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Rotterdam, 9 januari 2020 

Kom naar de uitreiking van de Aad Struijs Persprijs 2020 op 15 januari ! 

De vier winnaars van de Aad Struijs Persprijs 2020 worden woensdag 15 januari 
tijdens de vakdag van de Vakantiebeurs in Utrecht bekend gemaakt. De 

uitreiking in het Experience Theater (hal 11) begint om 14.30 uur en niet om 
15.00 uur zoals eerder is gemeld. Het bestuur nodigt alle vakgenoten van de 15 
genomineerde reispublicisten en andere belangstellenden van harte uit om 

hierbij aanwezig te zijn.  
 

Er worden deze 2020-editie voor het eerst vier prijzen uitgereikt, in de 
categorieën Print, Digitaal, Foto en Video/Vlog. Alle genomineerde inzendingen 
zijn te bekijken op www.aadstruijspersprijs.nl.  

 
De genomineerden in de categorie Print zijn: 

Auke Hulst, Max de Krijger, Maartje Bakker & Twan van Lieshout, Jurriaan 
Teulings en Marjolein van Rotterdam.  
 

De genomineerden in de categorie Digitaal en Blogs zijn: 
Brigitte de Graaff, Aniek Rooderkerken en Esther de Beer. 

De genomineerden in de categorie Foto zijn: 
Marieke van der Heijden, Stijn Hoekstra en Malou van Breevoort. 

 
De genomineerden in de categorie Video en Vlogs zijn: 

Daan van Reijn, Gerben van Ommen & Joanne Brouwer, Marco Barneveld & 
Alessio Cuomo en Jessica de Korte. 
 

De winnaars ontvangen elk een award en een geldbedrag. De prijsuitreiking is 
vrij toegankelijk voor alle vakbezoekers. De ASP 2020 is mede mogelijk gemaakt 

door Hoofdsponsor Jaarbeurs/Vakantiebeurs en Baltus Communications en USP 
Marketing PR. 
 

De Aad Struijs Persprijs bestaat al sinds 2007 en is vernoemd naar de 
veelgeprezen reisjournalist- en auteur Aad Struijs (1946-2004).  Dit jaar is 

opnieuw een recordjaar voor de ASP. Er werden maar liefst 146 producties 
ingezonden, hetgeen ongeveer gelijk is aan het aantal inzendingen van vorig 
jaar, maar het aantal deelnemers is weer hoger dan afgelopen jaren, aangezien 

er dit jaar maar één inzending per publicist per categorie ingezonden mocht 
worden.  

 
Meer info: www.aadstruijspersprijs.nl of klik op deze link. Volg de ASP nu ook op 

Facebook: https://www.facebook.com/Aadstruijspersprijs en Twitter 
@ASPersprijs 
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