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Stephan Komduur wint Philip Bloemendal Prijs
voor grootste journalistieke presentatietalent
van 2022
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De Philip Bloemendal Prijs voor jonge talentvolle journalistieke presentatoren, die vandaag

voor de elfde keer werd uitgereikt, is gewonnen door radiopresentator Stephan Komduur

(BNNVARA). In Beeld & Geluid ontving hij tijdens een live NPO Radio 1 radio-uitzending,

verzorgd door AVROTROS, een cheque ter waarde van 3.500 euro uit handen van Sosha

Duysker, de winnares van 2020. Dit bedrag kan hij besteden aan een opleiding om zich verder

te professionaliseren in het vakgebied.

De vakjury bestaande uit voorzitter Evelien de Bruijn (programmamaakster en presentatrice),

Iris van Lunenburg (presentatrice en columniste), Antoin Peeters (presentator RTL Nieuws),

Winfried Baijens (presentator NOS Nieuws) en Sosha Duysker (winnaar 2020) koos begin

november drie genomineerden: Merel Ek (Hart van Nederland, SBS6), Stephan Komduur

(Vroeg! / De Nieuws BV) en Maxime de Vries (NOS Stories).

De winnaar van de Philip Bloemendal Prijs is een talent dat het best te
vergelijken is met een bloem in knop, die in de komende jaren tot bloei zal
komen. Mede dankzij een prijs van 3500 euro in de achterzak, om zich verder
te ontwikkelen. Deze journalist is een genot voor oog en oor, vult zich als een
spons met kennis en gebruikt die op de juiste momenten. De winnaar is
geduldig, rustig en nieuwsgierig.”
— Uit het juryrapport

Over de Philip Bloemendal Prijs

De tweejaarlijkse stimuleringsprijs is genoemd naar Philip Bloemendal, de in 1999 overleden

legendarische presentator van het Polygoon bioscoopjournaal. Voorgaande winnaars zijn

Brecht van Hulten (2002), Lucella Carasso (2004), Wouter Zwart (2006), Sofie van den Enk

(2008), Ajouad El Miloudi (2010), Luuk Ikink (2012), Arman Avsaroglu (2014), Eva Cleven

(2016), Saskia Houttuin (2018) en Sosha Duysker (2020).

De Stichting Philip Bloemendal Fonds, opgericht in november 2001, heeft zich met deze

tweejaarlijkse stimuleringsprijs ten doel gesteld het doorgeven van kwaliteitsbesef aan nieuwe

generaties journalistieke presentatoren. Effectief en zorgvuldig taalgebruik is hierbij een

belangrijk criterium. In december 2011 gingen het Philip Bloemendal Fonds en Beeld & Geluid

een samenwerking aan, om het voortbestaan van de talentprijs te garanderen.De prijs wordt

mede ondersteund door de gemeente Hilversum en de Regionale Publieke Omroep. Sinds dit

jaar is AVROTROS als mediapartner aan de prijs verbonden.

https://www.bloemendal.info/
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