
mail@jessicadekorte.nl

+31 6 33985959

@etsvlo er

Locatie: Schoonhoven, aan de Lek
(Veerstraat 1-, 2871 CD)

Contact

- eisverhalen in het Nederlands en Enels (in print)

- Professionele fotorae (full frame camera / drone)

- Vlos / lms in het Nederlands en Enels 

- los

- Lezinen (onder meer op de Fiets en Wandelbeurs)

- urylid

* Ik zit in de jury * Ik zit in de jury van Fietsroute van het aar. 
Daarom ben ik altijd op zoek naar nieuwe etsroutes.*
 

Beschikbaar 
voor

Fietsen. Ik ben een ochtendmens, maar daarvoor ma je me 
wel om 7 uur ‘s morens wakker maken.

Ik neem raa de tijd voor een verhaal. En kies voor slow travel. 
Meestal op de ets, maar wandelen lans de klien van Done-
al, zwemmen in de Zwitserse are of varen door de kanalen 
van Parijs vind ik ook fantastisch.

Mijn verhalen en fotMijn verhalen en foto’s worden epubliceerd in de kranten 
Trouw en N C, Ierse krant e Irish Times, elische krant 
Het Laatste Nieuws, tijdschrien Fietsctief, Voelvrije Fiets-
er, Zin, oots, Marriet en rts & uto, en elisch tijdschri 
Pasar.

e kunt mijn avonturen ook volen op het YouTube-kanaal 
FietsvloFietsvlo er. Daarnaast ben ik actief op Instaram en Facebook. 
ecent ben ik een website beonnen: Mooiste Fietsroutes. 

Over essica

Bekroond 
journalist & vlogger



Media

* = per maand

Lezers
Online *

12.000k
Bereik
Print 

286k
Lezers
Print

79k

The Irish Times wordt door velen als dé kwaliteitskrant 
van Ierland beschouwd. Hee een midden-linkse en 
pro-Europese benadering.

e Irish Times

Nieuwsbrief

16k
Lezers
Online *

240-360k
Lezers
Print

30k

Kwartaalblad van de Fietsersbond, dé belangenbeharti-
ger van 13,5 miljoen fietsers in Nederland. Zet zich in voor 
betere fietspaden, fietsroutes en fietsvoorzieningen.

Voelvrije Fietser

Bereik
Print

169k
Lezers
Print

100k

Lezers van Arts & Auto zijn geïnteresseerd in sport, 
gezondheid & vitaliteit, natuur, reizen kunst & cultuur en 
museum/theater. Het gaat vooral om (para)medici.

rts & uto

Lezers/dag
Print + Online

2245k

Het Laatste Nieuws is de marktleider in Vlaanderen (Bel-
gië). Entertainment speelt een grote rol. 

Lezers
Online *

3300k
Bereik
Print

627k
Lezers
Print

138k

De NRC is de kortste weg naar hoogopgeleide, kapita-
alkrachtige Nederlanders die bovengemiddeld geïnteress-
eerd zijn in onder andere kunst, cultuur en economie.

N C

Lezers
Online *

1700k
Bereik
Print 

441k
Lezers
Print

99k

Een krant voor mensen die meer dan gemiddeld geïnter-
esseerd zijn in natuur, wandelen/fietsen en cultuur. In 
2012 was Trouw ̒European Newspaper of the Year̓.

Nieuwsbrief

22k
Lezers
Online *

13k
Bereik
Print

110k
Lezers
Print

13k

Hét tijdschri voor de recreatieve fietser die 30-60 km per 
dag rijdt. Lezers nemen alle tijd voor bezienswaar-
digheden onderweg, zoals een museum of restaurant.

Fietsctief

Nieuwsbrief

35k
Lezers
Online *

32k
Bereik
Print

158k
Lezers
Print

30k

Een tijdschrift voor lezers (83% vrouwen) van 50 tot 75 jaar 
oud, die midden in het leven staan en ondernemend, 
positief, kritisch en breed geïnteresseerd zijn.

Zin Trouw

Het Laatste Nieuws



Voor mijn YouTube-kanaal Fietsvlo er maak ik video’s van mijn etsreizen. Ik 
ebruik een professionele full frame camera, DI drone en microfoons. De schoonheid 
van de natuur, rote steden en andere wonderlijke plaatsen komen voorbij. Het is 
moelijk een video in het Nederlands of Enels te maken, met Enelse/Nederlandse 
ondertitelin. De video’s kunnen ook op de eien kanalen worden edeeld.

40%   NL + elië
8%   VS
8%   V

30%   25-34
40%   35-54
25%   55+

18-75 jaar oud

8
weergaven

27
kijkminuten

1,6
abonnees

ouTube

Vlo + Publiek ‘essica is echt een aanwinst voor de camera. 
Ze is authentiek, eerlijk en ezelli.’



lo + Publiek

Dit jaar ben ik met een nieuwe website beonnen: Mooiste Fietsroutes. 
De website richt zich op recreatief etsen. Goed eschreven verhalen, 
die ook in een krant of tijdschri kunnen verschijnen. Met niet
alleen aandacht voor de cultuur en natuur, maar ook voor de local.

Het plan is om
een Enelstalie
website te starten.website te starten.

*  Mooi verhaal
*  Fraaie foto’s
*  aart met route
 (omoot)
*  Persoonlijk
 



240-360 
Fietsersbond.nl

13 
FietsActief.nl

8 
Hicle.nl

Samenwerkinen + aandacht

@etsvlo er

@etsvlo er

essica de orte
1.6 
3.9 

820

4.5 
Fietsvrouwen

1.3 
SantosClub NL

3.4 
Tijdschri de Wereldfietser

46.9 
Long Distance Cyclists

150.8 
Women Who Travel

31.2 
Bicycle World

7.8 
Bicycle Touring K and Europe

10.5 
Bicycle Touring for Beginners

10.6 
Bicycle Touring Explorer

3.6 
Bicycle Touring Stories

4.9 
Bicycle Touring / Bicycle Camping

3.5 
Road & Tour Cycling

52.4 
Bicycle Touring & Bikepacking

In totaal:
345 

Ik deel mijn vlos, blos en foto’s in 30 (Neder-
landse en internationale) Facebook-roepen, en 
op mijn eien sociale media (340  in totaal). 
Soms ook in andere print/online media. 

Ned
erla
nds

Ik werk samen met meerdere
etsblo ers en etsjournalisten. 
Vraa erust om de 
moelijkheden. 

Crossmedia



Samenwerkinen + aandacht

Voorbeelden



 Let’s Work Toether

mail@jessicadekorte.nl  | 
@etsvlo er


