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Websites van het jaar 2007  

 
 
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. (ANP) 
 
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 
- 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 
- 123video.nl 
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- Lang leve de lage dollar 
- Bescherming tegen internetdiefstal 
- Websites van het jaar 2007 
- 'Hacker' moet enthousiasmeren 
- 'Geen leven zonder messenger' 
- Googlen naar Hyves en YouTube 
- Bol verkocht 60 procent meer 
- WaarBenJij.nu passeert de miljoen 
- Klant bepaalt of chip mag blijven 
- Te grof voor de omroepen 
- Samenwerking M'board en M'plaats 
- Geen animo voor tv op mobieltje 
- Op jacht met je mobieltje 
- Nep-wifinetwerken op Schiphol 
- Jongere betaalt online schulden af 
- Tiscali houdt op te bestaan 
- Sociale netwerken trend van 2007 
- Bijbel en Koran op één site 
- Jongeren prefereren internet 
- Spel Pluk van de Petteflet is goud 
- Keurig overzicht internet-tv 
- 'Waarschuwing' GeenStijl 
- VPRO zoekt naar de ultieme gadget 
- Opnieuw tegenslag internet in trein 
- Nederlanders lopen voorop 
- 'Druk op NS om internet in trein' 
- Facebook stopt advertentiesysteem 
- Recensieweb leest wel elk boek 
- Digitale boekenkast te koop 

zoeken

Site Krant zoek!

pagina 1 van 1Het Parool - MEDIA

15-12-2007http://www.parool.nl/media/2007/DEC/121407-websites2007.html


