
Fotografie
We kopen nooit los beeld voor een reportage zonder tekst van een journalist.
* Misschien vind je het leuk om eens een kijkje te nemen op Reisreporter.nl. Deze website is een initiatief van Columbus 
en biedt enthousiaste reizigers de mogelijkheid foto's, tips en blogs te uploaden. Hoe meer reistips en foto's je uploadt 
en hoe beter deze worden gewaardeerd door andere Reisreporters, hoe groter je kans op mooie prijzen als fotocamera’s 
en printers. En wie weet weet jij de titel Reisreporter van het Jaar in de wacht te slepen en stuurt Columbus je op report-
age naar het buitenland! Klik hier om je in te schrijven!

‘Ik wil mijn werk
publiceren in Columbus!’
Je hebt net een mooie reis gemaakt of je reis staat nog voor de boeg. En je hebt 
prachtige foto’s of een superidee voor een verhaal voor Columbus. Wat nu?

Ik ben op reis geweest en wil dat Columbus mijn werk publiceert. Kan dat?
In de regel werken wij alleen met professionele teams van journalisten en fotografen, die wij een opdracht geven voor een 
reportage over een bepaalde bestemming. Als je geen professionele fotograaf of journalist bent, dan heeft het geen zin om 
voorstellen en verhalen, hoe leuk ze soms ook kunnen uitpakken, aan te bieden.*
Ik ben op reis geweest én ik ben een professionele fotograaf of journalist. Hoe bied ik mijn werk aan?
Je kunt alleen werk aanbieden dat volledig is afgerond. Stuur je artikel of beeldmateriaal naar
redactie@columbusmagazine.nl. Wij beoordelen vervolgens of we tot plaatsing willen overgaan en nemen contact met je op. 
Let op: de kans dat dit gebeurt, is erg klein. Je kunt je veel moeite besparen door eerst na te vragen of het land waar je bent 
geweest überhaupt een optie voor Columbus is. Stuur hiervoor een e-mail naar redactie@columbusmagazine.nl

Ik ga nog op reis én ik ben een professionele fotograaf of journalist. Hoe kom ik erachter 
of Columbus geïnteresseerd is in mijn werk?

Tekst
Omdat we jouw schrijfstijl niet kennen, kan je alleen achteraf werk aanbieden dat volledig is afgerond. Wij beoordelen 
vervolgens of we tot plaatsing willen overgaan. De kans dat je werk wordt gepubliceerd is erg klein, dus weet waar je aan 
begint! Je kunt bij ons navragen of het land waar je heen gaat überhaupt een optie voor Columbus is. Stuur hiervoor een 
e-mail naar redactie@columbusmagazine.nl

Let op: reportages over een Europese bestemming genieten momenteel de voorkeur.
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