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Bianchi Aria E-Road
Orbea Gain M20i

Portugal

genieten
langs de
‘ecopista’

bosnië

Biken over oude spoorlijnen
MÜNSTER

WERKPLAATS

STIERMARKEN

EDDY MERCKX CLASSIC

Bike City

Blinken & glanzen

Vijf bike-tips!

1500 fanatieke fietsers

DISTRIBUTION

In print 24.000 (subscribers and retail).
Online magazine 18.000 readers.
DIGITAL MAGAZINE
Digital Magazine

4.517 subscribers

SOCIAL MEDIA

5.085 followers on Facebook.

SPORTS EN LIFESTYLE MEDIA
General:

bikeandtrekking@
sportsandlifestylemedia.nl
Winthontlaan 200,
3526 KV Utrecht
Tel. +31 (0) 30 750 8858

Director:

Pepijn Dobbelaer
pepijndobbelaer@
sportsandlifestylemedia.nl
Tel. +31 (0) 30 750 8858

PROFILE
•	The magazine for the enthousiastic biker in The
Netherlands and Belgium.
• For cyclists or road bikes, trekkingbikes, citybikes
and mountainbikes.
•	‘BIKE & trekking, the bike and travel magazine’
offers travel stories about trips in own region but
also about European and other far destinations.
• Daily interesting, funny and informative posts on
the website.
• Independent product testing and extensive
information about bike gear.
• Online support through product- and
travelplatforms.

Publisher:

Maas H. van Drie
maasvandrie@
sportsandlifestylemedia.nl
Mob. +31 (0)6 53 148 000

Partnerships&Content Production:
Adri Ulfman
adriulfman@sportsandlifestylemedia.nl
Mob. +31 (0)6 51 827 586

BIKE & TREKKING MAGAZINE
Prices per entry as of January 1st 2020
(prices excl. agency commission and VAT)

1 entry

2-4 entries

5 or more entries

2/1 page

€7.020,-

€6.670,-

On request

1/1 page

€3.600,-

€3.420,-

On request

1/2 page

€1.980,-

€1.881,-

On request

1/4 page

€1.089,-

€1.035,-

On request

Advertisements

Cover positioning surcharges
Bound-in inserts
Loose inserts

Pagina 2: +10% Pagina 3: +10% Pagina 4: +15%
On request
On request

1 entry

2-4 entries

5 or more entries

2/1 page

€7.371,-

€7.002,-

On request

1/1 page

€3.780,-

€3.969,-

On request

1/2 page

€2.079,-

€1.975,-

On request

1/4 page

€1.143,-

€1.085,-

On request

1/4 portrait
100 x 130 mm

1/4 landscape
220 x 60 mm

Advertorials
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Iron Curtain Trail

oude grenzenven
opnieuw bele rmalige
langs het voo
ijzeren gordijn
THAYATAL | R.MIRAU,
| STUDIO KERSCHBAUM, NP
WALDVIERTEL TOURISMUS
PARTNERSTVI, DANIEL GOLLNER
TEKST: ADRI ULFMAN, FOTO’S:
E SÜDMÄHREN, NADACE
ARCHIV TIC SLAVONICE, TOURISMUSZENTRAL

je
eeuwen elkaar af en kom
menten uit verschillende
fysieke
overblijfselen en herhet IJzeren Gordijn een
ook telkens weer verschillende
Bijna 50 jaar lang was
Gordijn tegen. Deze rijkWest-Europa. Ruim 10.000
inneringen aan het IJzeren
onze
barrière tussen Oost- en
dan ook bepalend voor
in het Noorden tot de Zwarte
dom en afwisseling was
te
km, van de Barentszee
en
de Iron Curtain Trail nader
‘muur’ van versperringen
keuze om dit deel van
Zee in het Zuiden liep een
een meerdaagse fietstocht
die Europa in tweeën deelde.
verkennen gedurende
soms zelfs mijnenvelden
maar de historie
verschillende hoogtepunten
waarbij we meerdere en
>>
De versperringen zijn opgeruimd,
zullen ervaren.
steeds zichtbaar in bewaard
van de Trail van dichtbij
is op veel plaatsen nog
en
posten
wacht
bunkers,
gebleven in stukken muur,
in de
een bijzonder ‘hoofdstuk’
andere aandenkens aan
Europese geschiedenis.
langs
is de fietsroute die ons
EuroVelo 13 EuroVelo13
loopt
Gordijn voert. De route
het voormalige IJzeren
stuk natuurlandschap dat
door en langs een breed
van menselijke
gebleven
is
vele jaren verschoond
flora en fauna vrij spel
bezoekers. Hierdoor hadden
ecosysteem ontwikkelen.
en kon zich een bijzonder
20
van 10.400 kilometer door
Over een totale lengte
swaardigheden
landen, langs 14 UNESCO-bezien zorgt de Iron
pese rivieren
en langs drie grote Euro
en
wekkend fietsavontuur
Curtain Trail voor indruk
paden/wegen
329 kilometer bewegwijzerde
bijzondere belevenissen.

9 etappes

Een bijzonder mooi deel
Iron Curtain Trail AT-CZ
tspad loopt op de
van het Europese langeafstandsfie
, Tsjechië en Slowakije.
grens tussen Neder-Oostenrijk schappen, interessante
land
Hier wisselen gevarieerde
rische monusteden en dorpen en cultuur-histo

2.429 hoogtemeters

146 meter (laagste punt)
667 meter (hoogste punt),
en BOSPADEN
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MAGAZINE
BIKE & TREKKING

Sizes TYPE AREA

Sizes TRIM SIZE

2/1 page
480 x 300 mm
(4 mm bleed)

1/1 page
240 x 300 mm
(4 mm bleed)

1/2 portrait
100 x 280 mm

1/2 landscape
220 x 130 mm

WEBSITE & E-NEWS

ACTIEVEVAKANTIEROUTES.NL

NATIVE ADVERTISING
Your product, brand or region will be presented in an editorial. People will read the item as interesting
content instead of paid advertisement.
		medium (max. 400 words)

Native advertising:

€890,-

large (max. 1.000 words)

€1.230,-

The articles remain on the website for 12 months, extension is possible on request.

VIDEO POSSIBILITIES
You can choose an additional video. We provide an exclusive video-review with a sneak-peak
(max. 30 seconds) which can be distributed on al mediums.
Delivered content:
Arranged content (incl. sneak-peak):
Combination with test article:

BANNERS
1 month:
Prolongations per month:

€635,on request
on request

300x125 px.
€595,€305,-

300x250 px.
€885,€410,-

OTHER POSSIBILITIES

An outstanding way to promote your product or area is to include marketing material in
our magazines. There are many ways to do this. For example to include a mini-magazine,
a flyer or a product.
We also offer the possibility to create a flyer or mini-magazine for you. Ask for the prices
and possibilities.

PUBLICATION DATES 2020
Publication frequency: 5 times a year
Subscription rate per year: €22,- (incl. VAT)
Retail price: €4,99
Edition

Closing date		Publication date

1*

20 December 2019

15 January 2020

2

27 February 2020

19 March 2020

3

26 March 2020		16 April 2020

4

1 May 2020		20 May 2020

5*

14 August 2020

2 September 2020

FOTO: ANDREAS MEYER

* Combined HIKE&BIKE edition

6 dagen, 300 kilomet
er,
10.000 hoogte
meters
ANDREAS MEYER, DREI ZINNEN

Op 1 juli vertrekken hier
de deelnemers om via
de Kronplatz, de trails
van de Sellaronda en
het rotslandschap van
o.a. Rosengarten na zes
dagen met bijzondere
indrukken en ervaringen
in het wijndorp Tramin
aan te komen. Midden
tussen de wijngaarden
en appelboomgaarden
wacht hier een prachtig
avondprogramma op
de deelnemers. De afsluitende
ronde op de
volgende, laatste dag
langs de Kalterer See
is
een heuse ‘zegeronde’.
Géén wedstrijd Alhoewel
het woord ‘Rallye’
anders doet vermoeden
is tijd geen factor bij de
TransTirol BikeRallye. Je
kunt aansluiten bij een
van de gidsen die met
een verschillend tempo
onderweg zijn. Wie liever
op eigen houtje of
samen met vrienden aan
de etappes of trajecten
waagt, kan gebruik maken
van de wegwijzers,
routebeschrijvingen en/of
GPS-gegevens om de
weg naar de volgende
bestemming te vinden.
En... zoals gebruikelijk
kent ook in 2019 elke
XX

p
Fraai veerpakte
bescherming

MARKETING

etappe een 'lightvariant'
waarbij
ondersteuning maar liftondersteunniet de traping voor extra
hoogtemeters en rijplezier
zorgt.
Complete ontzorging
Als deelnemer van de
Trans Tirol Bike Rallye
mag je kwaliteit op alle
gebieden verwachten.
Een perfecte organisatie
met mobiele werkplaatsen
, mecaniciens en
vervangende en test-fietsen
plus een optimale

sfeer met ‘like minded’
MTB-enthousiastelingen
vormen de basis. Om
je bagage hoef je je geen
zorgen te maken; deze
wordt telkens voor je
verplaatst van start- naar
eindpunt. En speciaal
geselecteerde hotels met
een
keuken helpen de batterijen lekkere regionale
onderweg telkens
weer optimaal op te laden
tussen de etappes.

SCHWALBE

PRO ONE

Meer informatie: transtirol-bike
rallye.com
y

Brillenspecialistt
nd
Bollé kwam ein
2015 voor het
eerst met een
fietshelm op
de markt, The
M
One geheten. Meteen
e roos betreft wat funcde
in
schot
een
ventilatie, afwerking en
d
tionaliteit, aerodynamica,
de meningen over
n we zelf. Toch liepen
design, vonden
geen Two werd,
anig uiteen, dat The One
het design zoda
zijn helment vorig jaar voordat Bollé
en duurde het tot
nieuwste
Trackdown MIPS is de
collectie verversste. De
dat nog niet kent: dat
hij heeft MIPS. Voor wie
en
Het
mtb-helm
Impact Protection System.
staat voor Multi-directional
krachten
ervoor zorgt dat de rotatie
die
ogie
technolo
een
is
met schuine inslag) in
en gevolge van een val
op het hoofd (te
zodat de
verwerkt door de helm,
worden
te
mat
belangrijke
MIPS-technologie
nschade vermindert. De
kans op hersen
(ook in
helmenmerken toegepast
60
door
s
inmiddels
wordt
een bezoek aan het
ort en de skisport). Na
de paardenspo

oury mountain grips

FOTO: M. KOTTERSTEGER

TEKST: ADRI ULFMAN; FOTO’S:

Het parcours van de TransTirol
in 2019 door het berglandscha BikeRallye loopt
p van de Dolomieten. Op 30 juni 2019
komen de deelnemers,
gidsen en het organisatiete
am
en tevens eindpunt: Niederdorf,samen in startin het ZuidTiroolse Pustertal.

"De snelste raceband"
topprestatie draagt
Ontwikkeld voor een
van de wielrenner
de Pro One de energie
op de weg. Maximale
compromisloos over
lichte MicroSkin
versnelling door de extra
grip en minimale
constructie, uitstekende
staat voor een
rolweerstand. Dit alles
De all-round
dynamische rijervaring.
en insnijdingen
bescherming tegen lekrijden
zorgt voor meer zekerheid.
voor maximale prestatie.
Tubeless technologie
www.schwalbe.com

© DREI ZINNEN MARKETING,
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bikeradar.com

es

Meer dan alleen kleurtj

GEBRUIKT:
4 MAANDEN

+ Zeer veilig
+ Afwerking
+ Prestaties
– Gewicht
bolle.com

GEBRUIKT: 14 MAANDEN

+ Comfortabel
+ Slijtvast
+ Veel grip

zijn op de markt,
+ Kleurtjes
Grips compleet nieuw
Het is niet dat Oury Mountain de Amerikaanse grips al meer dan veer/ Vrij dik
+/–
zijn
integendeel: voor de BMX
-versie is ook al ruim
yg p
ourygrips.com
de dikkere mountainbike
tig jaar verkrijgbaar, en
van de doorbraak
jaren negentig, ten tijde
dertig jaar leverbaar. Begin
een cultstatus, maar
hadden de rubberen grips
dween Oury een beetje
van de mountainbike,
in Europa lastiger en ver
– ook bekend van
was de verkrijgbaarheid
langzaam maar zeker
het grotere Lizard Skins
de OuryOury overgenomen door
van die firma zijn nu ook
uit beeld. Eind 2017 werd
via het distributienetwerk
en
in verschillende
aanbod
handvatten
uitgebreid
onder andere
Behalve een meer dan
is vrij
rubbercompound. Die
grips weer volop verkrijgbaar.
g
aan de Oury Grips de
in je handen
moet
mm
kkleuren, is het bijzondere
33
De diameter van
ons te dik. Maar in
zacht en behoorlijk dik.
handen lijken de grips
geen
passen, en voor kleine
p
grips heeft deze Oury
ttegenstelling tot veel lock-on
(koker) en kun je het
harde kunststof binnenkant
bijvoorbeeld
als
net
rubber flink ver indrukken,
(al zijn de Oury’s
de foam-grips van ESI
montage
De
zacht).
zó
niet
ook weer
een beetje
gebeurt met behulp van
op
handvatten
de
om
water
het stuur te laten glijden.
Na een nachtje drogen
N
zitten ze muurvast op
ieder stuur, of dat nu van
glad carbon is of van grover
overigens
bestaat
Er
aluminium.
a
ering,
wel een Oury in lock-on-uitvo
w
comfortabel
maar die voelt minder
m
koker.
aan vanwege de kunststof
a
niet aan je
De rubbercompound kleeft
D
handschoenen,
handen en ook niet aan
h
vast. Je glijd er
maar biedt wel veel hou
m
comfortabel.
nooit af. En ja, ze zijn lekker
n

SUBMISSION GUIDELINES

Deliveryformats: Certified PDF 300 dpi true scale (JPEG, TIFF, EPS) Full-colour ads in CMYK. Do not include Crop
Marks. Embed fonts or transfer into lettercontours. All ads need to be delivered print-ready. Ads can be submitted via:
traffic@sportsandlifestylemedia.nl
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