
MEDIATARIEVEN FIETSSPORT MAGAZINE 2021

Formaat met sponsor zonder sponsor 

Hele pagina (A4) € 1.330,10 € 954,46  

Halve pagina (A5) € 665,06 € 477,24 

Kwart pagina (A6) € 332,53 € 238,61 

Achtste pagina (A7) € 217,22 € 155,83  

*Alle tarieven zijn inclusief BTW, per plaatsing 

De NTFU ondersteunt tochtorganisatoren bij de promotie voor hun evenementen. De kalender in Fietssport 
Magazine valt bij 75.000 lezers op de deurmat en de online kalender op Fietssport.nl wordt jaarlijks ruim 
1 miljoen keer geraadpleegd. Wil je jouw tocht extra in de spotlight zetten? Maak dan gebruik van de 
advertentiemogelijkheden bij de NTFU. 

VOOR VERENIGINGEN/STICHTINGEN/BEDRIJVEN AANGESLOTEN BIJ DE NTFU

Ons magazine met daarin de NTFU-toertochtenkalender verschijnt 4x per jaar en wordt 

door circa 100.000 lezers gelezen. We hebben advertentiemogelijkheden van 1/8 pagina tot 

een hele pagina in het kalendergedeelte. Lever je advertentie aan bij John de Vries via 

vriedesign@xs4all.nl. 

ADVERTENTIES MAGAZINE

OPMAAK 
Kies je voor een professionele uitstraling? Laat je advertentie dan opmaken door de 

NTFU. Via de NTFU kunnen clubs in 2021 hun advertentie met 50% korting laten  

opmaken. Deze advertentie kun je vervolgens ook voor andere media gebruiken.  

Handig! Bij interesse kun je contact opnemen met vriedesign@xs4all.nl. 

Advertentie Kosten Aanleverdeadline 

Hele pagina (A4) € 54,45 6 januari 

Halve pagina (A5) € 42,35 20 april 

Kwart pagina (A6) € 36,30 3 augustus 

Achtste pagina (A7) € 36,30 12 oktober 
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VERSCHIJNINGSDATA 

AFMETING ADVERTENTIES  

1/1 pagina (A4) 255 mm hoog x 187 mm breed 
1/2 pagina (A5) 125 mm hoog x 187 mm breed of 255 mm breed x 91 mm breed  
1/4 pagina (A6) 125 mm hoog x   91 mm breed of 60 mm hoog x 187 mm breed 
1/8 pagina (A7)   27 mm hoog x 187 mm breed of 60 mm hoog x 91 mm breed

VERSCHIJNINGSDATUM 
Dinsdag 2 maart 2021 
DEADLINE ADVERTENTIES 
Maandag 18 januari 2021

NUMMER 1 NUMMER 2

NUMMER 3 NUMMER 4

VERSCHIJNINGSDATUM 
Dinsdag 1 juni 2021 
DEADLINE ADVERTENTIES 
Maandag 19 april 2021

VERSCHIJNINGSDATUM 
Dinsdag 14 september 2021  
DEADLINE ADVERTENTIES 
Maandag 2 augustus 2021

VERSCHIJNINGSDATUM 
Dinsdag 7 december 2021  
DEADLINE ADVERTENTIES 
Maandag 25 oktober 2021

NR 1 -FEBRUARI 2020  
JAARGANG 65  - €6,95 
FIETSSPORT.NL

Start
Laat de lente  

maar komen! 

Toertocht Training
De eerste E-MTB-marathon in  

Nederland komt eraan! blz. 20

Hoe bereid je je voor op  

lange klimmen? blz. 28

MAGAZINE

NR 2 -JUNI 2020  
JAARGANG 65  - €6,95 
FIETSSPORT.NL

Routes
Fiets de mooiste  
in eigen land 
deze zomer 

Fietsspot Gezond
Op de koffie bij Ride Out  
in Amsterdam, blz. 46

De hamstringblessure. Hoe voorkom je klachten aan deze spiergroep? blz. 58

MAGAZINE

Lever je advertentie  

aan bij John de Vries,  

vriedesign@xs4all.nl.



ALGEMENE INFORMATIE 
Titel: Fietssport Magazine  
Oplage: 75.000  
Uitgegeven door: NTFU te Veenendaal  
Hoofdredacteur: Wilma Vorselman  
Bladmanager: Erik Tolboom  
Verschijningsfrequentie: 4 x per jaar  
Advertentie-exploitatie: SFM De Sportuitgever  
Advertentieverkoop en administratie:  
030 - 697 77 10 sales@desportuitgever.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REDACTIONELE FORMULE 
Ons magazine – dat vier keer per jaar bij de lezers  
op de mat valt – staat bol van inspirerende  
verhalen én updates op materiaalgebied.  
De onafhankelijke redactie bestaat uit fanatieke  
wielersporters die de ontwikkelingen op het  
gebied van onder meer fietstechniek,  
fietsproducten, trainingsmethoden, voeding  
en gezondheid nauw gezet volgen.  
 
DOELGROEP 
Fietssport Magazine wordt verstuurd naar de  
75.000 leden van de NTFU en heeft ruim  
25.000 meelezers. Een bereik van  
100.000 lezers!  

Advertentie Kosten 
Banner homepage € 170,- 
Banner kalenderpagina € 191,25

ONLINE FIETSSPORT.NL 
Fietssport.nl is een initiatief van de NTFU. Op Fietssport.nl vinden wielrenners 
en mountainbikers prachtige routes, leuke clubs, interessante artikelen én het 
meest complete overzicht van uitdagende toertochten. Met meer dan 75.000 
bezoekers per maand is dit dé plek om online jullie doelgroep te bereiken.  
De site biedt verenigingen en stichtingen verschillende bannermogelijkheden. 

NIEUWSBRIEF FIETSSPORT.NL  
De NTFU verstuurt maandelijks nieuwsbrieven naar 25.000 wielrenners en  
mountainbikers. De nieuwsbrief is de manier om fietsers te verleiden direct in  
te schrijven voor een tocht. 

Ben je geïnteresseerd,  
heb je nog vragen of wil je 
advies? Neem dan contact  

op met SFM de sportuitgever 
030 - 697 77 10 

sales@desportuitgever.nl 

Frequentie: 2x / maand 
 
Verschijning: 2e en 4e donderdag van de maand 
 
Deadline: 1 week voor verschijning 
 
Abonnees: MTB: 22.500 / Race: 26.500 
 
Advertorial: €300,- (per doelgroep - race of MTB) 
 
Aanleverspecificaties: zie optie 1 en 2

Advertentie                     Kosten 
Banner homepage          € 255,- 
Banner met tekst            € 255,- 
Afbeelding met tekst     € 255,-

MEDIATARIEVEN FIETSSPORT MAGAZINE 2021
VOOR VERENIGINGEN/STICHTINGEN/BEDRIJVEN AANGESLOTEN BIJ DE NTFU


