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AMSTERDAM - De winnaars van de verkiezing van de Website van het 
Jaar zijn donderdag bekendgemaakt. Dat is een publieksprijs voor 
internetsites. Dit keer waren 208 sites genomineerd, verspreid over 
achttien categorieën. Tussen 1 november en 10 december is ruim 
550.000 keer gestemd, zo is te lezen op onlineawards.nl.      

Hyves.nl was dit jaar met meer dan 50.000 stemmen de populairste 
genomineerde van alle deelnemers. Per categorie waren twee prijzen te 
winnen. De award voor beste website gaat naar de site met de hoogste 

gemiddelde score voor navigatie, inhoud en design. De prijs voor populairste site gaat naar de site met het 
hoogste aantal stemmen.  

De winnaars: Radio 538.nl, Autowereld.com, Celebscene.nl, Pinkribbon.nl, Volkskrantbanen.nl, Route.anwb.nl, 
DePers.nl, nl.Wikipedia.org, google.nl, Feyenoord.nl, waarbenjij.nu, marktplaats.nl, autowereld.com, 
autotrader.nl, girlscene,nl, musicals.nl, iex.nl, spelpunt.nl, valtaf.nl, tiscali.nl, upclive.nl, bijbanen.nl, routenet.nl, 
tweakers.net, vrouwenonline.nl, pdashop.nl, phonehouse.nl, bellen.com, tvgids.nl en 123video.nl.  
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Overig nieuws e-Business 

Google begint Wikipedia-concurrent 
Mobieltje herkent winkelproducten  
Apple dicht ernstig lek in QuickTime 
CZ blundert met website 
Websites van het jaar 2007 
Facebook en Google strijden om hegemonie 
Jaap.nl wint van NVM 
Browsermaker klaagt Microsoft aan wegens monopolisme 
''Slechts 1 op 20 e-mails is geen spam'' 
Britten vrezen verdwijnende kerstcadeau''s 
Privacygroep hekelt winkelsite Disney 
Nieuwe Jackass-film debuteert online 
Videoland sluit downloaddeal met Warner 
Microsoft koopt kaartendienst 
Greenpeace: Te veel gif in spelcomputers 
P2P-videodienst Tribler komt naar mobieltjes 
Zakenlui verdeeld over vliegend internetten 
Filmproducent klaagt videosite Pornotube aan 
Kroes keurt glasvezelinvestering Amsterdam goed 
''Aparte prijzen software en hardware'' 
''Valse dns-servers bedreigen het internet'' 
Oraclegebruikers eisen betere klantenservice 
Nederlanders googlen naar Hyves en YouTube 
Duitse printheffing van de baan 
Amsterdam wil groene ICT-stad zijn 

Meest gelezen 

1. Google blokkeert Gmail-accounts 
2. Egyptische telefoonreus ontkent verkoop bedrijf 
3. Bellen in Benelux tegen regulier tarief 
4. Netwerksite LinkedIn opent deuren voor 

ontwikkelaars 
5. Helft Europese bedrijven besteedt ict uit 
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