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BLADFORMULE
Paard&Sport is het officiële communicatieplatform van de Koninklijke

Nederlandse Hippische Sportfederatie, hét tijdschrift voor paar-
den- liefhebbers In Nederland. Naast de recreatieve- en sportruiter 

en menner wordt het magazine ook gelezen door professionals 
uit de  hippische industrie. Iedere drie maanden valt er een nieuwe 

Paard&Sport opde mat met een interessante mix van nieuws, achter-
grondartikelen,interviews met bekenden uit de paardensport, inspire-
rende foto’s ennatuurlijk het laatste nieuws van de KNHS. Paard&Sport 
heeft binnende hippische sector een naamsbekendheid van bijna hon-
derd procent. Het magazine heeft bovendien een zeer sterke binding 
met aar lezersgroep: door de kennis, het netwerk en de expertise van 

de KNHS en de redactie van Paard&Sport krijgen lezers uit eerste hand 
de meest betrouwbare informatie over hun passie.

KNHS
De Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) is de
officiële Nederlandse sportfederatie voor de paardensport en daar-
door lid van de internationale paardensportorganisatie Fédération
Equestre Internationale (FEI). De KNHS is er voor iedere paarden-
sporter en vormt dus een overkoepelende bond waarin vrijwel alle 
 disciplines van de paardensport vertegenwoordigt zijn: dressuur 

& para, springen, mennen & para, eventing, aangespannen sport, 
 voltige, reining, endurance, horseball en buitenrijden. 

 
DOELGROEP

Paardenliefhebbers; mensen die rijden en/of een paard bezitten of er
mee werken. Door de nieuwe en onderscheidende formule weet het
magazine iedere doelgroep specifiek op zijn of haar interessegebied
aan te spreken; Recreatie, Sport, Jeugd en Bedrijf en wordt gerichte
informatie gedeeld. De lezerskern bestaat uit mannen en vrouwen.  

Sociale klasse: A1, A2, B1 en B2. Gezinsfase; huishouden met en 
 zonder kinderen, zowel onder als boven de 14 jaar.



PRIJZEN EN TECHNISCHE SPECIFICATIES
Oplage    150.000 exemplaren
2/1 pagina   €7.650   Openingsspread €8.450
1/1 pagina  €4.250   Cover 2,3  €4.688
1/2 pagina   €2.440   Cover 4   €4.876
1/4 pagina   €1.310
Frequentie   4 keer per jaar
Omvang 1  00 pagina’s (96+4) tot 148 pagina’s (144+4),
   afhankelijk van wisselkaternen
Papier binnenwerk  90 grams houtvrij offset
Papier omslag   190 grams houtvrij offset
Bedrukking   Geheel full colour aflopend
Afwerking   Garenloos gebrocheerd
Formaat   215 x 275 mm
Overvul    5 mm rondom
Reserveren   sharon.koster@pelicanmedia.nl o.v.v. KNHS
Advertentiemateriaal  Gesloten certified PDF-bestanden met een digitale proef.
   Advertentiespreads graag aanleveren als losse pagina’s
   met 5 mm overvul.
Aanleveradres   materiaal@pelicanmedia.nl o.v.v. ‘KNHS’.

Paard&Sport magazine is een uitgave van de KNHS
en wordt geproduceerd door Pelican Custom.
Delflandlaan 4, 1062 EB Amsterdam | tel. +31 (0)20 758 1000 | pelicancustom.nl

VERSCHIJNINGSDATA 2017 
    Reservering   Materiaal  Verschijning
1. 16-01-2017   19-01-2017 03-03-2017
2. 17-04-2017   20-04-2017  02-06-2017
3. 24-07-2017   27-07-2017  08-09-2017
4. 30-10-2017   02-11-2017  08-12-2017

De data zijn onder voorbehoud.  

Voor meer informatie over creatieve/effectieve advertentie- en promotiemogelijk-
heden en packagedeals, kunt u contact op nemen met: 
 
Sharon Koster, Sales Manager
sharon.koster@pelicanmedia.nl 
Tel: +31(0)20 758 1000, Mob: +31(0)6 419 198 39
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