
 
 

  

2022 



 

OVER DE NOB 
De NOB is dé organisatie voor iedereen die zich wil verdiepen in de onderwaterwereld. We brengen onderwatersporters met elkaar in verbinding en 

zorgen ervoor dat ze elkaar inspireren en enthousiasmeren. 

 

ONZE MISSIE 
De NOB stimuleert en faciliteert veilig en plezierig recreatief duiken, laagdrempelig voor iedereen, waarbij de NOB zich richt op behoud, versterking 

van en respect voor het onderwaterleven in Nederland. 

 

ONZE VISIE 
De NOB is de grootste organisatie op het gebied van recreatief duiken/-onderwatersporten in Nederland en vertegenwoordigt alle 

onderwatersporters in Nederland waarbij de waarde van de onderwaternatuur constant een grote rol speelt. 

  



 
Naast adverteren in het grootste magazine voor duikers in Nederland, stelt de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) diverse 

multimediamogelijkheden ter beschikking aan adverteerders. Deze kanalen zijn websites, nieuwsbrieven en social mediakanalen.  

 

De NOB bereikt de volgende groepen: 

• Verenigingen 

• Instructeurs 

• Duikers 

 

Dat doet zij via: 

• Geprinte media 

• Websites 

• Nieuwsbrieven 

• Social media 

 

Algemene informatie 
Titel: Onderwatersport Magazine 

Oplage:12.000 

Uitgegeven door: Nederlandse Onderwatersport Bond 

Verschijningsfrequentie: 6x per jaar  

Eindredactie: Dominique van Dam, redactie@onderwatersport.org, 06-41521788 

Advertentieverkoop: Harry Brands, harry.brands@onderwatersport.org, 06-55556471 

Traffic manager: Laura Struik, laura.struik@onderwatersport.org, 06-82398743 

www.onderwatersport.org/voor-duikers/magazine  

 

Redactieadres: Bondsbureau NOB,  

Landjuweel 62, 3905 PH Veenendaal. 

Email: redactie@onderwatersport.org  
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mailto:harry.brands@onderwatersport.org
mailto:laura.struik@onderwatersport.org
http://www.onderwatersport.org/voor-duikers/magazine
mailto:redactie@onderwatersport.org


 

Redactionele formule 
Onderwatersport Magazine is de officiële uitgave van de Nederlandse Onderwatersport Bond NOB. Zes keer per jaar ontvangen alle leden dit 

magazine.  

 

Verenigingen en instructeurs vinden meer informatie op www.onderwatersport.org en ontvangen minstens één keer per maand nieuws via een aparte 

nieuwsbrief en continu via de Facebookpagina van de NOB en de Facebookgroep NOB-Instructeurs.  

 

Duikers kunnen terecht op www.duikspotter.nl en ontvangen één keer in de vier weken nieuws via de nieuwsbrief en Facebook- en 

Instagrampagina’s van Duikspotter. 

 

Verschijningstabel Onderwatersport Magazine 2022 
Titel Uitgave Verschijningsdatum  Deadline advertenties Deadline content* 

OWS 22.1 Dinsdag 25 januari 2022 Vrijdag 24 december 2021 Zaterdag 27 november 2022 

OWS 22.2 Dinsdag 15 maart 2022 Vrijdag 18 februari 2022 Dinsdag 8 februari 2022 

OWS 22.3 Dinsdag 17 mei 2022 Vrijdag 22 april 2022 Dinsdag 12 april 2022 

OWS 22.4 Dinsdag 26 juli 2022 Vrijdag 1 juli 2022 Dinsdag 21 juni 2022 

OWS 22.5 Dinsdag 27 september 2022 Vrijdag 2 september 2022 Dinsdag 23 augustus 2022 

OWS 22.6 Dinsdag 29 november 2022 Vrijdag 4 november 2022 Dinsdag 25 oktober 2022 

Als omstandigheden, zoals actualiteiten daartoe noodzaken, kan hiervan afgeweken worden  

*content = product placement, kalender, Advertorials en producttest 
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Tarief regulier 
In de tabel hieronder vindt u de tarieven voor adverteren in ons magazine. 

 

 
 

1/1 pagina is ook aflopend mogelijk formaat is 215 x 280 + 5 mm afloop rondom.  

Tarieven inserts: opplakkers en bijsluiters op aanvraag: harry.brands@onderwatersport.org, 06-55556471. 

 

Voor de kleinere bedrijven: Voor €750 per jaar krijg je dan het hele jaar een kleine advertentie in Onderwatersport Magazine én je komt op de 

Duikkaart en kalender van Duikspotter. Dit wordt een Buddy genoemd. 
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Digitale uitingen NOB 

Nederlandse Onderwatersport Bond/www.onderwatersport.org  

Dit is de corporate website van de NOB en focust zich op de producten en diensten die de NOB de leden, verenigingsbestuurders en instructeurs 

biedt. De nieuwsbrief voor bestuurders verschijnt zes keer per jaar in een oplage van ruim 400, die voor instructeurs gaat elke maand naar ruim 

1800 personen. De verenigingsnieuwsbrief wordt op de laatste donderdag van de maand verstuurd.  

 

Duikspotter/www.duikspotter.nl  

In 2017 is Duikspotter online gegaan. Via deze website informeert de NOB alle duikers over actualiteiten, vrije artikelen en branded content. Dit 

platform is voor iedereen te bekijken, sinds 2020 is inloggen niet meer nodig. Dit platform biedt allerlei mogelijkheden om duikers en ondernemers 

dichter bij elkaar te brengen. Duikspotter.nl heeft gemiddeld 2.000 paginaweergaven per maand en de Facebookpagina van Duikspotter bereikt 

gemiddeld 50.000 mensen per maand. 

 

‘Gespot!’/Duikspotter nieuwsbrief 

De Duikspotter-nieuwsbrief, ‘Gespot!’, verschijnt één keer in de vier weken op een donderdag en wordt verstuurd naar bijna 4.000 personen. Het is 

mogelijk om in de nieuwsbrief een bericht te laten plaatsen inclusief foto/video en URL. Daarnaast worden alle partners in een partnerbalk onderaan 

de nieuwsbrief geplaatst. 
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In 2022 zal ‘Gespot!’ op de volgende data verstuurd worden:  

 

Titel Uitgave Verschijningsdatum  Aanleveren item 

DS 22.1 Donderdag 20 januari 2022 Donderdag 13 januari 2022 

DS 22.2 Donderdag 17 februari 2022 Donderdag 10 februari 2022 

DS 22.3 Donderdag 17 maart 2022 Donderdag 10 maart 2022 

DS 22.4 Donderdag 14 april 2022 Donderdag 7 april 2022 

DS 22.5 Donderdag 12 mei 2022 Donderdag 5 mei 2022 

DS 22.6 Donderdag 9 juni 2022 Donderdag 2 juni 2022 

DS 22.7 Donderdag 7 juli 2022 Donderdag 30 juni 2022 

DS 22.8 Donderdag 4 augustus 2022 Donderdag 28 juli 2022 

DS 22.9 Donderdag 1 september 2022 Donderdag 25 augustus 2022 

DS 22.10 Donderdag 29 september 2022 Donderdag 22 september 2022 

DS 22.11 Donderdag 27 oktober 2022 Donderdag 20 oktober 2022 

DS 22.12 Donderdag 24 november 2022 Donderdag 17 november 2022 

DS 22.13 Donderdag 22 december 2022 Donderdag 15 december 2022 

Als omstandigheden, zoals actualiteiten daartoe noodzaken, kan hiervan afgeweken worden  

 

  



 

Social media 

De NOB heeft een eigen Facebookpagina, genaamd @NederlandseOnderwatersportBond. Acties met ledenvoordeel, branded content en evenementen 

worden hier gedeeld. Deze pagina heeft ruim 6.000 likes en heeft een gemiddeld bereik van 150.000 per maand. 

 

Via Duikspotter kun je je evenement op de kalender plaatsen en je als bedrijf laten opnemen op de Duikkaart. Je evenement wordt alleen aan de 

kalender toegevoegd wanneer het evenement openbaar is en mensen dus niet ergens lid van hoeven te zijn. Berichten worden via social media 

verspreid via een eigen Facebook- en Instagrampagina: @Duikspotter. Acties met ledenvoordeel, branded content en evenementen worden hier 

gedeeld. De Facebookpagina heeft op dit moment 1.200 likes en bereikt gemiddeld 50.000 personen per maand. 

 

Direct mail/Cadeaupagina’s 

Leuke acties om nieuwe leden te verwelkom? Of duikers met hun net behaalde brevet te feliciteren? Plaats dan een leuke actie op deze pagina’s. 

Nieuwe leden en nieuwe brevethouders krijgen een mail toegestuurd waarin zij welkom worden geheten of gefeliciteerd worden met hun brevet. In 

deze mail worden zij doorverwezen naar de pagina waar bedrijven aanbiedingen kunnen plaatsen. Deze link is een jaar geldig. Bestellingen worden 

door de NOB gecontroleerd op geldigheid en vervolgens doorgestuurd naar de aanbieder. Naast deze twee mails ontvangen alle leden op hun 

verjaardag ook een mail om ze te feliciteren. Voor partners is het mogelijk om op alle drie de pagina’s een actie te plaatsen. 

 

Partnerpagina 

Als partner wordt u opgenomen op de partnerpagina op beide websites van de NOB. De partnerpagina vindt u hier: www.onderwatersport.org/de-

nob/partners  

 

Kalender 

Op beide websites staan kalenders. Op onderwatersport.org kunt u uw evenement laten plaatsen wanneer dit specifiek over verenigingen of 

opleidingen gaat. De overige evenementen kunnen op Duikspotter.nl geplaatst worden. 
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Branded content 

De NOB staat voor goede redactie. Daarom helpen wij u graag bij de totstandkoming daarvan. Ingezonden berichten worden geredigeerd, maar een 

telefonisch interview of bezoek op locatie is ook mogelijk. Branded content wordt zowel in magazine als op de website (op één of meerdere relevante 

themapagina’s) geplaatst. Als er een actie voor de NOB-leden vanuit deze content is gepland, dan volgt daar ook een advertorial in de nieuwsbrief 

van. Een advertorial verwijst naar een externe landingspagina en deze wordt dan ook via de social mediakanalen gedeeld. 

 

Productnieuws 

Heeft u een nieuw product? Stuur dan uw bericht in naar de redactie. Grote kans dat u het op één van de kanalen terugziet. Ook het testen van 

producten is mogelijk. Wij ontvangen graag uw product en schrijven hier vervolgens een artikel over. Interesse? Laat het ons weten.  

 

Specificaties aanleveren advertentiemateriaal  
Advertentiemateriaal kan aangeleverd worden bij Laura Struik: studio@onderwatersport.org.  

 

Wist u dat onze studio u kan helpen bij het vormgeven van uw advertentie-uitingen? In combinatie met het plaatsen van een advertentie in 

Onderwatersport Magazine hanteren wij gereduceerde tarieven. Vraag naar de mogelijkheden via laura.struik@onderwatersport.org.  

 

Advertentie OWS hele pagina 

• Formaat 195 x 260 mm  

• Let op: bij 1/1 pagina 5 mm rondom extra   

• Specificaties: Certified PDF of Photoshop EPS of JPEG, min 300 DPI, opgebouwd uit CMYK.  

Advertentie OWS halve pagina 

• Formaat 195 x 128 mm 

• Let op: bij aflopend pagina 5 mm rondom extra  

• Specificaties: Certified PDF of Photoshop EPS of JPEG, min 300 DPI, opgebouwd uit CMYK. 
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Advertentie OWS 1/4e pagina 

• Formaat 95 x 128 mm  

• Let op: bij aflopend pagina 5 mm rondom extra 

• Specificaties: Certified PDF of Photoshop EPS of JPEG, min 300 DPI, opgebouwd uit CMYK.  

Advertentie OWS 1/8e pagina (Buddy) 

• Formaat 95 x 53 mm  

• Let op: bij aflopend pagina 5 mm rondom extra 

• Specificaties: Certified PDF of Photoshop EPS of JPEG, min 300 DPI, opgebouwd uit CMYK.  

Producttest/review OWS 

• Redactie neemt contact op voor de test   

• Redactie schrijft artikel of maakt een video of basis van input van Onderwaterhuis.nl 

Direct mail/cadeaupagina’s 

Op de cadeaupagina’s van de NOB kan je als partner een aanbieding plaatsen. Deze cadeaupagina wordt bezocht door leden die jarig zijn, leden die 

een brevet gehaald hebben en alle nieuwe leden. 

• Max 120 woorden 

• Liggend logo JPG of PNG 

• Aanbieding incl. uitleg over hoe te bestellen/deelnemen 

• Eventueel URL 

Partnerpagina NOB 

• Max 80 woorden 

• Liggend logo JPG of PNG 

• URL 

  



 
Nieuwsbrief logo 

• Diapositief vierkant logo: zwarte achtergrond, wit logo 

• JPG of PNG 

Nieuwsbrief item 

• Advertorials (partner levert item aan) 

o Max 120 woorden 

o Liggende afbeelding JPG of PNG of YouTube link 

o Eventueel URL voor in button en/of afbeelding 

• Branded content (redactie NOB schrijft item) 

o Redactie neemt contact op en schrijft een item voor de nieuwsbrief van Duikspotter  

Duikspotter Duikkaart 

• Adresgegevens 

• Liggend logo JPG of PNG 

• Max 80 woorden 

Social media Duikspotter of NOB 

• Max 120 woorden 

• Liggende afbeelding JPG of PNG of videobestand 

• Eventueel URL 

Kalender item website Duikspotter of NOB 

• Max 200 woorden 

• Liggende afbeelding JPG of PNG zonder tekst erin 

• URL 

  



 

Waarom NOB 

De NOB zet zich in voor alle onderwatersporter in Nederland. We laten hun stem horen bij overheden, natuurbeheerders en andere organisaties. 

Dankzij de steun van 14.000 leden, partners en adverteerders kan de NOB dit werk blijven doen en uitbreiden. 

 

Zo is een samenwerking met de NOB niet alleen interessant voor jouw organisatie, maar investeer je tegelijkertijd in de onderwatersport. Een win-win 

situatie dus! 

 

 



 

Onze partners 
 

 

 

 

 

Interesse? 
Heeft u interesse in een partnership of één van de losse mogelijkheden? Neem dan contact op met Harry Brands, harry.brands@onderwatersport.org, 

06-55556471. We bespreken graag met u de mogelijkheden! 

mailto:harry.brands@onderwatersport.org

