
 
 

Adverteren in het blad van de afdelingen Delta- en Schermvliegen 
 
De afdelingen Delta- en Schermvliegen brengen in 2019 gezamenlijk vier keer een magazine 
uit voor hun leden. Het magazine bevat onder andere ervaringen van leden, reportages over 
vliegstekken, over materiaal, over vliegtechniek en meteorologie. Dat biedt volop 
mogelijkheden om te adverteren.  
 
Doelgroep 
Enkele karakteristieken van de doelgroep: 
 

● Bereik van ongeveer 2.000 actieve vliegers  
● in de leeftijd van 16 tot 80 jaar 
● gemiddelde leeftijd 48 
● 90% mannen 
● sportief ingestelde buitensporters 
● geïnteresseerd in: 

o (verre) reizen, natuur, milieu en techniek, zowel zelfverzorgend low-budget 
als verzorgd high-budget 

o veel bezochte landen zijn Frankrijk, Oostenrijk, Italië en Spanje 
o en ook Turkije, Duitsland, Slovenië, Marokko, Zuid-Afrika en Brazilië 
o fotografie en film 
o vliegmateriaal, sportkleding en -accessoires 

 
Advertenties 
Adverteren kan vanaf 1/8 A4 tot en met 1/1 A4; alles in full color. Prijzen beginnen bij €55,-
per advertentie per editie. Voor KNVvL erkende opleidingsinstanties (vliegscholen voor 
delta- of schermvliegen) gelden gereduceerde tarieven. Zie ommezijde voor een volledig 
overzicht. 
 
Flyers 
Naast adverteren is het ook mogelijk om een flyer bij te laten voegen. De kosten daarvan zijn 
€237,50 voor een flyer van 1 pagina A4 of A5, inclusief portokosten maar exclusief de kosten 
van het drukken van de flyer. Neem contact op voor flyers van meerdere pagina’s of het 
bijvoegen van een complete brochure. 
 
Verschijning 
De vier edities verschijnen aan het begin van de maanden april, juli en oktober en half 
december in gedrukte vorm en worden ook gepubliceerd op ISSUU.com. 
Advertentiemateriaal moet minimaal 6 weken voor verschijnen zijn aangeleverd. 
 
Contact 
Neem voor vragen over adverteren in het magazine voor Delta- en Schermvliegen contact op 
met Gerald van Dalen via communicatie.schermvliegen@knvvl.nl  
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    Advertenties Magazine Delta/Scherm: afmetingen, prijzen en planning 2019     

                                              

    hele pagina   halve pagina liggend   kwart pagina liggend   achtste pagina liggend     

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

    afmeting bxh 209 x 297   afmeting bxh 209 x 146   afmeting bxh 209 x 69   afmeting bxh 209 x 32     

  
met 3 mm 
bleed 215 x 303  

met 3mm 
bleed 215 x 152  

met 3 mm 
bleed 215 x 75  

met 3 mm 
bleed 215 x 38   

    tarief scholen € 220,00   
tarief 
scholen € 110,00   

tarief 
scholen € 55,00   

tarief 
scholen € 27,50     

    tarief derden € 330,00   tarief derden € 165,00   tarief derden € 82,50   tarief derden € 55,00     

                                              

    achterpagina   halve pagina staand   kwart pagina staand   
achtste pagina 

rechthoek     

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

    afmeting bxh 209 x 297   afmeting bxh 100 x 297   afmeting bxh 100 x 146   afmeting bxh 100 x 69     

  
met 3 mm 
bleed 215 x 303  

met 3 mm 
bleed 106 x 303  

met 3mm 
bleed 106 x 152  

met 3 mm 
bleed 106 x 75   

    tarief scholen € 440,00   
tarief 
scholen € 110,00   

tarief 
scholen € 55,00   

tarief 
scholen € 27,50     

    tarief derden € 550,00   tarief derden € 165,00   tarief derden € 82,50   tarief derden € 55,00     

                                              

    Planning 2019   Toevoegen Flyer     

    Nummer   Advmail 
Deadline 
opgeven 

Deadline 
aanleveren 

Naar 
Sandd     1 vel/blad      

    april   14-02-19 22-02-19 22-02-19 28-03-19     advertentiewaarde € 137,50     

    juli   10-05-19 24-05-19 24-05-19 27-06-19     insteken € 100,00     

    oktober   09-08-19 23-08-19 23-08-19 26-09-19     totaal € 237,50     

    Kerst   25-10-19 08-11-19 08-11-19 12-12-19     dikkere flyers op aanvraag     

                                              

 


