
Most popular items
1  Tests
2  Introductions to 
 camping equipment
3 Campsite surveys

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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Stand out in 
the largest

camping 
magazine

Each month many campers look forward to receiving the Kampeer & Caravan
Kampioen (KCK), the largest camping magazine in Europe.

Loyal readership
This magazine has a well-deserved strong tie with its readers. KCK is an expert in the 
area of camping and not only does it share its knowledge but it also looks for interaction 
with campers. The result is a monthly magazine packed with objective tests and 
inspiring articles about holidays, campsites, tents, caravans and everything else that 
makes camping such a fantastic experience. Get in touch with a group of loyal readers 
with an advertisement in KCK.

Kampeer & Caravan Kampioen
Magazine Kampeer & Caravan Kampioen

anwb.nl/campingpartners

For the empty-nesters Loes & Peter

We’ve been avid readers of the KCK for 

years. The latest models are given lots of 

space. We not only find useful information 

but also lots of inspiration for plan
ning our 

next holiday!

Average coverage
305,000 readers 

Distributed circulation
52,000 copies

Readers
52% male / 48% female

Ages
45+ year



Special offer
• Voor regio's/campingfederaties:
2/1 branded content + 1/1 advertentie
(mag over 2 edities verspreid) € 9.900
• For campsites:
1/1 page editorial and 1/1 page with 8 campsites in line with 
format: €750 per campsite. Minimum purchase 4 campsites 
(theme to be agreed).

Kampeer- en Caravankampioen

Technical details
printing process - cover   offset plano printing
process - interior pages   offset rotation
paper type - cover   170 grs. woodcontaining
  machine-coated
paper type - interior pages   65 grs. woodcontaining
  machine-coated
finish   adhesive binding
type page   215 x 300 mm(wxh)
bleed   3 mm overfill
screen print   54 l/cm
point gain   20% 
advertising material  Certified PDF magazines
  The Netherlands
  + colour proof
specifications    anwb.nl/campingpartners

Publication dates
The magazine Kampeer & Caravan Kampioen is published
11 times a year. Go to anwb.nl/campingpartners for up-to-date 
publication dates, reservation deadlines and closing dates.

Supplement in March edition: Charming campsites
Supplement in April edition: ANWB-gids Onderweg Campings 
(‘campsites on the road’)
Edition October: Extra thick exhibition edition
Edition December: Double-volume winter edition

Additional rates
Special position or dimensions (in consultation): 10% surcharge
Inserts (stapled or glued) available on request.
• Surcharge for covers 2 and 3: 10%
• Surcharge for cover 4: 15%

Advertorials and articles
Just enquire about the possibilities.

Online rates
For options and rates see anwb.nl/campingpartners

General terms and conditions
All our orders are subject to the ANWB terms of
delivery, see anwb.nl/campingpartners

Submission of material
advspecials@anwb.nl

Contact
advertising@anwb.nl
+31 (0)88-2697950
anwb.nl/campingpartners

Dimensions and rates (excl VAT)
W x H in mm
Dimensions Type area Type page*  Rate
2/1 page** -  430 x 300 € 12.200
1/1 page 195 x 280 215 x 300 €  6.100
1/2 page  195 x 138 215 x 148,5 € 3.660
1/2 page  96 x 280 106 x 300 € 3.660
1/4 page  195 x 67   € 1.830
1/4 page  46 x 280   € 1.830
1/4 page  96 x 138   € 1.830

* For bleed advertisements: +3 mm overfill
** A minimum of 2 pages applies to articles excluding any additional advertising pages.

Media planning  ADV = Advertisement, BC = Branded Content
Edition Publication Appears Reservation Delivery
5  ADV 16 apr   15 mar   22 mar  
 BC 16 apr   22 feb   22 feb  
6  ADV 16 may  16 apr   23 apr  
  BC 16 may  22 mar   22 mar  
 7  ADV 20 jun   21 may   28 may  
  BC  20 jun   26 apr   26 apr  
8   ADV 25 jul   25 jun   2 jul  
  BC  25 jul   3 may   31 may  
 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 mar   18 feb   25 feb  
  BC  19 mar   31 jan   31 jan  
5  ADV 16 apr   16 mar   23 mar  
  BC 16 apr   21 feb   21 feb  


