeningen
die gehouden worden om voorbereid te zijn 
op een mogelijke Noord-Koreaanse aanval.
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Viviane Castro doet weer van zich spreken. Het Braziliaanse sexy (naakt)model
haalde vorig jaar de wereldpers door het carnavalverbod van volledig bloot te

gaan aan haar laars te lappen in de stoet van Rio de Janeiro. Dit jaar doet ze het
iets zediger met een prachtige bodypaint op haar toch weer volledig naakte

lichaam.

maandag 23 februari 2009 in Foto van de dag 2009 | Permanente link | Reacties
(0) | Reageer

ZONDAG 22 FEBRUARI 2009
FOTO VAN DE DAG

In Luzern zijn de inwoners helemaal klaar 
voor het jaarlijkse driedaagse carnavalsfeest.

Luzern heeft een carnaval geschiendenis 
van meer dan 600 jaar en staat vooral bekend 

voor zijn gemaskerde parades door de stad.
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ZATERDAG 21 FEBRUARI 2009
FOTO VAN DE DAG

In Belgrado heeft men te kampen met een zware winterprik. 
Deze mannen proberen hun ingesneeuwde auto vrij te maken.

Hevige sneeuwval teistert verschillende landen in Europa.
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Een arbeider in Manila neemt een middagpauze. 
Hij doet een dutje bovenop hun voertuig 

om even uit te blazen en te ontsnappen aan de stress

vrijdag 20 februari 2009 in Foto van de dag 2009 | Permanente link | Reacties
(0) | Reageer

DONDERDAG 19 FEBRUARI 2009
FOTO VAN DE DAG

De Welshe zangeres Duffy won de prijs van beste Britse album
tijdens de jaarlijkse Brit Awards, 

waar de meest prestigieuze prijzen voor de muziekindustrie
in Groot-Brittannië worden uitgereikt.
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De gletsjers in het Andesgebergte in Zuid-Amerika 
kunnen binnen twintig jaar zijn verdwenen 
als er geen afdoende maatregelen tegen 
de klimaatverandering worden genomen. 

Dat stelt de Wereldbank in een pas gepubliceerd rapport.
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Reacties (1) | Reageer

DINSDAG 17 FEBRUARI 2009
FOTO VAN DE DAG

Gisteren was het al carnaval in Haïti. Het is voor de lokale bevolking een ideale
gelegenheid om zich eens volledig te laten gaan tijdens de parades. Veel

kleurtjes, muziek en dans staan centraal tijdens feestelijkheden.
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(0) | Reageer

MAANDAG 16 FEBRUARI 2009
FOTO VAN DE DAG

In Indonesië zijn ze niet opgezet met het bezoek van Hillary Clinton. 
In Jakarta maakten honderden mensen duidelijk 

dat de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken
niet welkom is in hun land
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ZONDAG 15 FEBRUARI 2009
FOTO VAN DE DAG

Een model deelt bananen uit voor PETA.
Ze probeert voorbijgangers te overtuigen vegetariër te worden

met de boodschap dat je van vlees eten impotent wordt.
De banaan was dus een heel toepasselijke fruitkeuze.
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ZATERDAG 14 FEBRUARI 2009
FOTO VAN DE DAG

Deze Chinees, 
He Ping Ping, is de kleinste man ter wereld. 

Hij poseert naast de schoen 
van de grootste man van onze planeet.
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FOTO VAN DE DAG

Deze computerillustratie stelt het afval voor dat rond de aarde cirkelt. 
Er zweven zo'n 12.000 objecten rond onze planeet.
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DONDERDAG 12 FEBRUARI 2009
FOTO VAN DE DAG

Valentijn is in aantocht en dan kunnen ook dieren 
voor een mooi liefdestafereeltje zorgen. 

Mama en papa pinguin koesteren een pas gelegd ei
in een reservaat in China.
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Dit is topsprinter Usain Bolt in een nachtclub van Miami.
Eerder kwam ook al een foto aan het licht van Michael Phelps 

die aan een marihuanapijp lurkt. 
De helden van Peking moeten duidelijk even stoom afblazen...
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DINSDAG 10 FEBRUARI 2009
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Op het Thaipusamfestival 
in het Maleisische Kuala Lumpur staat zelfkastijding centraal.

Deelnemers laten zich in trance brengen en doorboren 
hun gezicht en lichaam met haken en pijlen

om gunsten af te dwingen bij de goden.
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Veiligheidstroepen krijgen de laatste instructies 
alvorens in het Chinese Nanjing het traditionele Festival

van de Lantaarn van start gaat.
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ZONDAG 8 FEBRUARI 2009
FOTO VAN DE DAG

Een dakloze Japanse man probeert wat te slapen in de koude.
De werkloosheid in Japan is gestegen tot 4,4% 

en is aan de snelste stijging in 42 jaar bezig.

zondag 8 februari 2009 in Foto van de dag 2009 | Permanente link | Reacties (0)
| Reageer

ZATERDAG 7 FEBRUARI 2009
FOTO VAN DE DAG

http://snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/02/foto-van-de-d-8.html
http://snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/02/foto-van-de-d-8.html#comments
http://snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/02/foto-van-de-d-8.html#comment-form
http://snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/02/foto-van-de-d-7.html
http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=8b526a95c1cb0aace1150c9290c56d37&t=weblog_nl&url=http%3A//snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/02/foto-van-de-d-7.html&title=Foto-van-de-dag--
http://snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/02/foto-van-de-d-7.html
http://snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/02/foto-van-de-d-7.html#comments
http://snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/02/foto-van-de-d-7.html#comment-form
http://snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/02/foto-van-de-d-6.html
http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=8b526a95c1cb0aace1150c9290c56d37&t=weblog_nl&url=http%3A//snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/02/foto-van-de-d-6.html&title=Foto-van-de-dag--


Paardengevechten hebben in China een eeuwenoude traditie.
Hier vindt een 'battle of the horses' plaats in Rongshui.
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VRIJDAG 6 FEBRUARI 2009
FOTO VAN DE DAG

Een ongewoon beeld op de Londense Thames. 
Een ijsbeer en haar jong drijven op een stuk afgesmolten ijsberg. 

Met de actie wil de stad aandacht vestigen 
op de impact van de opwarming van het klimaat op de habitat van de ijsberen.
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DONDERDAG 5 FEBRUARI 2009
FOTO VAN DE DAG

Een meisje uit India werkt zich in het zweet in een steenfabriek
terwijl haar broertje met de stenen speelt.
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WOENSDAG 4 FEBRUARI 2009
FOTO VAN DE DAG

In de Chinese stad Zhugao staan enkele kraampjes 
langs een nogal erg vervuilde rivier. 

Bovendien worden de mensen in deze vuile wijken ook getroffen
door de financiële crisis. China vreest voor onrust.

woensdag 4 februari 2009 in Foto van de dag 2009 | Permanente link | Reacties
(0) | Reageer

DINSDAG 3 FEBRUARI 2009
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Lily Allen toonde zich van haar fraaiste kant 
tijdens haar optreden in de Londense club G-A-Y.
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Een model showt een iets wat vreemde creatie 
van de Duitse modeontwerper Karl Lagerfeld.

maandag 2 februari 2009 in Foto van de dag 2009 | Permanente link | Reacties
(0) | Reageer

ZONDAG 1 FEBRUARI 2009
FOTO VAN DE DAG

Deze man houdt een biljet ter waarde van tien biljoen Zimbabwaanse dollar vast.
Aangezien de eigen munt in elkaar is gezakt, zullen Zimbabwanen met

buitenlandse valuta mogen betalen. Dokters, leerkrachten en ambtenaren staken
omdat ze met hun karige loon niet eens de bus kunnen nemen.
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Deze man verkiest het Chinese feest liever ondersteboven te vieren. 
Hij probeert het evenwicht te bewaren 

terwijl zijn hoofd op een metalen object bengelt.
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VRIJDAG 30 JANUARI 2009
FOTO VAN DE DAG

Sommige mensen hebben niet veel nodig om gelukkig te zijn. 
Deze man straalt van geluk terwijl hij een traditionele dans opvoert in Cambodja.
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DONDERDAG 29 JANUARI 2009
FOTO VAN DE DAG

Deze Chinese vrouw werkt een levende slang naar binnen.
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(0) | Reageer

WOENSDAG 28 JANUARI 2009
FOTO VAN DE DAG

Op een Zuid-Koreaans sculptuurfestival staat deze grote Spiderman in sneeuw.
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DINSDAG 27 JANUARI 2009
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Een seksshop in Wenen deelt pikante zakjes uit aan haar klanten
om iets preutsere voorbijgangers over de streep te trekken. 

Al wie meer dan 100 euro uitgeeft, krijgt in de plaats zo'n gesmaakt collector's
item. 

Zoals u merkt, zitten de handvaten op een 'compromitterende' plek.
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Shia LeBeouf zet de paparazzi een neus 
met een zak over zijn hoofd en een over zijn gekwetste hand.
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ZONDAG 25 JANUARI 2009
FOTO VAN DE DAG

In Peking zijn er 700 families 
die zich bezighouden met het sorteren van het afval. 

Nadien wordt dit dan gerecycleerd om opnieuw verkocht te worden.
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In de Filipijnen is een persoon omgekomen door het Ebolavirus. 
Dat brak uit onder de varkens in twee boerderijen 

in het noorden van de hoofdstad Manila.

zaterdag 24 januari 2009 in Foto van de dag 2009 | Permanente link | Reacties
(0) | Reageer

VRIJDAG 23 JANUARI 2009
FOTO VAN DE DAG

Barack Obama heeft in de Verenigde Staten
het enthousiasme van de bevolking serieus aangewakkerd.

Sommige zijn zo gek van de nieuwe president, 
dat ze ook de gekste dingen doen. 

De 22-jarige Brittany Selditch liet Obama op haar lip tatoeëren

vrijdag 23 januari 2009 in Foto van de dag 2009 | Permanente link | Reacties (1)
| Reageer
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Geef toe, Lewis Hamilton heeft goede smaak. 
The Pussycat Dolls, met Nicole Scherzinger in het midden, 

laten zich van hun mooiste kant bewonderen.

donderdag 22 januari 2009 in Foto van de dag 2009 | Permanente link | Reacties
(0) | Reageer

WOENSDAG 21 JANUARI 2009
FOTO VAN DE DAG

Pink gunt de argeloze voorbijganger een indringende blik op haar twee
beentattoo's. De zangeres brengt samen met haar familie een zonnige vakantie

door op de Caraïben. Volgens de geruchten zou ze er zelfs dit weekend
getrouwd zijn met haar vriendje Howard Berry.

woensdag 21 januari 2009 in Foto van de dag 2009 | Permanente link | Reacties
(0) | Reageer

DINSDAG 20 JANUARI 2009
FOTO VAN DE DAG

Nee, dit is niet de nieuwste boerkamode 
maar wel een tennisfan die zich op de Australian Open 

beschermt tegen de zon. 
Hij/zij kwam voor Ai Sugiyama en zag 

de Japanse ook zegevieren met 6-0 en 7-6.
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Een openluchtconcert naar aanleiding van de beëdiging 
van Barack Obama tot Amerikaans president. 

Van links naar rechts herkent u Shakira, Stevie Wonder en Usher.

maandag 19 januari 2009 in Foto van de dag 2009 | Permanente link | Reacties
(0) | Reageer

ZONDAG 18 JANUARI 2009
FOTO VAN DE DAG

Niemand ontkomt eraan: maandag 19 januari is het weer 'blue monday', oftewel
de meest deprimerende dag van het jaar. De vader van 'blauwe maandag' is de in

depressies gespecialiseerde Engelse psycholoog Cliff Arnall. Hij bedacht een
paar jaar geleden een wetenschappelijke formule waaruit bleek dat de derde

maandag in januari de dag is waarop de meeste mensen zich treurig,
neerslachtig of weemoedig voelen.

zondag 18 januari 2009 in Foto van de dag 2009 | Permanente link | Reacties (0)
| Reageer
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In Bagdad spelen kinderen op de plaats 
waar een bermbom vier mensen verwondde.

zaterdag 17 januari 2009 in Foto van de dag 2009 | Permanente link | Reacties
(0) | Reageer

VRIJDAG 16 JANUARI 2009
FOTO VAN DE DAG

Wat doet de toekomstige Amerikaanse president dáár? 
Het is niet echt Obama zelf maar wel zijn wassen alterego, 

dat onthuld werd in Madame Tussaud's.

vrijdag 16 januari 2009 in Foto van de dag 2009 | Permanente link | Reacties (0)
| Reageer

DONDERDAG 15 JANUARI 2009
FOTO VAN DE DAG

Een Israëlische soldaat maakt een tank klaar 
voor een operatie in de Gazastrook.
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WOENSDAG 14 JANUARI 2009
FOTO VAN DE DAG

Het enorme gebouw van de Chinese staatsomroep
in Peking is bijna klaar. 

Het is het duurste gebouw ter wereld.

woensdag 14 januari 2009 in Foto van de dag 2009 | Permanente link | Reacties
(0) | Reageer

DINSDAG 13 JANUARI 2009
FOTO VAN DE DAG

Tijdens de oorlog in Vietnam had het Amerikaanse leger geen antwoord op de
ingenieuze tunnelcomplexen van de Vietcong. Vandaag de dag - zo'n veertig jaar
later - moeten de smokkeltunnels van Hamas in Gaza niet onderdoen voor hun

Vietnamese voorgangers. De vele tunnels tussen Gaza en Egypte zijn voor
Israël een doorn in het oog In totaal zouden er tussen 800 en 1000 tunnels zijn

tussen Gaza en Egypte
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Alles moet vlekkeloos verlopen als Barack Obama volgende week 
ingehuldigd wordt als de nieuwe president van de Verenigde Staten. 

Daarom wordt elke stap zorgvuldig gerepeteerd in Washington.

maandag 12 januari 2009 in Foto van de dag 2009 | Permanente link | Reacties
(0) | Reageer

ZONDAG 11 JANUARI 2009
FOTO VAN DE DAG

Interactieve kunst: deze man toont aan hoe je die moet beleven. 
Deze collectie koeien is tot februari te bewonderen in Taiwan.

zondag 11 januari 2009 in Foto van de dag 2009 | Permanente link | Reacties (0)
| Reageer

ZATERDAG 10 JANUARI 2009
FOTO VAN DE DAG

Een Pakistaanse moslim pijnigt zichzelf. Voor deze bevolkingsgroep is deze
handeling een religieus ritueel.
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Het is niet alleen bij ons ijskoud. 
In Bulgarije vriest het zo hard dat de ramen van deze bus volledig dichtvriezen.

Bovendien krijgt Bulgarije al drie dagen 
geen gas meer geleverd uit Rusland na een conflict.

vrijdag 9 januari 2009 in Foto van de dag 2009 | Permanente link | Reacties (0) |
Reageer

DONDERDAG 8 JANUARI 2009
FOTO VAN DE DAG

De internationale diplomatieke druk op Israël wordt opgevoerd, 
maar valt voorlopig nog in dovemansoren. 
De Israëlische oorlog in Gaza duurt voort.
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Bulgaarse mannen dansen in het ijskoude water van een rivier. Naar een
jaarlijkse traditie gooit een priester een kruis in het water en de man die het kruis

als eerste vindt, zal een heel jaar gezond blijven. De andere mannen moeten
nadien dansen voor een goede gezondheid.

woensdag 7 januari 2009 in Foto van de dag 2009 | Permanente link | Reacties
(0) | Reageer

DINSDAG 6 JANUARI 2009
FOTO VAN DE DAG

Ruim zeventigduizend Iraanse studenten 
hebben zich laten registreren als aspirant-zelfmoordenaar. 

Zij hebben gezegd bereid te zijn zelfmoordaanslagen 
te plegen in de strijd tegen Israël.

dinsdag 6 januari 2009 in Foto van de dag 2009 | Permanente link | Reacties (0)
| Reageer

MAANDAG 5 JANUARI 2009
FOTO VAN DE DAG

Een Amerikaan laat zijn ongenoegen blijken 
over de Israëlische aanvallen in de Gazastrook.

Zaterdag begon Israël een grondoffensief 
zonder de toestemming van de VS te vragen.
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Zo'n 40.000 jongeren uit heel Europa 
namen deze week deel aan de Europese ontmoetingsdagen 

van de oecumenische Taizé-gemeenschap. 
De 31ste editie van deze ontmoetingsdagen vond plaats in Brussel.

zondag 4 januari 2009 in Foto van de dag 2009 | Permanente link | Reacties (0) |
Reageer

ZATERDAG 3 JANUARI 2009
FOTO VAN DE DAG

Het is de eerste keer in de geschiedenis 
van het WK van de profbond PDC 

dat iemand een leg met negen pijltjes uitsmijt. 
Van Barneveld startte met twee 180 maximums 

en maakte het uit met een triple 20, 
een triple 19 en een dubbel 12. 

Het levert hem een bonus van 20.000 pond (20.800 euro) op.
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VRIJDAG 2 JANUARI 2009
FOTO VAN DE DAG

http://snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/01/foto-van-de-d-3.html
http://snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/01/foto-van-de-d-3.html#comments
http://snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/01/foto-van-de-d-3.html#comment-form
http://snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/01/foto-van-de-d-2.html
http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=8b526a95c1cb0aace1150c9290c56d37&t=weblog_nl&url=http%3A//snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/01/foto-van-de-d-2.html&title=Foto-van-de-dag--
http://snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/01/foto-van-de-d-2.html
http://snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/01/foto-van-de-d-2.html#comments
http://snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/01/foto-van-de-d-2.html#comment-form
http://snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/01/foto-van-de-d-1.html
http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=8b526a95c1cb0aace1150c9290c56d37&t=weblog_nl&url=http%3A//snoopy1.web-log.nl/snoopy1/2009/01/foto-van-de-d-1.html&title=Foto-van-de-dag--


Deze arbeider draagt handschoenen om druiven te plukken 
bij min negen graden in het Duitse Freiburg-Waltershofen.
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DONDERDAG 1 JANUARI 2009
FOTO VAN DE DAG

Het lijkt een beeld van een Nederlandse schilder
maar dit is echt

Overal in Nederland binden mensen hun schaatsen aan
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