
Best gelezen in KCK:
1  Tests
2  Kennismaking met   
 kampeermiddelen
3  Campingoverzichten

Schitter in 
het grootste 

kampeerblad 
van Europa

Elke maand opnieuw kijken vele kampeerders uit naar Kampeer & Caravan 
Kampioen (KCK), het grootste kampeerblad van Europa. 

Trouwe lezers
Niet voor niets heeft het tijdschrift een hechte band met de lezers. KCK is deskundig op 
het gebied van kamperen en deelt niet alleen kennis, maar zoekt ook de interactie op 
met de kampeerder. Het resultaat is een maandblad vol objectieve tests en inspirerende 
artikelen over vakanties, campings, tenten, caravans en alles wat kamperen zo mooi 
maakt. Raak een groep trouwe lezers met een advertentie in KCK.

Kampeer & Caravan Kampioen 

anwb.nl/campingpartners

Voor empty-nesters Loes & Peter

Wij verslinden al járen de KCK. De nieuwste 

modellen komen uitgebreid aan bod. 

Niet alleen vinden we handige informatie, 

ook veel inspiratie voor het plannen
 van onze 

volgende vakantie!

Gemiddeld bereik
305.000 lezers 

Verspreide oplage
52.000 exemplaren

Lezers
52% man / 48% vrouw

Leeftijd(sklasse)
45+ jaar

Nog geen 
CKE-kaart? 

Kijk op 
anwb.nl/cke

spECialE aaNbiEdiNgEN

1 Camping La Ravoire
Doussard, Meer van Annecy 
De camping ligt 17 km van Annecy en 
binnen 1 km van het Meer van Annecy 
en is omgeven door de Alpen. Leuk: er 
is een indoorzwembad met glijbaan en 
speeltuin.

2 Yelloh! Village Pré Lombard
Ariège, Pyreneeën 
Hier krijg je magische bergen en 
meren, watervallen van Roquefort en 
talloze kastelen, forten en burchten. 
Ontdek per paard, ezel, lopend of fiet-
send de Ariège.

3 Camping Pyrénées Natura Pic 
Pic du Midi, Pyreneeën 
Camping met domein van 3 ha gelegen 
in de Hautes-Pyrenées, omgeven door 
groen en aan de rand van het Natio-
naal Park van de Pyreneeën. Wandel, 
fiets en mountainbike in de bergen.

CKE-aanbieding: 19 maart t/m 
2 juli 2017 € 16 voor 2 pp + tent/
caravan/camper incl. stroom 
 
i www.campinglaravoire.com

CKE-aanbieding: 10% korting 6 
maart t/m 7 juli en 2 sept t/m 5 
nov 2017

i www.prelombard.com

CKE-aanbieding: laagseizoen € 17 
voor 2 pp + tent/caravan/camper 
incl. stroom

i www.camping-pyrenees-natura.com

CKE-aanbieding: staanplaats € 17 
voor 2 pp + stroom, verhuur 10% 
korting laagseizoen

i www.campingchamplachevre.com

KE-aanbieding: 10% korting op 
minimaal 1 week 

i www.camping-lac-aydat.com

CKE-aanbieding: 5 mei t/m 7 juli 
en 25 augustus t/m 16 oktober 
2017: € 15 per nacht

i www.campingguillestre.com

CKE-aanbieding: € 17/nacht van 
30 april t/m 7 juli en 28 aug t/m 30 
september 2017

i camping-hautsderosans.com

CKE-aanbieding: Voor juli/na aug: 
geen reserv.kosten, € 17 pppn, 
honden gratis, 21 dgn+ 10% 
korting
i www.camping-iscledeprelles.com

3x tussen de bergen

Frankrijk
1 schone lucht,  

schoon uitzicht  
De beste manier om het dagelijks 

leven los te laten en volledig tot rust te 
komen? Zoek de bergen op. Geen 
uitlaatgassen, maar frisse berglucht. 
Geen rumoer om je heen, slechts staren 
naar die geweldige bergtoppen in alle 
stilte. Én: ga je kamperen, dan heb je 
vaak lekker ruime staanplaatsen, want 
ruimte is er genoeg in de bergen. O ja, en 
laten we dat geweldige uitzicht niet 
vergeten: of je nu in de Haute-Alpes of de 
Pyreneeën zit, je ontwaakt elke morgen 
in een magisch plaatje.

in alle rust staren 
naar bergtoppen 

4 Camping Champ la Chèvre
Drôme, Région Die 
Midden in het berglandschap geniet je 
van ruime staanplaatsen of verhuur- 
accommodaties. Wandel, mountain-
bike, e-bike, canyoning, via ferrata, 
klim of rijd paard door de bergen.

5 Camping du Lac d’Aydat
Auvergne, Volcanoes Area
Camping op 870 meter hoogte tussen 
meren en vulkanen. Wandelen en 
fietsen door de bergen zijn de belang-
rijkste activiteiten bij een bezoekje aan 
Lac d’Aydat.

 6 Camping La Rochette   
Hautes-Alpes
Deze familiecamping ligt diep in de 
Franse Alpen, genesteld vlak bij het 
Massif des Ecrins, aan de grens van de 
Queyras-vallei. De camping ligt in een 
zonnige regio, op 800 m van Guillestre.

7 Camping Les Hauts de Rosans
Baronnies Provençales Nat. Park
Wil je 7 hectare beschermde natuur? 
Dan kies je voor Les Hauts de Rosans, 
waar de Hautes-Alpes en de Drôme 
Provençale elkaar kruisen: rustige sfeer, 
mooie sterrenhemels en bergsport. 

8 Camping de l’Iscle de Prelles
Natural Park van de Ecrins
De camping op 1.200 m hoogte ligt 
tussen het Nationaal Park van de Ecrins 
en het Regionaal Park van de Queyras, 
aan de oever van de Durance. Rust en 
kalmte zijn hier kernwoorden.

2 Van wandeling  
tot via ferrata  
Mooi, dat uitzicht, maar 

actievelingen blijven er niet de hele dag 
naar kijken: hup, eropuit om de boel eens 
beter te verkennen. Trek die wandel-
schoenen aan, stap op je mountainbike, 
fiets of e-bike of ga voor de verandering 
eens voor een bergtocht te paard. Rugzak 
mee voor een picknick onderweg! Mag 
het wat avontuurlijker? Denk eens aan 
via ferrata, in het Italiaans letterlijk 
‘ijzeren weg’, waarbij je klimt aan 
staalkabels. Of canyoning, waarbij je de 
loop van een rivier volgt in een kloof. 
Spannend? Dat zeker!

3 Meer natuur cadeau
Het fijne aan kamperen in de 
bergen is niet alleen dat je die 

uitgestrekte berglandschappen kunt 
bewonderen, vaak krijg je er veel andere 
mooie natuur bij cadeau. Denk aan 
kraakheldere bergmeren – ideaal voor 
een verfrissende duik of een dagje zeilen, 
surfen of kanoën – maar ook aan 
vulkanen, kronkelende rivieren door 
diepe kloven en kletterende watervallen. 
Natuurliefhebbers weten dan ook: nous 
devons aller à la montagne.

8 x kampeervoordeel met Camping Key Europe
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Kampeer & Caravan Kampioen

Technische gegevens
drukprocédé-omslag   offset plano
drukprocédé-binnenwerk   offset rotatie
papiersoort-omslag   170 grams h.h.m.c.
papiersoort-binnenwerk   65 grams h.h.m.c.
afwerking   garenloos gebonden
bladspiegel   215 x 300 mm (bxh)
aflopend   3 mm overvul
raster   54 l/cm
puntverbreding   20%
advertentiemateriaal   Certified PDF tijdschriften
   Nederland + kleurproef
specificaties   anwb.nl/campingpartners

Verschijningsdata
De Kampeer & Caravan Kampioen (KCK) verschijnt 11 keer per 
jaar. Kijk voor actuele verschijnings-, reserverings- en sluitdata 
op anwb.nl/campingpartners

Bijlage maart editie: Charmecampings
Bijlage april editie: ANWB-gids Onderweg Campings
Oktober editie: Extra dik beursnummer 
December editie: Dubbeldik winternummer  

Aanvullende tarieven
Speciale plaats of formaat (in overleg): 10% toeslag.
Inserts (meehechten of inplakken) op aanvraag.
• Toeslag cover 2 en 3: 10%
• Toeslag cover 4: 15%

Advertorial en reportages
Vraag ons naar de mogelijkheden.

Online tarieven
Voor mogelijkheden en tarieven zie onze website
anwb.nl/campingpartners

Redactionele post social media
Op aanvraag

Algemene voorwaarden
Op al onze orders zijn de door ANWB vastgestelde 
leveringsvoorwaarden van toepassing zie anwb.nl/campingpartners

Materiaal aanleveren
advspecials@anwb.nl

Contact
advertising@anwb.nl
088-2697950
anwb.nl/campingpartners

Formaat en tarieven (excl btw)
Afmetingen zijn B x H
Formaat Zetspiegel Bladspiegel*  Tarief
2/1 pagina** -  430 x 300 € 12.200
1/1 pagina 195 x 280 215 x 300 €  6.100
1/2 pagina  195 x 138 215 x 148,5 € 3.660
1/2 pagina  96 x 280 106 x 300 € 3.660
1/4 pagina  195 x 67   € 1.830
1/4 pagina  46 x 280   € 1.830
1/4 pagina  96 x 138   € 1.830

Speciaal aanbod 
• Voor regio's/campingfederaties:
2/1 branded content + 1/1 advertentie 
(mag over 2 edities verspreid) € 9.900
• Voor campings:
1/1 pagina redactie en 1/1 pagina met 8 campings 
conform format à € 750 per camping. Minimale afname 4 
campings (thema in overleg).

* Bij afopende advertentie: + 3 mm overvul
** Min. omvang voor reportages is 2 pagina’s exclusief aanvullende advertentiepagina’s.

Mediaplanning  ADV = advertentie, BC = Branded Content
Editie Publicatie Verschijnt Reservering Aanleveren
5  ADV 16 apr   15 mrt   22 mrt  
 BC 16 apr   22 feb   22 feb  
6  ADV 16 mei   16 apr   23 apr  
  BC 16 mei   22 mrt   22 mrt  
 7  ADV 20 jun   21 mei   28 mei  
  BC  20 jun   26 apr   26 apr  
8   ADV 25 jul   25 jun   2 jul  
  BC  25 jul   3 mei   31 mei  
 9   ADV 22 aug   23 jul   30 jul  
 BC  22 aug   28 jun   28 jun  
10 ADV 26 sep  27 aug   3 sep  
  BC 26 sep   22 aug  22 aug  
11  ADV 31 okt   1 okt   8 okt  
 BC 31 okt   5 sep   5 sep  
12/1  ADV 12 dec   12 nov  19 nov  
  BC 12 dec   17 okt   17 okt  
2  ADV 23 jan   17 dec   2 jan
  BC  23 jan   28 nov  28 nov  
3  ADV 20 feb   21 jan   28 jan  
  BC  20 feb   2 jan   2 jan  
4  ADV 19 mrt   18 feb   25 feb  
  BC  19 mrt   31 jan   31 jan  
5  ADV 16 apr   16 mrt   23 mrt  
  BC 16 apr   21 feb   21 feb  


