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Voor meer informatie en reserveringen kunt u contact  
opnemen met Ingmar Kuper, 06-23884422 /
ingmar@hockeyinternationalmagazine.nl  

De hockeysport zit diep verankerd in de Nederlandse samenleving. 
Clubs liggen verspreid door het hele land, van klein tot bijzonder 
groot. Hockeyclubs zijn bruisende bolwerken van een collectieve 
passie, die de liefhebbers verbinden in een prachtig sociaal leven dat 
hand in hand gaat met sportieve beleving.
Op het hoogste niveau is ons land al vele jaren toonaangevend. 
Meerdere generaties tophockeyers, man en vrouw, veroverden de 
wereld, beklommen de Olympus en schreven op die manier geschie-
denis. En aan die geschiedenis schrijven wij bij Hockey International 
graag een beetje mee.
In ons magazine is plaats voor het hele brede palet dat de hoc-
keysport heeft te bieden. Van de selecties van Oranje tot het 
allerkleinste clubje. Van de EHL tot de reserve klasse, en van prof tot 
liefhebber.

6 keer per seizoen komt Hockey international uit en licht in vele 
clubhuizen, en met een oplage van 25.000 stuks is dat meteen het 
grootste hockeyblad van het land. Gratis, zo mee te nemen, om 
thuis nog eens lekker door te lezen. Met interviews met nationale en 
internationale topspelers. Met reportages over toptoernooien, maar 
ook over wat zich onder die top afspeelt, tot zelfs in de kantlijn van 
het Nederlandse hockey aan toe. Met achtergronden en duiding.
Op die manier heeft Hockey International zich in enkele jaren een 
plaats verworven in de Nederlandse hockeywereld – ondanks de 
flinke tegenslag in de vorm van corona.
Wij profileren ons in het hart van de hockeysport, en u kunt dat sa-
men met ons doen. Een advertentie in Hockey International brengt u 
meteen op de plaats waar u wilt zijn: direct bij de hockeyers, direct 
bij de clubs. En uiteindelijk dus direct bij uw doelgroep.
Aarzel niet en neem contact op!
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Districten/Regios:
Noord Oost Nederland (Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssen en Gelderland)
Zuid Nederland (Limburg, Noord-Babant en Zeeland)
Noord Holland (Noord Holland)
Midden Nederland (Flevoland, Utrecht en ’t Gooi)
Zuid Holland (Zuid Holland)
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