
 
 

 PAKKET SPORTGEZONDHEIDSZORG  
Het is ook mogelijk om naast Sport & Geneeskunde de doelgroep van 
sportmasseurs, sportzorgmasseurs en wellnessmasseurs te bereiken. We kunnen 
dan de titel Sportmassage, vakblad van NGS in een oplage van 6.000 exemplaren 
aanraden of de NGS Kennisdag waar 350 sportmasseurs elkaar ontmoeten.  
  

UITGEVER: ARKO SPORTS MEDIA 
GEDRUKTE OPLAGE: 2.000 

BLADFORMULE 
Het wetenschappelijk 
tijdschrift Sport & 
Geneeskunde richt zich op 
iedereen met een 
wetenschappelijke interesse 
voor sport en gezondheid. 
Sport & Geneeskunde bevat 
artikelen gerelateerd aan 
wetenschappelijk onderzoek, 
de sportmedische praktijk, 
en klinische studies.  

Daarnaast bevat het ook artikelen gerelateerd aan 
casuïstiek, boekbesprekingen en proefschriften, referaten 
en congresteksten en relevant nieuws. Biedt de 
mogelijkheid tot publicatie van manuscripten betreffende 
origineel onderzoek, klinische studies, casuïstiek of 
overzichtsartikelen op het terrein van de 
sportgeneeskunde in de breedste zin van het woord, 
inbegrepen revalidatie, inspanningsfysiologie, 
bewegingswetenschappen, biomechanica, biomedische 
wetenschappen en sportpsychologie. 
 
DOELGROEP  
Iedereen met een wetenschappelijke interesse voor sport 
en gezondheid, waaronder sportartsen en 
(sport)fysiotherapeuten.  
 
VERSCHIJNINGSFREQUENTIE 
Editie Aanleveren materiaal Verschijning 
1 maart   week 13  
2 juni   week 26  
3 september  week 39  
4 november  week 48  
 
 

FORMATEN (BxH) 
Bladspiegel  210 x 280 mm   
Zetspiegel  180 x 245 mm  
1/1 pagina aflopend 210 x 280 mm   
                    +3 mm rondom voor afloop   
1/1 pagina   180 x 245 mm  
1/2 pagina liggend  180 x 120 mm  
 
TARIEVEN 
                       1x  2x       4x  
1/1 pagina      € 1.840 € 1.750       € 1.660 
1/2 pagina      € 1.225 € 1.165       € 1.105 
                      Alle prijzen zijn exclusief btw 
 
ADVERTENTIESPECIFICATIES 
Aanleveren als HR PDF of cPDF, resolutie 300 DPI, 
kleuropbouw full colour (indien van toepassing), 
foto’s/illustraties CMYK. 
 
TOESLAGEN  
Pagina 2/3 omslag: 10% over de plaatsingskosten. 
Plaatsing op achterpagina niet mogelijk.  
 
 
BIJSLUITERS & VOORKEURSPLAATSINGEN  
Neem contact op over de mogelijkheden.  
Alle prijzen zijn exclusief btw. 
 
 
 
 

WIERSEDREEF 7 
3433 ZX  NIEUWEGEIN 
 

T +31 (0)30 707 30 00 
 

WWW.SPORTSMEDIA.NL 
INFO@SPORTSMEDIA.NL 

TWITTER: @ARKOSPORTSMEDIA 
FACEBOOK.COM/ARKOSPORTSMEDIA 

CONTACTPERSOON 
Marleen Kessel 
E marleen.kessel@sportsmedia.nl 
T +31 (0)6-46295088 


