
 

 

 

Winnaars eerste editie Zapper Media 
Awards zojuist bekend gemaakt  

  

De drie beste inzendingen winnen een geldbedrag van €750  

Zojuist is bekend geworden wie, uit meer dan honderd inzendingen, de 

eerste editie van de Zapper Media Awards, georganiseerd door pr- en 

marketingbureau Zapper PR, hebben gewonnen. Gijs Hardeman heeft met 

zijn spectaculaire foto van de IJslandse bergen in Dagblad van het Noorden 

gewonnen in de categorie ‘beste reisfoto'. Sebastiaan Bedaux wint 'beste 

reisartikel in traditionele media’ met zijn reisartikel ‘De zijderoutesteden van 

Oezbekistan’ uit National Geographic Traveler. En Jos Ensing van de 

reisblogs Reishonger won in de categorie ‘beste reisartikel op blog’ met zijn 

blog over een roadtrip in Canada. 

Zapper PR feliciteert de winnaars! 

Gijs Hardeman wint beste reisfoto  

Journalist en fotograaf Gijs Hardeman is een nieuwsgierige avonturier, en reist 

regelmatig de wereld over om nieuwe plekken te ontdekken. Vooral de 

bestemmingen waar hij spannende activiteiten kan ondernemen zijn favoriet. En 

dat is te zien in de winnende foto; een prachtig plaatje genomen in de Noord-

IJslandse bergen van Akureyri. De jury is het er over eens, dit is een wereldfoto: 

“Sterk grafisch beeld met tactisch roodje”, laat jurylid Herman van Heusden 
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weten. Ook Sara van Geloven is het daar mee eens: “Een heerlijk scherp beeld 

vol actie”. 

Winnende foto van Gijs Hardeman, gepubliceerd in Dagblad van het Noorden  

Sebastiaan Bedaux wint beste reisartikel in traditionele media 

Sebastiaan Bedaux is een Vlaamse journalist, fotograaf en auteur en publiceert 

onder andere in Knack Weekend, Libelle, De Standaard Magazine en National 

Geographic Traveler. Voor die laatste schreef hij het winnende reisartikel ‘De 

zijderoutesteden van Oezbekistan’ waarmee hij de jury wist te overtuigen: “De 

kwaliteit van zowel de tekst als het beeld steekt met kop en schouders boven de 

concurrentie uit. Overal is goed over nagedacht: de opbouw van de tekst, de 

fotografie, een stukje geschiedenis en een stukje onvervalste reiservaring. 

Stilistisch en inhoudelijk steekt het verhaal perfect in elkaar, en laat het een deel 

van de wereld zien dat voor de meeste reizigers nog (onterecht) onder de radar 

vliegt”, aldus jurylid Mark Mackintosh. 
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Foto door Sebastiaan Bedaux uit het winnende artikel in National Geographic Traveler  

Jos Ensing wint beste reis artikel op blogs 

Blogger Jos Ensing deelt regelmatig zijn reiservaringen in de vorm van 

persoonlijke blogs op het reisplatform Reishonger. Onder het motto ‘the world is 

my playground’ reisde hij af naar het Canadese Yukon voor een spectaculaire 

roadtrip waarover hij de winnende blog schrijft. Jurylid Reza Bakhtali laat weten: 

“Mooi hoe je als lezer wordt meegesleurd op dit ijskoude avontuur door Canada”, 

en ook Lot Wildiers vindt het een sfeervol verhaal: “Jos Ensings taal is helder, het 

verhaal is rustig, maar toch spannend opgebouwd”. De winnende blog vind je 

hier. 

https://www.reishonger.nl/author/jos-ensing/
https://www.reishonger.nl/reisverslagen/avontuur-op-een-winterse-roadtrip-in-yukon/
https://press.zapperpr.com/winnaars-eerste-editie-zapper-media-awards-zojuist-bekend-gemaakt?utm_source=email&utm_medium=campaign&utm_id=campaign_d1rb_cXwJ.contact_hYrt_AP5Q&asset_type=image&asset_id=b7081a75-9c13-477c-a01d-5fa65979a637#image-b7081a75-9c13-477c-a01d-5fa65979a637


Foto uit de winnende blog van Jos Ensing op online reisplatform Reishonger  

Over de Zapper Media Awards 

De Zapper Media Awards is een prijs in het leven geroepen om de 

reisjournalistiek een hart onder de riem te steken nu het werk voor velen andere 

vormen aanneemt. Journalisten, bloggers en fotografen stuurden hun beste werk 

in en maakte daarmee kans op een geldbedrag van €750. Alle inzendingen 

werden beoordeeld door een onafhankelijke jury, bestaande uit:  

 Mark Mackintosh (hoofdredacteur Columbus Travel) 

 Reza Bakhtali (eindredacteur en reisverslaggever VRIJ Magazine) 

 Sara van Geloven (voormalig hoofdredacteur Lonely Planet Magazine en 

auteur reisboek Take a Break) 

 Herman van Heusden (fotograaf)  

 Lot Wildiers (oprichter van en blogger bij Reisgoesting.be) 

Vanwege het grote succes van Zapper Media Awards 2020 is Zapper PR van 

plan in 2021 een nieuwe editie te organiseren. 

Over Zapper PR & Destination Marketing 

Zapper PR is een pr- en marketingbureau gevestigd in Amsterdam dat voor 

verschillende bestemmingen de pr en marketing verzorgt in onder andere 

Nederland en België. Journalisten, bloggers en fotografen zijn van onschatbare 
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waarde voor het bureau en daarom wil Zapper PR deze groep blijven supporten 

in deze tijd en hun een hart onder de riem steken. Met deze prijs hoopt het 

bureau een positieve draai te geven aan de huidige situatie en inzenders te laten 

terugkijken op hun beste werk van het afgelopen jaar.  

 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie: 

De Zapper Media Awards 2020 is een initiatief van Zapper PR & Destination 

Marketing.  

Vragen? Neem contact met ons op: 

 

Naduah Nijssen  

PR & Content, Zapper Group  

Email 
naduah@zappergroup.com  
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