
     

 

EERSTE VIRTUELE EDITIE 

BELGIAN TRAVEL BLOG 

AWARDS: EEN TERUGBLIK!  

 Jawadde, dadde! 😍 Afgelopen weekend werden de winnaars van de vierde 

editie van de Belgian Travel Blog Awards bekend gemaakt. En dat tijdens een 

digitale liveshow onder de professionele leiding van onze fenomenale host, Ben 

Roelants. Onze livestream op zaterdag lokte gemiddeld 338 kijkers, terwijl de 

show zondagavond op Eclips TV ook nog eens 41.000 kijkers kon bekoren. Dit 

jaar wisten Soms ook Heimwee, Along Came an Elephant en Trot Op! elk twee 

awards in de wacht te slepen. Ook Sonderling kon net als vorig jaar de jury 

overtuigen en mag de populaire award van Best Staycation Story een plaatsje 

geven in haar prijzenkast. Along Came an Elephant kon rekenen op de stem 

van het publiek en haar trouwe fanbase en won dit jaar de Audience Choice 

award. Het overzicht van alle winnaars per categorie vind je hier!   
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MET JE HOOFD IN DE WOLKEN 

DANKZIJ NIEUWE LAND 

ROVER DEFENDER MET 

DAKTENT 

 Nood aan avontuur? Search no more want Land Rover Defender is hiervoor 

jouw ideale reisgezel! En dit dankzij de nieuwe daktent die zich in enkele 

seconden tijd ontpopt tot een slaapplaats voor twee. Je leest het goed: vervoer 

én accommodatie in één klap. De Defender verdiende zijn strepen in de meest 

extreme gebieden ter wereld en deed ook dit jaar mee aan de prestigieuze 

Dakar Rally, de meest extreme autorace ter wereld. Of je nu verlangt naar on-

road comfort of hunkert naar een bumpy, off-road expeditie: de Land Rover 

Defender creëert een nieuwe dimensie voor avontuur, compatibel met elk type 

reis. Doe alvast inspiratie op met de Land Rover Adventure Travel 

Experiences, waar je wordt meegenomen van de bevroren wildernis van 
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Zweden tot de meest imponerende woestijnlandschappen in Namibië. Ontdek 

snel meer via deze link! 

 

  

CULTUUR 

OPSNUIVEN? 

KLINKT ALS 

MECHELEN!  

 Mechelen heeft heel wat nieuws in 

petto voor de cultuurliefhebbers 

onder ons. Neem bijvoorbeeld een 

bezoekje aan Het Kunstuur, waar je 

in exact één uur tijd 32 werken krijgt 

voorgeschoteld uit de periode 1887 – 

1938. En dit in de Geestkapel, de 

historische locatie recht tegenover 

de Sint-Romboutstoren. 

 BELGISCHE 

REISBLOGGERS 

ZIEN TOEKOMST 

ROOSKLEURIG 

IN 

  

Het Belgische reisbloggerklimaat 

moest afgelopen jaar serieuze 

stormen trotseren. Aangezien dat 

klimaat ons nauw aan het hart ligt, 

begon het te kriebelen om te polsen 

naar recente trends en 
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Ook in het Museum Hof van 

Busleyden start binnenkort een 

nieuwe, prestigieuze tentoonstelling 

‘Kinderen van de Renaissance’. Je 

leert er meer over de opvoeding van 

drie opeenvolgende generaties 

Habsburgse prinsen en prinsessen 

die er geleefd hebben. Wie de 

kinderportretten trouwens goed 

bekijkt, beseft dat de ideeën van 

toen, vandaag nog steeds verder 

leven. Vanaf 26/3 kan je er terecht 

voor een culturele uitstap. 

En last but not least: om de twee 

weken op zondagnamiddag staan er 

in het Museum Hof van Busleyden 

gidsen tot je dienst! Zij 

beantwoorden graag elke vraag die 

je hebt over de hedendaagse 

kunstcollectie. Meer info daarover 

vind je hier. 
   

 

veranderingen bij reisbloggers. So 

that’s what we did! In februari 

vuurden we een vragenlijst af op 

onze met bloggers gevulde 

database. Welke kanalen zijn het 

populairst? Welke posts werken het 

best? Wat zijn de gemiddelde prijzen 

die reisbloggers vragen en wat met 

reizen in tijden van een gekleurde 

coronakaart? Eén ding is zeker: 50 

% van de ondervraagden is ervan 

overtuigd dat influencer marketing 

aan geloofwaardigheid gewonnen 

heeft tijdens de pandemie. Instagram 

blijft nummer 1 wat betreft best 

scorende kanaal, carousel posts 

winnen aan populariteit en de 

gemiddelde volger smelt voor 

outdoor en adventure topics. 

Benieuwd naar nieuwe opkomende 

kanalen? Of naar hoe bloggers 

tegenover kleurcodes staan? Een 

overzicht van alle resultaten kan je 

aanvragen bij jothuys@soundofc.be.  
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Kust van Tenerife  eerste 

Europese ‘Whale Heritage Site’ 

 

Dolfijnen en walvissen spotten in hun 

natuurlijke leefomgeving op een duurzame 

manier? Tenerife it is! ! Meer details check 

je hier.  

 

 

 

Brabant Wijnland: hier moet je 

zijn voor wijnen met een verhaal 

 

Noord-Brabant profileert zich als nieuwste 

wijnregio van Nederland. Ontdek hier zes 

unieke wijndomeinen waar jij binnenkort 

kan gaan “wijnen”. Santé!   

 

 

 

Beaujean Vacances bouwt vier 

‘Tiny Houses’ in de Voerstreek 

 

Nood aan een pauze? Op een prachtige 

helling in de glooiende Voerstreek kan je 

helemaal ontspannen in één van de vier 

Tiny houses van Beaujean Vacances.   
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Wenst u meer informatie over onze diensten, één van bovenstaande nieuwsitems of 

het aanbod van onze klanten uit te testen, geef dan een seintje aan: 
 

Jo Thuys 

jothuys@soundofc.be 

+32 (0)473 86 46 15 
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