
Deadlines aanvragen advertentie RAADAR 2022 
 

Februari 

• Maandag 7 februari 

 

Maart 

• Maandag 7 maart 

 

April 

• Maandag 11 april 

 

Mei 

• Maandag 9 mei 

 

Juni 

• Maandag 6 juni 

 

Juli 

• Maandag 4 juli 

 

Augustus 

• Maandag 8 augustus 

 

September 

• Maandag 5 september 

 

Oktober 

• maandag 10 oktober 

 

November 

• Maandag 7 november 

 

December 

• Maandag 5 december 

 
 

In iedere editie van Raadar zijn er vanaf nu voor leden (rasvereningen, kynologenclubs) 

maximaal twee pagina's beschikbaar om grotere evenementen te promoten. Denk daarbij 

aan: 

1. alle CACIB-shows*) en grotere publieksevenementen met meer dan 2.000 deelnemers; 



2. Nederlandse Kampioenschappen c.q. jaarwedstrijden op het gebied van de 

hondensport, zoals FCI Agility (Masters), Werkhonden, Windhondenrensport, FCI 

Obedience, Flyball, Jacht (Nimrod) enzovoort. 

3. bijzondere evenementen zoals een Europees- of wereldkampioenschap, jubilea 

enzovoort.   
*)Bij de CACIB-shows is het van belang de planning en plaatsing in Raadar af te stemmen met de TGVN over de vraag of het gaat om 

exposantenwerving (inschrijving nog open) of om bezoekerswerving (inschrijving al vol of gesloten). Voor de NK’s sporten en de bijzondere 

evenementen zijn er veelal plaatsingswedstrijden, dus zal promotie zich met name richten op bezoekerswerving.  

 

Plaatsingen 

▪ Per evenement is er 1 x A5 (halve pagina) liggend ter beschikking.  

▪ Een advertentie mag maar één keer worden aangevraagd voor hetzelfde evenement. 

▪ Per editie kunnen maximaal vier advertenties (A5 liggend) worden geplaatst. 

▪ Aanlevering op basis van bovenstaande planning. De deadline niet gehaald betekent 

geen plaatsing. 

▪ De advertenties worden standaard opgemaakt door de Raad van Beheer, met 

verwijzing (link) naar de website van de organisatie. We maken bij de opmaak gebruik 

van beschikbaar fotomateriaal van hoge kwaliteit (Kynoweb), alsmede het logo van de 

afzendende organisatie.  

 

Meer informatie 

Voor meer informatie over plaatsingen, de voorwaarden en opmaak van advertenties neemt 

u contact op met de afdeling Communicatie van de Raad van Beheer, e-mail: 

communicatie@raadvanbeheer.nl.  

 

mailto:communicatie@raadvanbeheer.nl

