WILD VAN FREEK
Wild van Freek is het tijdschrift voor alle jongens en meiden die gek zijn op wilde dieren en Freek Vonk.
In het tijdschrift neemt Nederlands bekendste bioloog de kinderen mee op avontuur. Ze liften mee in zijn rugzak naar onbereikbare
plekken en staan oog in oog met de wilde dieren die hij tijdens zijn reizen tegenkomt. Het magazine geeft een uniek kijkje in het leven
van Freek. Daarnaast staat het vol spectaculaire weetjes over wilde dieren, grappige strips, puzzels, quizzen, moppen en nog veel meer
wild nieuws! Adviesleeftijd: vanaf 7 jaar.

MEER WETEN?

Weten hoe je met Wild van Freek de doelgroep kunt bereiken?
Heb je vragen of wil je graag een aanbod op maat?
Neem dan contact met ons op via:
Paulien Groeneweg, senior projectmanager partnerships
T 06 23251445
E paulien.groeneweg@blink.nl
partnerships@wildvanfreek.nl

TIJDSCHRIFT INFORMATIE
Oplage			35.000 exemplaren
Doelgroep		
kinderen vanaf 7 jaar
Omvang			36 pagina’s
Frequentie		
13 x per jaar + 3x special per jaar

T
IF
R
H
C
S
D
IJ
T
K
E
WILD VAN FRE
ADVERTEREN IN REGULIERE EDITIES

Formaat
1/2 pagina
1/1 pagina
2/1 pagina

Advertentie/advertorial
105 x 135mm bladspiegel*
210 x 270mm bladspiegel*
420 x 270mm bladspiegel*

Advertentietarief
€ 1.400,€ 2.800,€ 5.600,-

Opmaaktarief
€ 250,€ 500,€ 750,-

ADVERTEREN IN WILD VAN FREEK SPECIALS

Ieder jaar verschijnen er drie Wild van Freek specials. Het is in alle drie de specials
mogelijk te adverteren met een 1/1 advertentie of advertorial
Special
Winterspecial
Lentespecial
Zomerspecial

Oplage
35.000
25.000 (alleen abonnees)
45.000

Advertentietarief
€ 2.800,€ 2.000,€ 3.600,-

Specificaties
Certified pdf: PDF/X-1a:2001 incl 3-5 mm afloop en snijtekens
Kleurenprofied: ISOcoated v2 eci 300.icc
Het woord ADVERTENTIE in Helvetica 12 punten kapitaal,
gecentreerd bovenin de pagina plaatsen.

Aanleveren van advertenties bij:
marco.rensen@blink.nl
T: 073 85 000 39

		
Wild van Freek

Ha avonturiers!

Verschijningsdatum			

Aanleveren (adv.) materiaal

					
Editie 6
20/12/18			
16/11/18
Editie 7
17/01/19			
11/12/18
Editie 8
14/02/19			
11/01/19		
Editie 9
14/03/19			
08/02/19		
Editie 10
11/04/19			
08/03/19		
Lentespecial
11/04/19			
15/02/19		
Editie 11
09/05/19			
05/04/19		
Editie 12
06/06/19			
03/05/19
Zomerspecial
06/06/19			
12/04/19
Editie 13
14/07/19			
31/05/19
Wijzigingen voorbehouden

In Wild van Freek reis je elke
maand met mij mee naar de
meest bijzondere plekken op
aarde. We gaan samen op
zoek naar de gaafste wilde
dieren. Ik geef survivaltips
en beantwoord jullie vragen.
Verder staat het magazine
boordevol avonturen, moppen,
puzzels, strips en nog veel
meer wild nieuws!

IN ELK NUMMER VAN

De grote
Freek zou wel
een dagje tussen
de dino’s willen
rondlopen!
Weet jij veel
van deze
dieren?
1. Alle dinosaurussen
waren groot.
A. waar
B. niet waar

soms aan fossielen om te
controleren of ze echt zijn.
A. waar
B. niet waar

5. Wat aten dino’s niet?

A. planten

van schubben.
A. waar
B. niet waar

GROEILIJNEN. DAARAAN
KUN JE DE LEEFTIJD VAN
HET DIER AFLEZEN.

6. Wat weten we over de

kleuren van dino’s?
A. Dat ze waarschijnlijk
onopvallende kleuren
hadden, zoals groen en
bruin.
B. Dat ze waarschijnlijk felle
kleuren hadden, zoals roze
en oranje.

haaien

7. In Nederland zijn ook
fossielen van dino’s
gevonden.
A. waar
B. niet waar

naar
de

8. De Argentinosaurus at wel

2.000 kilo planten per dag.
Hoe zwaar waren zijn drollen
van één dag bij elkaar?

NAAM:
LENGTE: TOT 6 METER
BIJZONDER: SPEURNEUS
De ogen van een hamerhaai
zitten op het uiterste puntje van
zijn brede kop. Zijn neusgaten

HAAIENSOORT.
A. wel 10 kilo
IS EEN WAANZINNIGE
DE CARIBISCHE RIFHAAI
ALLEEN
NIET
B. wel
100 kilo
VOOR STUK BIJZONDER!
OOK DEZE GASTEN ZIJN STUK
C. wel 1.000 kilo

DOMKOPJES

dino-ei?
A. zo groot als je hand
B. zo groot als deze
Wild van Freek
C. zo groot als een hoepel

4. Alle dino’s hadden een huid

IN EEN DINOSAURUS-BOT ZITTEN

quiz
dino --quiz

2. Dino-onderzoekers likken

3. Hoe groot was het grootste

Sauropoden waren dino’s van
soms wel 30 meter lang. Toch
waren hun hersens niet groter
dan een walnoot!

staan iets meer naar binnen. Zo
vangt de haai geurtjes op die
prooien achterlaten. Door zijn
kop heen en weer te bewegen,
ruikt de haai precies waar zijn
slachtoffer uithangt.

TIJGERHAAI
ZAAGTANDEN

B. andere dino’s

DANKZIJ ZIJN

DIKKE STAART

BIJZONDER: OVERLEEFT IN RIVIEREN
KIEPERDE
DE T. REX NIET

C. brokken

Een haai die in de zoute zee
VOOROVER
én in rivieren met zoet water
rondzwemt? Dat is bijzonder. De
meeste haaien sterven in zoet
water. De stierhaai niet. Zijn organen
kunnen zich aanpassen aan zoet én
zout water. De agressieve haai jaagt
in zee op vissen en andere haaien.
Maar hij zwemt zonder problemen
door naar een rivier om daar een
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Met kaken van wel zeventig
centimeter breed wordt de
witte haai gevreesd door alle
vinpotigen. Omdat hij zijn
lichaamstemperatuur zelf kan
regelen, overleeft hij in (ijs)koud
water. En laat dat nou net de
plek zijn waar die vinpotigen
veel voorkomen. De slimme haai
heeft voor iedere prooi een aparte
aanvalstechniek! Een zeeolifant
wordt van achteren gebeten
en bloedt dan dood. Terwijl een
zeeleeuw of zeehond onder water
gesleurd wordt en verdrinkt…

Kijk voor de antwoorden op bladzijde 35.
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METEN

= 1 meter

stierhaai

DE TIJGERHAAI BREEKT MET GEMAK
HET SCHILD VAN EEN ZEESCHILDPAD
DOORMIDDEN!

STripkop

NAAM: WITTE HAAI
LENGTE: TOT 6 METER
BIJZONDER: REGELT TEMPERATUUR

De tijgerhaai nadert zijn slachtoffers
stiekem van onderen. Dan slaat hij toe.
Met zijn gekartelde tanden grijpt hij zijn
prooi en laat deze niet meer los. Door
met zijn kop heen en weer te schudden,
werken zijn tanden als een soort zaag.
Zo scheurt hij zijn slachtoffer aan
flarden…

Er leven meer dan 440 haaiensoorten op aarde.
Sommige zijn maar tientallen centimeters lang. Andere
twaalf meter! En het bijzondere is: er zwommen al
haaien rond nog voordat er dinosaurussen waren!

tijgerhaai

DUIKTIPS

“Om onder water met elkaar te
kunnen praten, gebruiken mijn
team en ik speciale duikgebaren.
Zo kunnen we elkaar ook in het
water verstaan!”
1. Kijk!
2. Mijn zuurstof is op.
3. Kom hierheen.

grote hamerhaai

witte haai
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Als je een abonnement op
Wild van Freek neemt,
weet je zeker dat je
geen avontuur mist!
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HOE GROEIT
HET SCHILD VAN
EEN SCHILDPAD?

VRAAG
HET

Krijg ik nou
alwéér water?

TOMMY TE KAATH 8 JAAR

Het schild van een schildpad
is eigenlijk gewoon een bot.
Net als de botten in zijn poten
of schedel. Het schild groeit
langzaam mee met het lijf van
de schildpad. Dat gebeurt ook
als jij groeit, Tommy!

FREEK

WAT IS DE
GIFTIGSTE KWAL
TER WERELD?

MOETEN VISSEN
OOK DRINKEN?

PIP 9 JAAR

Ook vissen kunnen niet zonder water, Pip! Vissen die in de zee leven,
drinken veel. Want door het zoute water verliezen ze veel vocht. Een vis
drinkt deels door zijn bek en deels door zijn kieuwen. Slurp!

PHILIP ROOIJENS 10 JAAR

Dat is de kubuskwal, Philip. Hij leeft
in de Grote Oceaan bij Indonesië
en Australië. Soms heeft hij wel
vijftien tentakels! Elke tentakel
heeft 5.000 steekcellen die een
giftig stofje achterlaten. Voor
vissen en kreeften is dit gif meteen
dodelijk.
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HOE ZIEN
ROOFVOGELS
HUN PROOIEN?
WOUTER DE WIT 8 JAAR

Hé, had je het
tegen mij?

HOE KOMT EEN STOKSTAARTJE
AAN ZIJN NAAM
NAAM?

Nou Wouter, een roofvogel heeft
superscherp zicht. Zijn ogen zien veel
meer dan wij met onze ogen zien. Stél:
je hebt dezelfde ogen als een arend. Dan
zou je vanaf een ﬂatgebouw een mier
op de grond kunnen zien kruipen!

JURREN 8 JAAR

Omdat stokstaartjes vaak rechtop staan, Jurren. Hun
staartje helpt hen om stokstijf te blijven staan. Zo
hebben ze goed overzicht over de savanne. Zien
ze gevaarlijke roofdieren, zoals roofvogels? Dan
waarschuwen ze de rest van de groep. “Pas op!
Zoek dekking!”
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HEB JIJ OOK EEN VRAAG VOOR FREEK?
STEL HEM OP WWW.WILDVANFREEK.NL
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ADVERTENTIE

50% korting*

op het tweede kaartje bĳ:

100% fruit

en verder
helemaal niks!
* Lever deze pagina tot 1 oktober 2017 in bĳ een Ballorig vestiging naar keuze en ontvang 50% korting op het tweede entreekaartje.
Deze actie is niet geldig tĳdens weekenden, in combinatie met het Ballorig jaarabonnement en of ander (kortings)acties. Kom binnenspelen
en ontvang bĳ je bezoek een gratis fruitrolletje van Bear. Bezoek bearnibbles.nl/ballorig voor een vestiging bĳ jou in de buurt.

BTS WVF 2017.indd 2

15-06-17 12:40

met
levende
dieren!

Duik in de giftige wereld
van dr. Freek Vonk.
Nog t/m 2 september.

Back To School: Bereik 2,1 miljoen kinderen met de Back To School-campagne van Blink!
Met de start van het nieuwe schooljaar worden onze tijdschriften Bobo, Okki, Wild van Freek, National Geographic Junior gratis via scholen verspreid.
Een optimaal communicatie moment door 1-op-1 verspreiding in een extra hoge oplage. Bereik 2,1 miljoen kinderen van 4-12 jaar, hun ouders en leraren.
Verschijning: augustus en september 2019.
Wld van Freek Back toSchool

Nederland

Vlaanderen		 Totaal

oplage

365.000 exemplaren

150.000 exemplaren

515.000 exemplaren

1/1e tarief

€ 8.505,-

€ 3.495,-

€ 12.000,-

Reserveren: 			
Aanleveren advertenties: 		
Verschijningsdatum: 		

begin april 2019
eind mei 2019
eind augustus en begin september

Oplage is onder voorbehoud van wijzigingen.
Als doelgroepexpert denken we graag met je mee! Denk aan het plaatsen van advertenties maar
ook advertorials op maat, het bijsluiten van een sample of leaflet, het werven van nieuwe leden
en nog veel meer.

Plusproposities 2018- 2019
Tarieven zijn, gebaseerd op kant-en-klare aanlevering en excl. BTW
Overleg vooraf over plusproposities is noodzakelijk in verband met de technische mogelijkheden,
aanlevercondities en eventuele tests van het product.

Losse folder insteken/opleggen

2- pagina’s

4-pagina’s

8-pagina’s

€ 85,-		

€ 110,-		

€ 120,-

Voor opplakkers, meehechters, en pluspropositie van meerder pagina’s gelden
andere richtlijnen en tarieven. Neem voor mogelijkheden hiervoor contact met ons op voor
een opmaakt gemaakte offerte.
N.B. Bureaukorting is reeds verdisconteerd in de bruto-tarieven voor print en digitaal.

AANVULLENDE VOORWAARDEN
• Genoemde tarieven zijn per 1.000 exemplaren 		
drukoplage (tenzij anders vermeld) en excl. btw.
• Item mag niet groter zijn dan bladformaat.
• Genoemde oplagecijfers zijn indicatief. Er kunnen 		
derhalve geen rechten aan worden ontleend.
• Bij inschakeling van deeloplagen wordt een 			
splitruntoeslag in rekening gebracht.
• Minimale oplage splitrun: 10.000 exemplaren.
• Tariefswijzigingen als gevolg van contractaanpassingen
distributeur voorbehouden.

TOESLAG VERZENDKOSTEN
Bij het meesealen van folders zwaarder dan 50 gram geldt
een aangepast tarief. Informeer naar de toeslag via
partnerships@wildvanfreek.nl
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WILD VAN
Bereik wildvanfreek.nl		
Pageviews wildvanfreek.nl		
Doelgroep		

4.000 unieke bezoekers per maand
15.000 pageviews per maand
vanaf 7 jaar

BANNER OP WILDVANFREEK.NL

Leaderboard*
		
Afmetingen		
Tarief		
* Aanleveren in .Gif- of .JPG bestand

15.000 pageviews per maand
728 x 90 pxl
€ 850,- per twee weken

ADVERTORIAL OP WILDVANFREEK.NL

Bereik wildvanfreek.nl
		
Pageviews wildvanfreek.nl		

3.900
14.500

DIGITALE NIEUWSBRIEVEN

Voor partners bieden wij de mogelijkheid om een item te plaatsen in onze digitale
nieuwsbrieven. Een item bestaat uit ca. 40 woorden + beeld.
Onze digitale nieuwsbrieven worden maandelijks verstuurd.
Content item: €850

