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De KNHS…
• Is de paardensportbond van Nederland.

• Bedient een markt van meer dan een miljoen paardensport 

geïnteresseerden.

• Is hoofdrolspeler in de paardensector met een omzet van 1,5 miljard 

euro per jaar.

• Heeft 150.000 leden en 1.500 aangesloten verenigingen.

• Bindt alle paardensporters in Nederland.

• Heeft een effectief en relevant communicatiebereik                   

binnen een kwalitatief hoogwaardige doelgroep.

‘De Nederlandse paardensport behoort al vele jaren tot de wereldtop. Zowel op Europees, wereld-

als olympisch niveau worden al decennia lang bijna consequent medailles geoogst, en dat in een 

sport die wereldwijd sterk groeit. Zo registreerde de wereldfederatie FEI in 2019 in totaal 43.780 

internationale ruiters (+62% sinds 2009), 83.131 paarden (+73% sinds 2009) en 4.708 

evenementen (+68% sinds 2009).’



De KNHS biedt…
• Toegang tot een kwalitatief hoogwaardige doelgroep met een 

bovengemiddeld welstandsniveau.

• Communicatiemogelijkheden binnen een divers en compleet 

crossmediaal spectrum bestaande uit online platformen, apps, social

media, evenementen, offline en digitale magazines en het Nationaal 

Hippisch Centrum.

• Platformen om contacten met paardensporters te versterken door onder 

andere relevante branded content voor adverteerders. 

• Kennis van de paardensporter en van marketing, waarmee ze op maat 

gemaakte campagnes en relevant bereik creëert om doelstellingen van 

marketing- en mediamanagers te realiseren. 



PAARD&SPORT DIGITAAL MAGAZINE SOCIAL ADVERTISING NIEUWSBRIEVEN & E-MARKETING

Ons ledenmagazine Paard&Sport verschijnt 

zes keer per jaar digitaal en wordt door 

115.000 KNHS-leden ontvangen. 

Paard&Sport is daarmee het grootste 

sportblad van Nederland. 

Paard&Sport biedt verschillende 

mogelijkheden voor advertenties, advertorials, 

branded content en productpromoties.

Het tweemaandelijkse digitale magazine 

verschijnt in januari, maart, mei, juli, september 

en november.

Via social advertising, winacties en branded

content zijn er meerdere mogelijkheden om 

uw merk, product of dienst onder de aandacht 

te brengen en de conversatie en conversie 

met de paardensporter aan te gaan. 

Op ons YouTubekanaal bestaat de 

mogelijkheid korte video-ads te plaatsen voor 

of achter onze videocontent.

70K volgers

75,7K volgers

8,78K volgers

1,8M weergaven

De KNHS online nieuwsbrievendienst heeft 

een oplage van ruim 124.000 in verschillende 

varianten. De KNHS stuurt nieuwsbrieven 

naar de volgende zes doelgroepen: 

• Sportaanbieders, Ruiters, Bixie&Friends, 

Wedstrijdsporters (elke maand)

• Instructeurs (elke twee maanden)

• Officials (elk kwartaal)

De nieuwsbrieven bieden verschillende 

banneropties en mogelijkheden voor branded

content, productacties en campagnes. 

Online advertising



Advertising

Paard&Sport magazine

Ons ledenmagazine Paard&Sport:

• Verschijnt zes keer per jaar digitaal voor de KNHS-leden.

• Wordt door 90.000 KNHS-leden van 13 jaar en ouder 

ontvangen.

• Bestaat uit vele informatieve artikelen, interviews en 

sfeerverhalen rondom de paardensport, en dit alles prachtig 

geïllustreerd.

• Wordt hoog gewaardeerd door onze leden (70,8% is tevreden 

tot zeer tevreden, 24,3% neutraal). 

• Is veruit het grootste paardenmagazine van Nederland.

• Biedt verschillende mogelijkheden voor digitale advertenties, 

advertorials, branded content en productpromoties.

• Verschijnt in januari, maart, mei, juli, september en november. 



Bixie&Friends magazine

Offline advertising

Ons jeugdmagazine Bixie&Friends:

• Wordt twee per jaar gestuurd naar alle jeugdleden van 

12 jaar en jonger en naar de aangesloten FNRS-

bedrijven.

• Heeft een oplage van 40.000 exemplaren en is daarmee 

het een na grootste paardenmagazine van Nederland.

• Bevat strips, puzzels, posters en diverse informatieve en 

sfeervolle verhalen geschikt voor de doelgroep. 

• Is het hoogst gewaardeerde KNHS-product met een 

dikke 8,5 als score. 

• Biedt verschillende mogelijkheden voor advertenties en 

productpromoties. 

• Verschijnt in 2022 in juli en december. 



Nationaal Hippisch Centrum

Offline advertising

Het Nationaal Hippisch Centrum (NHC):

• Is het paardensportcentrum van Nederland waar sport, fokkerij 

en brancheverenigingen van maneges en pensionstallen 

intensief samenwerken.

• Heeft onder andere drie overdekte hallen, een restaurant, zes 

vergaderzalen, stallen en een buitenterrein van 23 hectare. 

• Trekt meer dan 200.000 bezoekers per jaar voor nationale en 

internationale evenementen, zoals de Hippiade, het NK Dressuur 

en het WK voor Jonge Dressuurpaarden. 

• Is hét clubhuis van de Nederlandse paardensport dat u 

aanzienlijke exposuremogelijkheden met internationale allure 

biedt. Voorbeelden zijn:

• Boarding

• Branding hindernismateriaal

• Merkkoppeling aan events

• Advertising videodisplay

• Productplacement

• Promostand

• App advertising



Waarom adverteren bij de KNHS?
De KNHS heeft een zeer actieve crossmediale strategie welke leidt tot een enorm bereik met paardensportfans in Nederland, zowel 

online als offline. Wij communiceren dagelijks met paardensportfans via verschillende media. Dat maakt ons zichtbaar, relevant en 

van toegevoegde waarde.

150.000 leden & 

bijbehorende data

1,8 miljoen bezoekers 

per jaar

90.000 

nieuwsbriefabonnees

Oplage Paard&Sport 90.000

Oplage Bixie&Friends 40.000

200.000 volgers op alle 

social media kanalen

>200.000 bezoekers 

Nationaal Hippisch Centrum
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Tarievenkaart

U kunt ook volledig flexibel uw eigen 

mediamenu samenstellen op basis van uw 

wensen en budget. Hiernaast vindt u de KNHS 

media tarievenkaart.

Middel Kosten/waarde Frequentie Oplage

KNHS.nl Nieuwsbericht € 1.250 Per bericht In 2021: 1,4 miljoen 

unieke bezoekers 

Banner op homepage* € 1.500 Per maand

Social media Facebook 1x € 750

3x € 695

5x € 600

Per bericht 67.000

Instagram 1x € 750

3x € 695

5x € 600

Per bericht 70.000

Direct mailing Nieuwsbericht in KNHS 

nieuwsbrieven**

1x € 950

3x € 1250

Per nieuwsbrief 41.000 – 90.000

Banner in KNHS 

nieuwsbrieven***

€ 500 Per maand 41.000 – 90.000

Paard&Sport Advertentie digitaal

Full adv.

Small adv.

Footer

Logo

1x 3x 6x

€ 2500 € 2250 € 2000

€ 1500 € 1250 € 1000

€ 950 € 750 € 500

€ 500 € 400 € 300

Per editie 115.000

Redactioneel artikel € 4.500 Per artikel 115.000

Ledenvoordeel € 2000 Per product 115.000

KNHS Ledenvoordeel € 3200 Incl. promotie website, online 

en nieuwsbrief

-

Specificaties:

*   Zijkant 360x200px (max. 100kb)

Midden 550x90px (max. 100kb)

**   Tekst max. 80 woorden + afbeelding 285x286px (max 100kb) + URL

***  600x150px (max. 100kb) + URL



CONTACT
Nicole Baten

n.baten@knhs.nl 

06-55880981

Copyright: KNHS, alle rechten voorbehouden. Prijzen en informatie zijn onderhevig aan wijzigingen. Alle prijzen zijn exclusief BTW en out of pocket kosten.


