
   

  

  

  

 

   

Gaat het zo slecht?  
Het einde van zowel de Waterkampioen als Zilt magazine zorgt voor veel reacties in de 

branche. Gaat het zo slecht met de watersport media? De markt verandert en ook het 

landschap van aanbieders, beurzen en media verandert in rap tempo mee. Dat brengt 

slachtoffers met zich mee maar juist ook kansen. Bij Zeilen zijn we ons al een paar jaar 

bewust van de veranderingen die zich om ons heen voltrekken en hebben we op tijd 

maatregelen genomen om daar gezond mee om te gaan. Wij hebben ons online bereik 

sterk uitgebreid en nieuwe proposities voor onze adverteerders ontwikkeld die aanslaan 

en aantoonbaar resultaat opleveren. Het resultaat mag er zijn: Zeilen staat er goed voor 

en is beter dan ooit in staat om adverteerders te helpen om resultaat te halen in onze 

doelgroep. Juist in uitdagende marktomstandigheden! 
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Zeilen breidt uit  
Zeilen kende vorig jaar een boven verwachting goed resultaat en ook dit jaar ziet er goed 

uit. De redactie is met 2 redacteuren uitgebreid ( floortje@zeilen.nl, bertine@zeilen.nl) en 

we hebben ons team met een vaste marketeer (vincent@zeilen.nl) versterkt. 
 

   

 

 

Resultaat  
De combinatie van digitaal en print is 

aantoonbaar succesvol. Ons sterk 

gegroeide online bereik in combinatie met 

ons sterke magazine helpt steeds meer 

adverteerders om nieuwe klanten te 

bereiken. Scroll verder voor alle 

mogelijkheden die we onze adverteerders 

bieden. 
 

 

European Yacht of the 
Year  
Met ingang van deze zomer heeft Zeilen 

zitting in de prestigieuze jury van de 

European Yacht of the Year Award. Voor 

ons een lang gekoesterde wens die voor 

zowel onze lezers als adverteerders veel 

mooie content gaat opleveren. De eerste 

vaartesten staan gepland in oktober. 
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Synergie met Hollandia  
Na onze verhuizing van vorig jaar naar de 

Gottmer Uitgevers Groep in Haarlem zitten 

we daar helemaal op onze plek. We 

vormen met onze collega’s van Hollandia 

Watersportboeken de grootste watersport 

uitgever van Nederland en België. 
 

 

Digitaal lezen  
Al onze abonnees en relaties kunnen het 

magazine nu digitaal lezen in onze eigen 

Zeilen-app. Dit vergroot ons bereik en biedt 

kansen voor onze adverteerders: 

Advertenties kunnen worden verrijkt met 

interactieve links en video’s. 
 

  

 

  

Kansen voor 
adverteerders  
Meer weten? We helpen je graag aan een 

passende oplossing om ook van de tweede 

seizoenshelft een succes te maken. 

Erik@zeilen.nl. 
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Volg Zeilen ook op  
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