
Verschijningstabel
Editie Sluiting Verschijning

1 29-11-2021 24-12-2021

2 03-01-2022 28-01-2022

3 31-01-2022 25-02-2022

4 28-02-2022 25-03-2022

5 04-04-2022 29-04-2022

6 02-05-2022 27-05-2022

7 en 8 30-05-2022 24-06-2022

9 01-08-2022 26-08-2022

10 29-08-2022 23-09-2022

11 03-10-2022 28-10-2022

12 31-10-2022 25-11-2022

1 28-11-2022 23-12-2022

Annuleringstermijn: 5 weken voor verschijning

Technische gegevens Advertenties
Drukprocédé: vellen-offset
Materiaal: Certified PDF. Resolutie minimaal 300 dpi.
Papiersoort: 70 grams hh mc gesatineerd extra wit/200 grams hv mc gesatineerd

Advertentietarieven
 1x 3x 6x 11x

1/1 pagina 3.461,-  3.232,- 2.904,- 2.576,-

1/2 pagina 2.106,- 2.004,- 1.830,- 1.506,-

1/4 pagina 1.062,- 988,- 925,- 844,-

1/8 pagina 655,- 631,- 607,- 583,-

Achterpagina: + 25% op de 1/1 paginaprijs.
Prijzen zijn exclusief BTW en in €.

Formaten (b x h in mm)
Bladspiegel: 210 x 285
Zetspiegel: 190 x 265
(+ 5 mm rondom voor aflopende advertenties)

Advertentie Staand Liggend

1/1 pagina 210 x 285

1/2 pagina 90 x 265 185 x 130

1/4 pagina 90 x 130 185 x 62

1/8 pagina 42,5 x 130 90 x 62

Voor het opmaken van de advertenties vragen wij een tegemoetkoming in de kostprijs.
Hiervoor dient het materiaal minstens 1 week vòòr de deadline bij ons in huis te zijn.
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Advertorial:
Definitie:   Een volledige vrijheid van de inhoud.
  Het ziet eruit als een artikel maar moet zichtbaar afwijken van de vormgeving 
  van het magazine.
  Bovenaan de pagina wordt duidelijk [Advertorial] vermeld.
  500 woorden (originele content) plus (rechtenvrije) afbeelding: 
Prijs:  €2.500,-

Branded content 
Definitie:   Pagina wordt gemaakt door de redactie met uw input. Daarbij wordt de tone- 

of-voice van het blad gehanteerd en gekeken naar de beste insteek voor het 
artikel. Redactie is eindverantwoordelijk voor de inhoud dus kijkt met u samen 
naar de boodschap die moet worden gebracht en op welke manier dat het best 
kan. Als klant profiteert u van de kennis van de redactie over hun lezers. Het ziet 
eruit als een artikel, vormgeving ligt dicht tegen de vormgeving van het maga-
zine aan. 500-600 woorden (originele content) plus rechtvrije afbeelding: 

Prijs:  €3.000,-

Bridgedrive/toernooi:
Definitie:  Een speciale mogelijkheid om uw bridgedrive of toernooi te promoten:
  - 1/16 fc pagina
  - Vast stramien van 7 regels (datum, naam drive of toernooi, plaats, tijd, kosten, 
    email en telefoonnummer.
Prijs:   €60,- incl. BTW

Advertentieverkoop: Jeroen van der Linden T +31 (0)40-844 76 33 M +31 (0)6-868 08 803  E jeroen.vanderlinden@bcm.nl
Advertentiemateriaal: Sia Eltink T +31 (0)40-844 76 44   E support@bcm.nl



Puzzel mee met

HORIZONTAAL
6 Rondedansje. (8) 7 Erg 
belangrijk voor bridgespelers. 
(3) 9 Bejaarde beulen. (11) 10 
Bezig zijn met lage lichaamsde-
len. (11) 12 Dit gewicht is erg 
overtrokken. (7) 14 Stadsmeisje 
uit Frankrijk. (5) 16 Beleid van 
de Partij voor de Dieren. (13) 
18 Bot onderdaan. (4) 19 Cij-
fers die beantwoorden aan de 
gestelde eisen. (8).

VERTICAAL
1 Gezond bezig zijn. (6) 2 
Uitzichtloze woede. (6,7) 3 
Sauna. (8) 4 Ondergrond van 
een slaapkamerattribuut. (7) 5 
Herdruk met betrekking tot iets 
fi scaals. (13) 8 Is er iets met een 
jong rund aan de hand? (4) 11 
Geslacht voor het zwaard. (6) 
13 Zo schoonmaken kan een 
bridger wel schudden. (6) 15 
Beklemmende videofi lmpjes. (5) 
17 Daar koop je wat voor! (4).

Hier informatie met waar men de antwoorden kan vinden

Kader met informatie over de adverteerder
Itibusan deseque vendam voluptasit plitat verferia diae plabo. Tempor sitam 

demolor esequi conet volore, que volesti aturibus, sitaturiate natur, tem nonsent 
enissi dolum enist, aut dia que plitatque aut lat voloreicil ipsaessit hil moloria 

quam comnis nam, autatur?
Ommolest, cupta alit volor autat et exerum cor reptatistem sum doluptatur, qui

Website, email, telefoonnummer

Heeft u de puzzel ingevuld, dan kunt u 
het antwoordformulier invullen op 
.................................

Voor de juiste inzendingen stellen we 
10 reischeques t.w.v. €000,00,- ter 
beschikking

Win

Kader met informatie over de 
adverteerder

Itibusan deseque vendam voluptasit 
plitat verferia diae plabo. Tempor 
sitam demolor esequi conet volore, 

que volesti aturibus, sitaturiate 
natur, tem nonsent enissi dolum 

enist, aut dia que plitatque aut lat 
voloreicil ipsaessit hil moloria quam 

comnis nam, autatur?
Ommolest, cupta alit volor autat et 
exerum cor reptatistem sum dolup-

tatur, qui

Website, email, telefoonnummer

Heeft u de puzzel ingevuld, dan kunt u 
het antwoordformulier invullen op 
www.boon-a-part.nl/bridgepuzzel

Voor de juiste inzendingen 
stellen we 10 reische-
ques t.w.v. €000,00,- ter 
beschikking

HORIZONTAAL
3 grind 7 opvangreservoir voor vocht 13 muzikaal toneelspel 
16 deel van een voertuig 17 vulkanisch product 18 Europese 
vrouw 21 type schaatsen 22 Venetiaans bestuurder 23 drek 
25 uitgelezen groep 26 niet vrij 27 serie 28 familielid 29 
stemming 30 vette vloeistof 31 verkeersopstopping 33 wijfje 
van een zwijn 35 demonstratie 36 glas jenever 38 voertuig 
om te leren rijden 43 tuchtzweep 45 voorbijgaande toe-
stand 46 bouwval 47 dunne overjas 49 hevig verlangen 51 
verwisseling 53 progressief 57 onbereikbaar ideaal 59 oude 
koperen munt 60 munteenheid 62 worstsoort 64 zuurstof 65 
kerkgebruik 66 kerf 67 stankafsluiter 68 shoarmabroodje 69 
vochtig aanvoelend 70 scheikundig element 71 rieten bak 
72 brede damessjaal 74 niets 77 groene siersteen 79 roede 
80 denkvermogen 82 kluwen 83 aandachtig kijken naar 84 
niet mals 86 bladader 88 stift van leisteen 90 drank 93 ope-
ning in een net 94 kweken 95 verbond 97 populair 98 aards 
100 open zomerschoen 101 ontsloten 102 Spaanse land-
voogd 103 lui 104 plaats 106 veroverd goed 109 krachtig 
112 lekkernij 114 bakplaats 117 afbakenen 119 lichaams-
deel 120 achterblijfsel 121 railvoertuig 122 afvalhoop 123 
handwerkterm 125 mast 127 zangstuk 128 slotwoord 129 
ingetogen 131 vogel 133 voorspoed 135 speer zeilboot 195 
roofvis 196 oplettend 197 roeiriem 198 bedrijven.

VERTICAAL
1 snoeperij 2 vrucht met een donzige schil 3 zijvlak 4 drukkend 
warm 5 dooier 6 niet-geestelijke 7 Zuid-Amerikaans lastdier 
8 op dezelfde manier 9 afgescheiden stand 10 fi jngevoelig 
11 tuinhuisje 12 ervaren matroos 14 plas 15 werkelijk 19 
rangtelwoord 20 zanggeluid 22 onbezonnen 24 leidsel 31 
zinledige uitdrukking 32 spoorstaaf 34 gebrek 37 afslag op 
een autoweg 39 naar buiten 40 ineenlopende hotelkamers 41 
enig 42 dienstkleding 44 frisdrank 48 zinnelijk 49 gepromo-
veerde 50 omhoog trekken 51 plaatsmaking 52 sluitijzer 54 
gemiddelde weersgesteldheid 55 expeditie in Afrika 56 boom 
58 schenkpijp 59 alcoholische versnapering 61 dicht op elkaar 
63 spraakorgaan 73 lucht inhaleren 75 minder lang maken 76 
rund 77 plezierig 78 notitieboekje 79 waarborg 81 in minde-
ring gebracht 84 robe 85 bedrogen 87 Portugees volkslied 
89 glazen voorwerp 90 stad met scheve toren 91 plechtig 
feestmaal 92 stronk groente 96 brandstofreservoir 98 fl auw 99 
hameren 105 machtsgebied 106 Europeaan 107 voelen

Puzzelen

The Lion King Bridgearrangement 
in Hotel-Restaurant De Witte Brug

 Lekkerkerk, Zuid-Holland

Aankomst: 25 mei 2018, 3 nachten

Koning der Musicals!
De musical die wereldwijd al meer dan 80 miljoen bezoekers het verhaal 
van hoop, avontuur en moed heeft verteld.  Dit jaar weer te bezichtigen in 
combinatie met de gezelligste bridge van Nederland. 
Afrika ontwaakt. Alles in deze eindeloze Savannen komt luidruchtig tot leven. 
Tegen een vuurrode ochtendzon verzamelen zich alle dieren uit de wildernis. 
Een nieuwe dag. Een nieuw leven. Welkom in het rijk van The Lion King! Diep 
in dit kloppende hart van Afrika ligt het grillige pad naar volwassenheid. 
Voor een pasgeboren leeuwenwelp is de ‘circle of life’ zojuist begonnen. 
Zet alle zintuigen op scherp en beleef een theaterervaring die u niet snel 
zult vergeten. Boon-a-part bridgereizen heeft voor u de beste VIP (1e rang) 
plaatsen in het AFAS Circus Theater te Scheveningen gereserveerd. 

Inbegrepen in het arrangement:
• 3 x overnachting
• Toegang musical , The Lion King, inclusief VIP arrangement (1e rang 

plaatsen in het AFAS Circus Theater, Vervoer per luxe touringcar, 
ontvangst met ko�  e of thee en lekkers. Tijdens de pauze een drankje en 
bittergarnituur)

• Op alle dagen uitgebreid ontbijtbu� et zoals beschreven in ons 
programma

• Op alle dagen diner zoals beschreven in ons programma
• 3 x bridgen in een ruime en uitstekend verlichte zaal inclusief leuke 

prijzentafel
• Op iedere bridgedrive zijn – voor leden van De Nederlandse Bridge Bond 

– meesterpunten te verdienen
• Ko�  e of thee aan het begin van de bridgedrive en een lekker hapje aan 

het eind
• Dagelijks de leukste journaals met uitslagen, tips en wetenswaardigheden
• Volledig bevoegde wedstrijdleiders (gezelligste wedstrijdleiders van 

Nederland)
• Toeristische tips en informatie over de omgeving en gemeente
• Mogelijkheden voor � ets- en wandelactiviteiten overdag
• Gratis parkeren
• Gratis draadloos internet
• Gratis gebruik van verwarmd binnenzwembad
• (Elektrische) � etsverhuur
• Oplaadpunt voor elektrische � etsen

Toeslag éénpersoonskamer €15 p.p.p.n.

We ❤ Ibiza 15 dagen half pension
Santa Eulalia, Ibiza | Vertrek op 16 mei 2018 | Vliegtijd: ca. 2 uur

Dit jaar gaan we terug naar het fantastische eiland Ibiza. Vorig jaar waren wij 
hier voor het eerst met ruim 120 bridgers. 

Invisa La Cala««««

Het hotel is een Only Adult hotel met een minimale leeftijd van 18 jaar. 
In de lobby treft u een receptie en een televisiehoek. Er zijn 3 liften. Voor 
uw maaltijden kunt u terecht in het bu� etrestaurant, voor de lekkere trek 
tussendoor is er een snackbar en voor een drankje gaat u naar de bar. 
In de tuin vindt u het zwembad, omringd door een heerlijk zonneterras. 
De ligbedden en parasols staan al voor u klaar. Het hotel biedt ook een 
handdoekenservice (met borg). Verder is er een internethoek, een wasservice 
en een doktersservice (alle tegen betaling).

Het eiland Ibiza
Ibiza is een favoriete vakantiebestemming voor jongeren en ouderen. 
Het is altijd gezellig op de terrassen en aan de boulevards. Beleef het 
rustgevende eilandgevoel. Ibiza staat bekend als feesteiland, maar is ook een 
uitermate geschikte vakantiebestemming voor senioren. Wist u dat Ibiza een 
adembenemend mooi landschap biedt en er ook veel mensen zijn die voor 
hun rust naar het eiland gaan? Ibiza is een Spaans eiland in het altijd zonnige 
Middellandse gebied.

Inbegrepen:
• Rechtstreekse vlucht Amsterdam 

– Ibiza 
• Luchthavenbelastingen
• 25 kg bagage (15 kg ruimbagage 

en 10 kg handbagage)
• Transfer luchthaven – hotel v.v.
• 14 overnachtingen in Invisa La 

Cala
• Hotelverzorging op basis van 

Halfpension
• •2-persoonskamer voorzien van 

bad/douche en toilet

Niet inbegrepen:
• niet genoemde maaltijden en 

drankjes
• Excursies
• Entreegelden
• Fooien en ko� ergelden
• Toeristenbelasting, ter plaatse te 

betalen
• Reis- en annuleringsverzekering

Verzorging:
U verblijft op basis van halfpension.

Vlucht:
U vliegt met Transavia van 
Amsterdam naar Ibiza.
Deze vlucht duurt ongeveer 2 uur.

Bridgen:
Bridgen vindt deze vakantie vier keer 
per week in de avonduren plaats.

Toeslag éénpersoonskamer 
€300 p.p.p.n.

Vertrek garantie

23°

Sinds 1995 de gezelligste Bridgereizen

Toeristische tips en informatie over de omgeving en gemeente
Mogelijkheden voor � ets- en wandelactiviteiten overdag

€1199 P.P.
o.b.v. 2-persoonskamer

VANAF

€299 P.P.

VANAF

RESERVEREN OF MEER INFORMATIE? Bel 0347 - 750 444 ma t/m vr 09.00 tot 17.00 uur
of mail naar info@boon-a-part.nl WWW.BOON-A-PART.NL
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Hier informatie met waar men de antwoorden kan vinden

Win

Website, email, telefoonnummer (of extra info) Website, email, telefoonnummer (of extra info)

BEETHOVEN
Bernard Haitink maakt op dit album nog eens duidelijk waarom hij een van de grootste 
dirigenten van zijn tijd was. Symphonie Nr. 9 van Beethoven geldt als een hoogtepunt in de 
klassieke muziek, maar Haitink laat het orkest en de voortreffelijke solisten boven zichzelf 
uitstijgen. De recensenten van het klassieke muziekblad Luister gaven het album de allerhoogste waardering: cum laude.
Info: BR Klassik 900180, Chor und Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks o.l.v. Bernard Haitink. 
Adviesprijs €19,99. Verkrijgbaar onder meer bij bol.com. Kijk voor informatie over muziektijdschrift Luister op Luister.nl

HEERLIJK DROMEN ONDER KATOEN
Familiebedrijf Ecolinde maakt met 
de hand zelfontwikkelde katoenen 
dekbedden naar Japans voorbeeld. De 
speciale naai-, vouw- en vultechnieken 
worden nog dagelijks toegepast in 
het atelier in Zutphen. Het dekbed is 
gevuld met ruwe katoen en heeft een 
hoes van katoensatijn. Katoen ademt, 
neemt gemakkelijk vocht op – ideaal bij 
nachtzweten – en wordt goed verdra-
gen door mensen met een allergie. 
Info: Prijs vanaf €295. Verkrijgbaar 
in diverse maten, maatwerk is ook 
mogelijk. www.ecolinde.nl

Klein, fijn en veilig 
In dit compacte creditcardetui van zacht leer passen acht 
pasjes en kleingeld. Speciaal aan het ‘Hamburg’-etui van 
Safekeepers is de bescherming tegen digitaal draadloos 
zakkenrollen. Dieven die met een apparaat langs je broek 
vegen om je bankpas te kopiëren of 25 euro van je bankrekening 
te stelen, maken geen kans. Bij het etui kun je een ketting of clip kopen 
voor bevestiging aan je tas of broekriem. Zo komen ouderwetse zakken-
rollers ook van een koude kermis thuis.
Info: Prijs etui €14,95, ketting €4,90, clip €8,90. Verkrijgbaar in de kleuren 
zwart, roodbruin, cognac. www.safekeepers.nl

Duurzame broodzak 
Met de nieuwe Point-Virgule brood-
zak van biologisch katoen kun je het 
milieu een hoop wegwerpzakken 
besparen. Ga met de broodzak naar 
je bakker en vraag of hij daar het vers 
gesneden brood in verpakt. 
Info: Verkrijgbaar in meerdere for-
maten bij de huishoudspeciaalzaak 
en via webshops. Vanaf €3,95. Meer 
informatie: www.point-virgule.nl

Sportieve e-bike
Op deze lichtgewicht e-bike van Gazelle ben je in een oogwenk bij 
de bridgeclub. De Medeo T9 HMB ziet er supersportief uit, maar 
heeft ook duidelijk invloeden van een stadsfiets. Met de krachtige 
voor- en achterverlichting kom je na de bridge-avond ook weer 
veilig thuis. De accu bevindt zich op de drager, maar er is ook een 
model waarbij deze op de onderbuis is bevestigd. 
Info: Adviesprijs €2.499. Verkrijgbaar in diverse maten in de 
kleur matzwart, www.gazelle.nl

Troosten 
Stuur een toepasselijk kaartje 
naar de nabestaanden van een 
overleden bridgevriend. De kaarten 
zijn verkrijgbaar in vijf uitvoeringen. 
Info: Artikelnummer: 9841-9845. Prijs per stuk €2,95, ledenprijs 
€2,66. Verkrijgbaar bij de Bridge- en Boekenshop, www.bridgeshop.nl

Opgeruimd tafeltje
Deze bijzettafel is ook een han-
dige opberger. Onder het houten 
plateau van de Halo is ruimte 
voor de afstandsbediening, een 
spel kaarten of set pennen. De 
handgevlochten bijzettafel is sterk 
genoeg om te gebruiken als kruk 
en is gemaakt van 70 procent 
gerecycled plastic.
Info: Adviesprijs €169,95. 
Verkrijgbaar in diverse kleuren 
bij fonq.nl, bol.com, vtwonen.nl. 
Meer info: handedby.nl

Geel en groen 
De speelkaarten van de BridgeBond zijn verkrijgbaar in 
vier kleuren. Naast de vertrouwde roze en blauwe kun 
je nu ook spelen met gele en groene.
Info: Artikelnummer 15011-15016. Prijs €1,73, 
ledenprijs €1,56. Verkrijgbaar bij de Bridge- en 
 Boekenshop, www.bridgeshop.nl
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Puzzel op maat:
Wilt u meer bezoekers op uw website?
Dan is een puzzel op maat wellicht iets voor u.
Wij maken een puzzel die volledig is afgestemd op uw bedrijf/product. De lezer moet bij het invullen 
telkens naar uw website om de juiste antwoorden te vinden.
Zo is hij of zij continu bezig met uw bedrijf/product en website. U kunt ervoor kiezen dat er een 
oplossing uitkomt waardoor zij een prijs kunnen winnen.
Vraag naar de verschillende mogelijkheden.

Insert: 
Wilt u een insert met het magazine meesturen? Dat kan op aanvraag.
De prijs is namelijk afhankelijk van het aantal, aantal pagina’s, formaat en gewicht.
Ook is het mogelijk om de opmaak en het drukken via ons te laten doen.
Aanleveren:
Het moet voorzien zijn van een vrachtbrief of vervoersdocument waarop de volgende gegevens 
vermeld moeten zijn:
Naam van de insert/klant, contactpersoon, aantallen, titel magazine en welke uitgave.

Shoppingitems
Definitie:   Pagina met verschillende items. Wordt gemaakt door de redactie met uw input. 

Daarbij wordt de tone-of-voice van het blad gehanteerd en gekeken naar de 
beste insteek voor het artikel.  
U bepaalt de inhoud, redactie mag er wat aan schaven om de lengte,  
tone-of-voice en leesbaarheid te bewaken 

Prijs:  €500,-
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Nieuwsbrief
Nieuwsbrief Item € 250,-
Speciale content van een evenement, merk of dienst in de huisstijl van Toeractief.
Frequentie:  1x per maand
Tekst:  60 woorden
Foto:  600 pixels breed, die wij rechtenvrij mogen gebruiken
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