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‘Hoeveel pech kun je hebben?’
Nederlands eventingteam loopt ticket Olympische Spelen Tokio mis
Bij Merel Blom,
die met een
foutloze cross en
dito springparcours de Nederlandse titel binnenhaalde,
overheerst de
blijdschap. “Individueel ben ik
nog in de race
voor Tokio.” FOTO
WWW.ARND.NL
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• Poll: Den Bosch is de meest logische plek om KWPN-hengsten te
longeren
• Volg het laatste paardensportnieuws

Hersentumor geconstateerd bij Minne Hovenga
JELSUM – Bij Minne Hovenga, algemeen
bestuurslid van het KWPN, is een hersentumor geconstateerd. Hiervoor is Hovenga
een intensief behandeltraject ingegaan.
Hans van der Louw neemt tijdelijk de rol
van voorzitter Fokkerijraad Rijpaard over en
de resterende werkzaamheden zullen
door de overige bestuursleden overgenomen worden.
Het Algemeen Bestuur KWPN bestaat uit
Andries van Daalen (voorzitter), Minne Hovenga (vicevoorzitter), René van Klooster,
Berlinde Middelbrink (penningmeester/secretaris) en Egbert Schep.

Neurologische variant
rhino op Manege Lelystad
LELYSTAD –Bij één van de paarden op Manege Lelystad is de neurologische vorm
van rhinopneunomie vastgesteld. De manege heeft alle maatregelen volgens het
protocol van Sectorraad Paarden opgevolgd en in totaal staan drie paarden in
quarantaine.
De lessen zijn afgelast en (pension)klanten
worden op de hoogte gehouden. Op zondag 13 oktober oogde één van de paarden op de manege ziek. De dierenarts gaf
daarop aan verschijnselen te constateren
die op het rhinovirus leken. Om geen risico
te nemen besloot de manege het protocol
direct al op te volgen. Maandag werd aan
de hand van een swab en bloedonderzoek duidelijk dat het daadwerkelijk om
rhino gaat.

BOEKELO – Pech, een tekort aan toppaarden of ligt het toch ergens anders aan? Feit is dat eventing-TeamNL niet in actie komt
in Tokio; Zwitserland greep het laatste ticket en Nederland eindigde in Boekelo op de elfde en een-na-laatste plaats. Een teleurstellend resultaat, zeker als je bedenkt dat het team in Rio een
nette zesde plaats behaalde. Hoe nu verder?
door Esther Berendsen

“We hadden alle pech die we kunnen hebben” en “we hebben niet
genoeg toppaarden”. Daar komt de
eerste analyse van bondscoach

Bettina Hoy voor de camera in het
kort op neer. Maarten van der
Heijden, directeur topsport van de
KNHS, spreekt duidelijke taal in
het persbericht: “Het is een teleurstellend einde van een teleurstel-
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lend seizoen. We zullen snel evalueren hoe we verder gaan.”

Verkeerde inschatting

Ook Tim Lips, die in Boekelo door
een kleine blessure van Eclips
langs de kant stond, wil eerst intern bespreken wat er anders moet.
Maar pech is wat hem betreft te
kort door de bocht. “Ik wil niet
zeggen dat we géén pech hebben
gehad. Maar hoeveel pech kun je
hebben?” Tijd voor evaluatie dus.
“Iedereen heeft heus wel met
goede intenties gewerkt. Maar er is
een verkeerde inschatting gemaakt. Als je ziet welk resultaat
het Zwitserse team in Boekelo
neerzette in de cross… De Zwitsers, waarvan we vooraf dachten
dat we hen ‘makkelijk’ konden
hebben. Dat niveau halen wij simpelweg niet.”

Blijdschap

Bij Merel Blom, die met een foutloze cross en dito springparcours
de Nederlandse titel binnenhaalde,
overheerst de blijdschap. “Individueel ben ik nog in de race voor
Tokio. Het is nog niet zeker, maar
ik sta op een ruime voorsprong op
de combinaties achter mij, dus ik
heb een goede kans dat we het
halen. Dus ja, voor mijzelf is dat
prima. Het was ook niet dat het nét
niet lukte met het team; het is totaal niet gelukt. We wisten vooraf
ook al wel dat het allemaal heel
erg mee zou moeten zitten in Boekelo. Als het dan niet lukt, kan ik
ook vrij snel de knop omzetten en
focussen op het individuele resultaat.”
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Egypte en Qatar naar
Olympische Spelen
RABAT – Op de Nations Cup-wedstrijd in
Rabat heeft het Egyptische springteam een
ticket voor de Olympische Spelen in Tokio
veroverd.
Egypte nam in 1960 in Rome voor het
laatst met een team deel aan de Spelen
en slaagde er sindsdien niet opnieuw in
zich te kwalificeren. Op de FEI Nations Cupfinale in Barcelona zag Egypte de kwalificatie aan zich voorbij gaan, maar in Rabat
kwam het A-team aan start en dat leverde
met slechts vier strafpunten over twee rondes een fantastische strijd. “Het is echt geweldig. Toen we hier kwamen, wisten we
dat we een goede kans maakten. We
hebben een team met sterke ruiters en rijden wedstrijden over de hele wereld”, vertelt Abdel Saïd. “Niet alleen de kwalificatie
voor Tokio is geweldig, ook het winnen
van de Nations Cup is een enorme boost
voor ons. Dit is al twee jaar lang ons doel!”,
klinkt het enthousiast.
Het tweede nog te vergeven ticket ging
naar Qatar – onder leiding van Jan Tops –
dat op de Spelen van drie jaar geleden
voor het eerst een team aan start bracht.
Jordanië, Marokko, Saudie-Arabië en de
Verenigde Arabische Emiraten zagen hun
kans op een startplaats aan zich voorbij
gaan.
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WK Ermelo groeit naar topniveau
Jovian was de
verrassende wereldkampioen bij
de vijfjarigen. FOTO
WWW.ARND.NL

ERMELO – De paradox van het leven wil dat je ergens afscheid
van moet nemen tegen de tijd dat je er juist heel erg goed in bent
geworden. Dat geldt voor bestuurders, voor leden van de hengstenkeuringscommissie en nu dan ook voor de organisatie van het
WK jonge dressuurpaarden in Ermelo.
door Dirk Willem Rosie

Vier jaar lang rijpte het kampioenschap op het Nationaal Hippisch
Centrum naar een ongekend niveau. En net nu ruiters en eigenaren nergens anders meer heen willen, net nu een afgeladen stadion
niet meer te houden is als hun favorieten afslaan bij A richting X,
ja nu keert het WK jonge dressuur-

paarden volgend jaar terug naar
Verden.

Hannover op apegapen

Maar of dat er ook echt van gaat
komen in 2020 is nog even de
vraag. Het organiserende Hannoveraner Verband ligt organisatorisch op apegapen, nadat fokkerijleider Werner Schade de laan uit
werd gestuurd en deze een rechts-
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zaak aanspande tegen het stamboek. Een vooraanstaande Hannoveraanse fokker zei tijdens de huldiging van de hernieuwde
wereldkampioen D’Avie (v. Don
Juan de Hus) te vrezen voor bestuurlijke en personele leegloop in
Verden en sprak zijn twijfel uit
over het vermogen van Hannover
om iets anders te doen dan zichzelf
opnieuw uit te vinden.

Longines-niveau

Daar komt bij dat de eerste spa
voor de noodzakelijke verbouwingen nog de grond in moet. Het Verdense stadion is te groot, de oude
voorzieningen voldoen niet aan de
eisen. En al helemaal niet aan de
eisen van titelsponsor Longines,
die met tevredenheid toezag hoe
‘Ermelo’ de afgelopen jaren naar
een zeer hoog niveau toegroeide.
Na afloop lieten organisator Joris
Kemperman en bestuursvoorzitter
Aad Both weten dat ‘Ermelo’ het
WK graag terug wil hebben na 2020.

Over het eventueel overnemen van
de organisatie volgend jaar hadden
ze volgens Kemperman nog niet nagedacht. “Klaus Miesner (FN-baas
fokkerij, red.) verzekerde mij dat de
verbouwingen en het evenement volgend jaar zeker zullen plaatsvinden.”
Both voegt hieraan toe dat ‘Ermelo’
de editie van 2020 voor zijn rekening
zou kunnen en willen nemen, mits
het verzoek hiertoe voor november
binnen zou zijn.

KWPN-succes

Medeorganisator KWPN beleefde
hoogtijdagen als leverancier van
een kwart van de deelnemende
paarden. De wereldtitels werden
netjes verdeeld onder het KWPN
(Jovian), Oldenburg (Zucchero
OLD) en Hannover (D’Avie).
Kritiek was er op de titel van Jovian toen er een 8.3 voor zijn matige stap aan te pas moest komen
om favoriet Secret voorbij te streven.
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George Morris zwaar
gestraft voor seksueel
misbruik
LEXINGTON – George Morris is door de US
Center for SafeSport levenslang geschorst.
De zware straf is overgenomen door de
USEF, de Amerikaanse sportbond. Morris
(81) zou in het verleden zijn positie als trainer hebben misbruikt om een minderjarige
seksueel te misbruiken.
Morris ontkent de aanklacht en heeft
hoger beroep aangekondigd. “Ik ben
zwaar geschokt door het oordeel van de
US Center for SafeSports betreffende onbewezen beschuldigingen over gebeurtenissen die zouden hebben plaatsgevonden tussen 1968 en 1972”, aldus Morris in
een verklaring.
Het US Center for SafeSport is een onafhankelijk juridisch lichaam met jurisdictie
over alle Olympische sporten in de VS.
George Morris won Olympisch teamzilver
in 1960 in Rome, waarna hij een grote reputatie opbouwde als trainer vanuit zijn
stal in Hunterdon (New Jersey).
In 2005 werd hij chef d’equipe en dat leverde het Amerikaanse team datzelfde jaar
nog de zege op in de Samsung Super
League. In 2006 won Morris met zijn team
zilver op de WEG in Aken. Twee jaar later
volgde in Hong Kong Olympisch teamgoud. Op de Pan American Games van
2011 wonnen de Amerikanen onder Morris teamgoud en individueel goud en zilver.
Zijn laatste kampioenschap was de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, waar Morris de Brazilianen coachte.
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Accountmanager binnendienst
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MÜNSTER – De prestigieuze Friedensreiterpreis, vast onderdeel van het Turnier der
Sieger in Münster, is dit jaar toegekend
aan Simone Blum. Organisator Hendrik
Snoek overhandigde op de gala-avond
van het evenement het bijbehorende
beeld aan de Duitse amazone.
Simone Blum kreeg de prijs vanwege de
bijzondere band die zij heeft met haar
paard Alice DSP. Met haar merrie won
Blum vorig jaar individueel goud op de
Wereldruiterspelen in Tryon, nadat de combinatie vier dagen lang geen balk had
aangeraakt.

Accountmanager binnendienst
Lotte Wijnands
T. 088-29 44 981
E. l.wijnands@eisma.nl

Amerikaanse eventers
naar Tokio

LIMA – Door het winnen van de gouden
medaille met het eventingteam op de Pan
Am Games in Lima, bemachtigden de
Amerikanen het begeerde ticket voor de
Olympische Spelen in Tokio. Het Amerikaanse team sloot in stijl af door met alle
vier de combinaties foutloos te blijven in
het springen. Boyd Martin won het individuele goud met Tsetserleg (v. Windfall)
voor zijn landgenote Lynn Symansky en RF
Cool Play (v. Condor's Champion).
In het individuele klassement was er brons
voor Carlos Parro uit Brazilië met Quaikin
Qurious (v. West Point Quickfire). Hij leidde
tevens zijn team naar de zilveren medaille.
Voor het Canadese team was er brons.

Accountmanager buitendienst
André Kunze
T. 088-29 44 982
M. 06-31 76 88 42
E. a.kunze@eisma.nl
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Wie bereikt u met Paardenkrant - Horses.nl
Met de Paardenkrant, het ondernemersmagazine Extra, Horses.nl, de nieuwsbrieven van Horses, de social media kanalen en de fokkerijdagen
worden de volgende doelgroepen bereikt: fokkers, sporters op hoger niveau in alle disciplines en ondernemers, allen in de leeftijdscategorie van
15 tot 75 jaar. Binnen deze groep vallen ook (semi)professionele stallen.
Waar de Paardenkrant achtergrondverhalen en verdieping van het laatste hippische nieuws biedt en de lezers laat genieten van mooie
leesverhalen en reportages, heeft het ondernemersmagazine Extra de focus op ondernemen.
Horses.nl biedt 24/7 het laatste nieuws in de paardenwereld. Dankzij de techniek achter deze website kunnen bezoekers hun eigen
nieuwsoverzicht samenstellen.
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Toegevoegde waarde afstammelingenkeuring beperkt
die met een
foutloze cross en
dito springparcours de Nederlandse titel binnenhaalde,
overheerst de
blijdschap. “Individueel ben ik
nog in de race
voor Tokio.” FOTO
WWW.ARND.NL

de resterende werkzaamheden zullen
door de overige bestuursleden overgenomen worden.
Het Algemeen Bestuur KWPN bestaat uit
Andries van Daalen (voorzitter), Minne Hovenga (vicevoorzitter), René van Klooster,
Berlinde Middelbrink (penningmeester/secretaris) en Egbert Schep.

WK Ermelo groeit naar topniveau

Neurologische variant
rhino op Manege Lelystad
LELYSTAD –Bij één van de paarden op Manege Lelystad is de neurologische vorm
van rhinopneunomie vastgesteld. De manege heeft alle maatregelen volgens het
protocol van Sectorraad Paarden opgevolgd en in totaal staan drie paarden in
quarantaine.
De lessen zijn afgelast en (pension)klanten
worden op de hoogte gehouden. Op zondag 13 oktober oogde één van de paarden op de manege ziek. De dierenarts gaf
daarop aan verschijnselen te constateren
die op het rhinovirus leken. Om geen risico
te nemen besloot de manege het protocol
direct al op te volgen. Maandag werd aan
de hand van een swab en bloedonderzoek duidelijk dat het daadwerkelijk om
rhino gaat.

BOEKELO – Pech, een tekort aan toppaarden of ligt het toch ergens anders aan? Feit is dat eventing-TeamNL niet in actie komt
in Tokio; Zwitserland greep het laatste ticket en Nederland eindigde in Boekelo op de elfde en een-na-laatste plaats. Een teleurstellend resultaat, zeker als je bedenkt dat het team in Rio een
nette zesde plaats behaalde. Hoe nu verder?
door Esther Berendsen

“We hadden alle pech die we kunnen hebben” en “we hebben niet
genoeg toppaarden”. Daar komt de
eerste analyse van bondscoach

Bettina Hoy voor de camera in het
kort op neer. Maarten van der
Heijden, directeur topsport van de
KNHS, spreekt duidelijke taal in
het persbericht: “Het is een teleurstellend einde van een teleurstel-
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op zondag 11 augustus totaal onverwachts overleden. Dat meldt zijn vrouw
Sissi Max-Theurer via de Facebookpagina van haar Gestüt Vorwerk. De man
van Olympisch dressuuramazone en vijfsterrenjurylid Elisabeth Max-Theurer en
vader van Victoria en Johannes MaxTheurer stierf vlak voor zijn 77e verjaardag. Max-Theurer, zelf Reitmeister, begeleidde vrouw Sissy met Mon Cherie naar
de Europese titel in 1979 en de Olympische titel in 1980. Ook begeleidde hij
zijn dochter Victoria, die al op vier Olympische Spelen reed.

31 augustus
in Asten

www.verkeersschoolblom.nl | T 076 501 55 35

ABINGTON PIGGOTS – De Britse talentvolle pony-amazone Iona Sclater is afgelopen zondag omgekomen bij een rijongeval vlak bij haar huis. Het
vijftienjarige talent stond op de longlist
voor de Europese kampioenschappen
eventing voor dit jaar met haar pony
Foxtown Cufflynx.
Sclater zette in haar jonge leven al behoorlijk wat topresultaten neer en eindigde de afgelopen vijf seizoenen British
Eventing 33 keer in de top tien bij de
pony's. Daarnaast vertegenwoordigde ze
vier keer de Eastern Region op de kampioenschappen voor onder de achttien
in Groot-Brittannië. Haar prestaties van
dit seizoen leverden haar een plek op
de longlist voor het EK Eventing pony’s
op.

77 spring- en dressuurveulens

www.veulenveiling.nl
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Getuigschrift Veetransport

Jovian was de
verrassende wereldkampioen bij
de vijfjarigen. FOTO

Over het eventueel overnemen van
de organisatie volgend jaar hadden
ze volgens Kemperman nog niet nagedacht. “Klaus Miesner (FN-baas
fokkerij, red.) verzekerde mij dat de
verbouwingen en het evenement volgend jaar zeker zullen plaatsvinden.”
Both voegt hieraan toe dat ‘Ermelo’
de editie van 2020 voor zijn rekening
zou kunnen en willen nemen, mits
het verzoek hiertoe voor november
binnen zou zijn.

KWPN-succes

Medeorganisator KWPN beleefde
hoogtijdagen als leverancier van
een kwart van de deelnemende
paarden. De wereldtitels werden
netjes verdeeld onder het KWPN
(Jovian), Oldenburg (Zucchero
OLD) en Hannover (D’Avie).
Kritiek was er op de titel van Jovian toen er een 8.3 voor zijn matige stap aan te pas moest komen
om favoriet Secret voorbij te streven.

»Lees verder: op pag. 4-7

groene auto met paardentrailer sloot het
gevolg af. ‘Veterinair ondersteuningsteam’, stond er te lezen op de zijkant.
Het was de plek die de dierenarts zelf
altijd innam wanneer hij met de cavalerie op pad ging.

13 t/m 17 augustus 2019
Nationaal Hippisch Centrum, Ermelo
www.kwpn.nl/kwpn-kampioenschappen
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George Morris zwaar
gestraft voor seksueel
misbruik
LEXINGTON – George Morris is door de US
Center for SafeSport levenslang geschorst.
De zware straf is overgenomen door de
USEF, de Amerikaanse sportbond. Morris
(81) zou in het verleden zijn positie als trainer hebben misbruikt om een minderjarige
seksueel te misbruiken.
Morris ontkent de aanklacht en heeft
hoger beroep aangekondigd. “Ik ben
zwaar geschokt door het oordeel van de
US Center for SafeSports betreffende onbewezen beschuldigingen over gebeurtenissen die zouden hebben plaatsgevonden tussen 1968 en 1972”, aldus Morris in
een verklaring.
Het US Center for SafeSport is een onafhankelijk juridisch lichaam met jurisdictie
over alle Olympische sporten in de VS.
George Morris won Olympisch teamzilver
in 1960 in Rome, waarna hij een grote reputatie opbouwde als trainer vanuit zijn
stal in Hunterdon (New Jersey).
In 2005 werd hij chef d’equipe en dat leverde het Amerikaanse team datzelfde jaar
nog de zege op in de Samsung Super
League. In 2006 won Morris met zijn team
zilver op de WEG in Aken. Twee jaar later
volgde in Hong Kong Olympisch teamgoud. Op de Pan American Games van
2011 wonnen de Amerikanen onder Morris teamgoud en individueel goud en zilver.
Zijn laatste kampioenschap was de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, waar Morris de Brazilianen coachte.

Eervolle prijs voor Blum
MÜNSTER – De prestigieuze Friedensreiterpreis, vast onderdeel van het Turnier der
Sieger in Münster, is dit jaar toegekend
aan Simone Blum. Organisator Hendrik
Snoek overhandigde op de gala-avond
van het evenement het bijbehorende
beeld aan de Duitse amazone.
Simone Blum kreeg de prijs vanwege de
bijzondere band die zij heeft met haar
paard Alice DSP. Met haar merrie won
Blum vorig jaar individueel goud op de
Wereldruiterspelen in Tryon, nadat de combinatie vier dagen lang geen balk had
aangeraakt.

Amerikaanse eventers
naar Tokio

LIMA – Door het winnen van de gouden
medaille met het eventingteam op de Pan
Am Games in Lima, bemachtigden de
Amerikanen het begeerde ticket voor de
Olympische Spelen in Tokio. Het Amerikaanse team sloot in stijl af door met alle
vier de combinaties foutloos te blijven in
het springen. Boyd Martin won het individuele goud met Tsetserleg (v. Windfall)
voor zijn landgenote Lynn Symansky en RF
Cool Play (v. Condor's Champion).
In het individuele klassement was er brons
voor Carlos Parro uit Brazilië met Quaikin
Qurious (v. West Point Quickfire). Hij leidde
tevens zijn team naar de zilveren medaille.
Voor het Canadese team was er brons.
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• Poll: KPST is goede ontwikkeling
voor behoud Gelders paard
• Volg het laatste paardensportnieuws
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ADVERTENTIETARIEVEN EXTRA
Formaat		
2/1 pagina
1/1 pagina
½ pagina		
¼ pagina		

Nu op onze site...

Gelijk aan oplage (op aanvraag)
Handzaam in dozen verpakt
Uiterlijk 10 werkdagen voor verschijning
Veldhuis Media
T.a.v. Theo Nitrauw
Kanaaldijk OZ 3
8102 HL Raalte
Aanlevering altijd onder vermelding van: titel en
het editienummer

Kolombreedten
Redactiepagina
Overige specificaties
1 kolom 35 mm
1 kolom 52 mm
Hele pagina
265 x 380 mm
2 kolom 73 mm
2 kolom 108 mm
Spread pagina 549 x 380 mm
3 kolom 112 mm
3 kolom 165 mm
4 kolom 150 mm
4 kolom 221 mm
5 kolom 188 mm
5 kolom 278 mm
6 kolom 227 mm		
7 kolom 265 mm
Kleurmodus CMYK
Resolutie minimaal 300dpi
Totale dekking van de kleuren dient onder de 240% te blijven
DIGITAAL ADVERTENTIEMATERIAAL
PDF
• Certified PDF
• Alle fonts invoegen
Adobe Illustrator
• Lettertypen omzetten naar lettercontouren
• *.ai, *.eps
Adobe Photoshop
• Flattened (niet in lagen)
• *.tiff, *.eps, *.jpg, *.psd
• Geen multikanaal of duotoon beelden
Overig (zonder opmaak)
• Tekst uitsluitend in Word, afbeeldingen separaat bijvoegen
AANLEVEREN DIGITAAL ADVERTENTIEMATERIAAL
U kunt advertentiemateriaal tot 10MB aanleveren per e-mail naar
depaardenkrant@zeedesign.nl. Grotere bestanden kunt u aanleveren via WeTransfer. Upload uw bestanden op www.wetransfer.com
en stuur dit naar depaardenkrant@zeedesign.nl.
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SPECIFICATIES
Specificaties
Medium Rectangle 336 x 280 pixels
Leaderboard
728 x 90 pixels
Leaderboard
320 x 50 pixels

Tarief per maand
maximaal 99 kb				
1.550			
maximaal 99 kb
(computer en laptop)
1.210			
maximaal 99 kb
(tablet en smartphone)		

AANLEVEREN MATERIAAL
Bestandsformaten		
.jpg, .gif, animated.gif
Kleurmodus		 RGB
Resolutie 		72 dpi
URL
		
URL van landingspagina
Aanleveren		
Uiterlijk 2 werkdagen voor online
		
plaatsing aanleveren.
		
Per e-mail naar:
			verkoop.paarden@eisma.nl

Tarief per week
€ 530
€ 400

SOCIALE MEDIA

38.450

5.020

ADVERTEREN
Kanaal			Tarief
Facebook
€ 395

Formaat
Vraag naar de specificaties

YouTube- en Twitter uitingen op aanvraag 			
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NIEUWSBRIEF

24.300

ABONNEES

20,46%

UNIEKE OPENS

8.800

TOTALE OPENS

FULL BANNER
Een banner is een horizontale advertentie die bijna net zo breed is als
de nieuwsbrief zelf. Een banner linkt rechtstreeks door naar de website.
ADVERTORIAL

Specificaties
• 550 x 150 pixels, max. 80 kb.
• GIF, Jpg, Png
• URL van de landingspagina
Tarief
€ 365 per editie

ADVERTORIAL
Een advertorial is een klikbare tekstadvertentie die qua opmaak gelijkenis
vertoont met de redactionele inhoud van de nieuwsbrief. Een advertorial
linkt rechtstreeks door naar de website.
Specificaties
• Koptekst: max. 50 karakters (max. 7 woorden) inclusief spaties.
Koptekst niet in kapitalen.
• Bodytekst: max. 350 karakters, (ca. 50 woorden) inclusief spaties
• Foto/logo/illustratie: 600 x 400 pixels, max. 120 kb
• URL van de landingspagina
Tarief
€ 365 per editie

FULL BANNER
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NATIVE ADVERTISING

EISMA CONTENT MARKETING

Waarom native advertising?
Geloofwaardig. Native advertising staat tussen de redactionele
artikelen op een onafhankelijke (nieuws)site of als redactioneel item in
een magazine. Doordat het bedrijf niet direct hun eigen merk promoot,
wordt dit als geloofwaardig gezien. Het leidt tot minder weerstand
en zorgt voor een hoge effectiviteit van de boodschap, waardoor de
consument uw merk beter zal onthouden.
Relevant. De tekst of de video is speciaal voor je doelgroep geschreven
en daardoor voor hen interessant en relevant.
Subtiel. Met effectieve native advertising geef je niet meteen weg dat
het om je merk gaat, maar verpak je de boodschap op een subtiele en
originele manier.

Wat is content marketing precies? En wat is bijvoorbeeld het verschil
met een advertentie? Is een reclamefolder of advertorial met uitleg over
uw product ook content marketing? En wat als u een video maakt met
de voordelen, werking en toepassing van uw product voor de bouw?
Onderstaande definitie geeft helderheid en vat samen waar content
marketing voor staat: “Het creëren en verspreiden van waardevolle
content om een loyaal en betrokken publiek te vinden, te binden en te
activeren.” Meer informatie vindt u op: eismacontentmarketing.nl

Native advertising 2020
Native advertising is een effectieve manier van (online) marketing, juist
omdat het onderscheid tussen de advertentie en de normale content
niet of nauwelijks is op te merken. Dit doe je door bijvoorbeeld het
design en de content aan te passen aan de omgeving. Vaak houdt dit in
dat je content eerder zal worden gedeeld als waardevolle content.
Native advertising formats
Paardenkrant (Extra) biedt op het vlak van Native advertising diverse
formats aan:
•
‘In samenwerking met...’
•
Product placement
•
Product/dienst check
•
Artikel over een specifiek onderwerp
Een ‘in samenwerking met…’ artikel, is een artikel dat is gemaakt
door de redactie van Paardenkrant (Extra) in samenwerking met de
klant. De redacteur stelt in samenwerking met de klant de content
op en publiceert dit als een redactioneel item, waarbij wel duidelijk
wordt aangegeven dat het om een samenwerking tussen klant en
redactie gaat. Dit artikel wordt specifiek via het gekozen kanaal van
Paardenkrant (Extra) verspreid. Dit kan in het magazine zijn, maar ook
als online artikel.

Eisma Horsesmedia
Natuurlijk kunnen we voor u ook veel betekenen bij het bereiken van uw
doelgroep en bijvoorbeeld het genereren van leads. Denk hierbij aan
het plaatsen en verspreiden van praktijkcases, whitepapers en video’s
via onze kanalen. Heeft u vragen over communicatiemogelijkheden
in onze vakbladen, websites of andere media? Kijk dan op
adverterenbijeisma.nl of neem contact op met uw accountmanager.
Eisma content marketing: content met een verhaal
Steeds vaker melden zich klanten bij Eisma Content Marketing, die
vragen of Eisma hen kan helpen ‘met het vertellen van hun verhaal’.
Bij Eisma weten we hoe we die verhalen moeten vertellen. We doen
dit tenslotte al voor onze eigen merken. Ons uitgeefbedrijf heeft
daarvoor onafhankelijke redacteuren in dienst die weten hoe een sector
beweegt.
De meest gebruikte contentformats
• Projectdocumentatie
• Bedrijfsvideo
• Infographic
• Beursvideo
• Blog
• Eventregistratie
• Whitepaper
• Sponsored magazine
• Video
• Webinar
• Animatievideo
• Webinar
• Productvideo
• Webinar 2.0
Klik hier voor meer informatie over contentformats
Project documentatie
Er is een prachtig project opgeleverd waarin uw product is verwerkt.
Een mooi voorbeeld van wat er met uw producten kan gebeuren
en hoe ze verwerkt moeten worden. En u wilt dit laten zien aan uw
klanten en potentiële klanten. Onze redactie kan voor u hiervan
projectdocumentatie maken. Zij gaan dan aan de slag met een door u
uitgekozen project en maken daarvan een video, artikel en foto’s.
Een projectdocumentatie bestaat uit een video van anderhalve minuut,
10 foto’s, een 2/1 pagina artikel en een korte projectbeschrijving (300
woorden).
Infographic
Een infographic is een combinatie van tekst en illustratie(s). Deze
illustraties kunnen onder andere bestaan uit grafieken, schema’s,
diagrammen, iconen of kaarten. Samen met de tekst vertellen ze een
verhaal. Infographics worden gebruikt om snel en duidelijk informatie
of kennis over te brengen en zijn een goede manier om complexe data,
gebeurtenissen of processen te visualiseren.
Over het algemeen bestaat een infographic uit zes tot acht ‘illustraties’
en een tekst van 150 woorden. Hierin is variatie mogelijk, afhankelijk van
de boodschap die u wilt vertellen.
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Blog
Een blog kan worden ingezet om op een laagdrempelige manier te
communiceren met de klant. Door als directeur, adviseur, manager of
medewerker te bloggen, laat u uw expertise zien over een bepaald
onderwerp. Bovendien creëert u met het vertellen van een persoonlijk
verhaal een toegankelijker imago. De desbetreffende persoon deelt
eigen ervaringen, gedachten, visies of tips met het publiek en geeft de
lezer de mogelijkheid om daar op te reageren.
Een blogartikel bestaat uit ongeveer 500 tot 600 woorden, afhankelijk
van de inhoud.
Whitepaper
In een whitepaper laat de opdrachtgever zien welke kennis hij in huis
heeft over een bepaald onderwerp. Een whitepaper heeft een objectief
karakter en reikt oplossingen aan voor een bepaald probleem.
Een whitepaper bestaat uit ongeveer 4 pagina’s / totaal 1.500 woorden.
Foto’s en input komen van de opdrachtgever.

aan, zoals: een persbericht, blog, FAQ lijst, meerdere nieuwsberichten
en een follow-up on demand. Zo krijgt u naast ondersteuning ook hulp
bij de afwikkeling van het webinar.
Er zijn verschillende variaties mogelijk voor het webinar, want het totale
pakket moet aansluiten bij uw doelen en wensen. Wij zorgen voor de
techniek, inhoud en werving van kijkers. Houd er rekening mee dat een
goed webinar een voorbereidingsperiode van 10 tot 12 weken vraagt.
Eventregistratie
Het vastleggen van een event zowel in beeld als in tekst, geeft een
bedrijf de mogelijkheid om dit event op allerlei manier in de publiciteit
te brengen. De inhoud kan dan ook na het event bij de doelgroep die
niet aanwezig was onder de aandacht worden gebracht.
De productie is afhankelijk van uw wensen. Neem contact met ons op
voor meer informatie

Bedrijfsvideo
U bent trots op uw bedrijf en u wilt dat graag tonen aan uw klanten.
Door middel van een bedrijfsvideo kunnen wij u daarbij helpen. Door
het vertellen van een verhaal op een professionele manier zorgen wij
voor een blijvende indruk van uw bedrijf.
Een professionele bedrijfsvideo van anderhalve minuut, inclusief intro
van uw bedrijf en een voice-over.
Animatievideo
Een animatievideo is een bewegende, getekende omgeving waarin
alles mogelijk is. Het is erg geschikt voor bijvoorbeeld een complex
bedrijfsproces dat lastig is om in een paar woorden aan iemand uit te
leggen. Ook kunt u met een animatie een nieuw product of dienst op
een aantrekkelijke en simpele manier presenteren.
Een animatievideo van anderhalve minuut, een professioneel script,
geschreven door onze redacteur, een voice-over en rechtenvrije muziek,
uw bedrijfslogo in een intro en/of outro.
Productvideo
Uw product of dienst op een duidelijke en aantrekkelijke manier in
beeld brengen bij uw klanten? In een productvideo kunt u heel goed de
voordelen van het product in tekst en beeld uitleggen.
Een professionele productvideo van anderhalve minuut, inclusief intro
van uw bedrijf en voorzien van voice-over.
Beursvideo
Een vakbeurs is een geweldige manier om klanten en prospects te laten
zien waar u als bedrijf mee bezig bent. Zo’n evenement is echter ook zo
weer voorbij. Het maken van één of meerdere video’s tijdens een beurs
of evenement zorgt ervoor dat alle energie die erin is gestopt, ook in
video wordt gevangen. En deze video kan dan weer achteraf worden
verspreid onder uw publiek.
Een professionele beursvideo van anderhalve minuut, inclusief logo van
uw bedrijf, een voice-over en ondertiteling.
Sponsored magazine
Een sponsored magazine is een prachtig medium om relaties te
informeren en aan u te binden. Voor relatiemarketing is het sponsored
magazine een bijzonder efficiënt medium.
Webinar
Een webinar is een interactieve uitzending die men live kan volgen
achter de computer. Tijdens een uitzending kunnen vragen worden
gesteld aan de sprekers.
WEBINAR 2.0 Hierbij bieden wij u, naast het webinar zelf, extra formats

De paardensport is een erg
leuke sport, maar kan ook
best gevaarlijk zijn.
Hoewel het heel fijn is om met
paarden te knuffelen, blijven ze
van nature vluchtdieren.
Dat betekent dat ze snel schrikken of bang zijn en daarom moet je goed oppassen.
Draag dan ook altijd bescherming als je een paard gaat verzorgen of berijden.
hoofd

VERWONDINGEN
De meest
voorkomende
verwondingen door
paardrijden zijn aan:

gezicht
nek

(Ghos et al. 2000).

De paardensport is 1 van de 4
gevaarlijkste sporten die er is

Jaarlijks lopen 66.000 ruiters
blessures op door een ongeval
met een paard.

(Veiligheid, 2014).

rug
buik
enkel

voet

HOOFD

Kinderen vallen vaak op
hun hoofd en ongelukken
waarbij je je hoofd bezeert
zijn het gevaarlijkst

H

(Veiligheid, 2014).

15% moet naar de spoedeisende
hulp in het ziekenhuis
(Veiligheid, 2014).

Wat kun je doen om
ongelukken te voorkomen?
DRAAG ALTIJD EEN CAP
Zowel bij wedstrijden en ritjes als bij
het verzorgen van je paard.

Zorg ervoor dat je cap goed
past en juist is ingesteld en
niet te groot of te klein is.

Er zijn tegenwoordig hele mooie,
hippe caps te koop.

Het is het beste om zelf een cap
te kopen in plaats van eentje te
lenen. Dan weet je zeker dat de
cap onbeschadigd is.

Europese norm

Check (of vraag je ouders) of de
cap voldoet aan de Europese norm.
Dat betekent dat je cap veilig is
en maximale bescherming biedt.

HOUDING

Let op je eigen houding. Als jij
bang en onzeker bent, dan zal
je paard dat aanvoelen. Blijf je
rustig, dan wordt je paard ook
rustiger.

GEDRAG

Let goed op hoe je paard zich
gedraagt en pas extra op als je
voelt dat je paard onrustig is.

OMGEVING

Wees je bewust van je omgeving en
zaken waar je paard van kan schrikken.
Denk aan vreemde objecten of rare geluiden.
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via https://www.veiligheid.nl/voorkomblessures/paardrijden/blessures-film-feiten/paardrijblessures-de-cijfers, Ghosh, A., DiScala, C., Drew, C., Lessin, M. & Feins, L. (2000). Horse-related injuries in
pediatric patients. J Pediatr Surg 35(12): 1766-1770.
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