
Algemene informatie
Frequentie magazine:  10 keer per jaar
Frequentie nieuwsbrief:  10 keer per jaar 
Aantal pagina’s:   116 
Prijs:    € 5,95 
Uitgever:   F&L Media B.V. 
Website:    www.chipfotomagazine.nl

CHIP FOTO magazine
CHIP FOTO magazine is het magazine voor fotografen die graag meer 
willen weten over fotografie en alles wat daarbij komt kijken. Het is een 
magazine boordevol nieuws, mooie fotografie, praktijktips, tests van de 
nieuwste camera’s, hardware en software, reportages en diepte interviews 
met professionele fotografen. De nieuwste digitale technieken geven de 
beginnende en gevorderde hobbyfotograaf ongekende mogelijkheden. 
Aan de hand van praktijkvoorbeelden leert de lezer het beste uit zijn of 
haar camera te halen.
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Reisfotografi e

Kleuren
Kleuren zien er op foto’s niet 
alleen mooi uit, ze kunnen ook 
een associatie oproepen met 
bepaalde locaties. Als je aan 
Griekenland denkt, komen de 
kleuren blauw en wit in je op. 
Denk je aan Kenia, dan zie je 
de traditionele rode gewaden 
van de Masai al voor je. Bij 
reisfotografi e kun je deze 
typische kleuren gericht 
inzetten in je foto’s. Let 
daarom op uitgesproken 
kleurrijke elementen in je 
omgeving, zoals auto’s, gevels 
en deuren, zodat je deze kunt 
gebruiken in je compositie. 
Krachtige primaire kleuren 
oefenen de grootste aantrek-
kingskracht uit op een 
toeschouwer en kunnen zijn 
blik naar bepaalde plekken in 
de foto toe trekken.

Kleuren die in het water weerspiegeld 
worden, trekken altijd de aandacht. 
Zoek daarom naar het juiste camera-
standpunt als je op een rivier, een 
plas of een ander weerspiegelend 
oppervlak stuit, zodat de mooie 
kleuren duidelijk in beeld zijn.

De verschillende kleuren in een foto 
kunnen ook vloeken. Let daarom 
op je beelduitsnede en betrek alleen 
elementen in je foto waarvan de 
hoofdkleuren een harmonisch geheel 
vormen, zoals in dit geval de blauwe 
deur en de gele muur.

Op deze foto trekt de fiets duidelijk 
de aandacht, omdat hij ingekaderd 
wordt door de paarse achtergrond 
en de blauwe boot op de voorgrond. 
Bovendien wordt er door het venster 
en de boot een soort ‘echo’ gecreëerd, 
waardoor het effect versterkt wordt.

Iedere plek die je 
bezoekt heeft zijn 
eigen kleurpalet. 
Probeer deze te 
accentueren in je 
foto’s.
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Alles voor de fotograaf

Leuke 
accessoires 
en gadgets

Met extra spullen 
maak je je 
fotografi ehobby 
nog leuker. Hier 
vind je onze keus 
van deze maand.

Nonda iHere Gen 3 Key Finder

RAAK NOOIT 
MEER JE 
SLEUTELS 
KWIJT
De Nonda iHere Gen 3 Key Finder is een handige gadget die ervoor 
zorgt dat je nooit meer iets kwijt hoeft te raken. Maak hem vast aan 
je sleutelbos en speur je sleutels altijd op via de bijbehorende app. 
Ook kun je de locatie van de auto opslaan, zodat je nooit meer verlo-
ren in een vreemde stad komt te staan. Daarnaast is de iHere Key 
Finder ook te gebruiken als remote voor de camera van je telefoon. 
Selfi es maken was nooit eenvoudiger! De Key Finder beschikt over 
een interne accu, die eenvoudig op te laden is via de pc.

Allocacoc PowerCube Extended USB

STEKKERDOOS WAAR 
OVER NAGEDACHT IS
De Allocacoc PowerCube Extended USB biedt een oplossing voor een probleem 
waar de meeste mensen niet bij stilstaan, maar waarmee je toch geconfronteerd 
kunt worden. Bij een standaard stekkerdoos zijn de aansluitingen meestal in een 
rij geplaatst. Hoewel de aansluitingen vervolgens in een hoek van 45 graden zijn 
gezet, willen bepaalde stekkers er nog wel eens voor zorgen dat de aansluiting er 
direct naast moeilijk tot niet te gebruiken is. Dit komt vooral veel voor met adap-
ters. Omdat bij de Allocacoc PowerCube de aansluitingen niet naast elkaar zijn 
geplaatst maar op de zijdes van een kubus kun je ze allemaal gebruiken.

Naast vier geaarde stroomaansluitingen heeft de PowerCube ook twee usb-aansluitin-
gen. De verlengkabel heeft een lengte van anderhalve meter. Met de meegeleverde dock 
is het mogelijk om de PowerCube stevig vast te zetten waar het je uitkomt.

Prijs: 24,95 eurowww.cameranu.nl

Prijs: 29,99 euro
www.fotodevakman.nl
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Brandpuntsafstanden
Gebruik eens verschillende brandpuntsaf-
standen voor hetzelfde onderwerp. Het is 
interessant om te zien wat voor invloed het 
heeft als je de brandpuntsafstand veran-
dert. Bij het gebruik van een groothoekob-
jectief wordt de voorgrond het dominante 

deel van de foto en ontstaat een ruimtelijke 
diepte, terwijl bij het gebruik van een 
telelens de voor- en achtergrond dichter 
naar elkaar toe getrokken worden. Welke 
brandpuntsafstand je het beste kunt 
toepassen is vooral afhankelijk van je eigen 
voorkeur, maar ook van de mogelijkheden 

die je ter plekke aantreft. Als je een reis-
zoom hebt, kun je verschillende brand-
puntsafstanden proberen en deze op de 
display met elkaar vergelijken. Voor deze 
twee foto’s hebben we bijvoorbeeld brand-
puntsafstanden van 20 en 200 mm 
(kleinbeeld) gebruikt.

Details
Groothoekopnamen zijn spectaculair, maar roepen meestal niet het 
gevoel op dat je ergens dichtbij bent. Dat is echter wel het doel van 
reisfotografi e. Alleen zo kunnen de thuisgebleven toeschouwers 
zich voorstellen hoe het op de reisbestemming was. Let daarom op 
kleine details, zoals handwerktechnieken of decoraties op huizen, 
en probeer deze van hun omgeving te isoleren. Telelenzen kunnen 
in dit geval heel nuttig zijn, omdat je daarmee deze details heel 
scherp in beeld kunt krijgen zonder dat je iemand stoort bij zijn 
werkzaamheden.

Markten
Als je de inwoners van een bepaald land echt wilt leren kennen, zijn de 
plaatselijke markten een heel goed startpunt. Het is niet alleen zo dat 
de landbouwproducten die er worden verkocht iets over de inwoners 

zeggen. Je kunt hier namelijk ook goed zien hoe de mensen met elkaar 
omgaan. Onderhandelen ze driftig? Maken ze grapjes? Hoelang zijn ze 
met hun aankopen bezig? Dat zijn allemaal indrukken die je daar kunt 

opdoen en fotografi sch kunt vastleggen.

Rariteiten
Blijf altijd alert op bijzondere onderwerpen. Observatie 

is namelijk een van de belangrijkste pijlers van de 
reisfotografi e. Let vooral op grappige taferelen, zoals 
een kip die bij een vrouw op schoot zit. Ook in graffi ti, 

etalages en souvenirwinkels vind je vaak onderwerpen 
die zo kolderiek zijn, dat je ze wel moet fotograferen.

groothoek

tele
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Aputure Amaran LED AL-M9 CRI 95+

LIGHTING UP!
Deze creditcard formaat Aputure ledlamp is voorzien van de nieuwste technolo-
gie op het gebied van LED. De lamp is uiterst compact, licht en heeft geen 
zwarte randen rondom de led’s. De lamp heeft 9 stuks SMD super led’s en een 
CRI-waarde van maar liefst 95! Het geringe formaat en het lage gewicht maken 
deze lamp een ideale reisgenoot voor opnames op locatie. De helderheid van de 
lamp is in 9 trappen in te stellen van 10% tot 100%. Op de ingebouwde accu 
brandt de lamp in de laagste stand tot 13 uur en in de hoogste stand tot 1,5 uur. 
De kleurtemperatuur is 5500 K en kan met een van de meegeleverde fi lterfolies 
gewijzigd worden naar 3400 K of 8400 K.
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Hähnel UniPal Mini universele acculader 

IDEAAL VOOR
OP VAKANTIE
Heb je ook genoeg van de talloze laders en kabels die je iedere 
vakantie weer verzamelt en meesleept? Hähnel heeft de juiste 
oplossing: met de UniPal Mini universele acculader laad je iedere 
accu gemakkelijk en snel op – ook die van andere apparatuur 
dan je camera. Het apparaatje is niet groter dan een pinpas, het 
kost niet meer dan 25 euro en het gaat vele vakanties mee. En 
uiteraard kan het ook op andere momenten gebruikt worden. De 
werking is eenvoudig: je doet het schuifje open, stelt de laadpun-
ten op de juiste afstand in met een draaiwieltje en je plaatst de 
accu. Hähnel is al jaren expert op het gebied van accu’s en 
laders. Er is vrijwel geen ander merk met zoveel innovatieve 
mogelijkheden op dit gebied. Bekijk bijvoorbeeld ook eens de 
ProCube-lader. De universele acculader is verkrijgbaar bij onder 
andere Coolblue, Bol.com en Capi.

DelaFlex Mini Statief

STEVIG OP
ZIJN POOTJES
Je wilt tijdens je vakantie natuurlijk ook wel eens een leuke selfi e maken 
waarbij er wat meer dan alleen je gezicht op de foto staat. Of je wilt ‘s 
avonds als het donker wordt een foto maken met een langere sluitertijd. In 
dit soort gevallen zul je je camera stabiel neer moeten zetten. Een statief 
biedt dan uitkomst. Maar wil je wel een statief meesjouwen tijdens je 
vakantie of als je een dagje op stap gaat? Het DelaFlex Mini Statief is 
supercompact en weegt slechts 100 gram, je stopt het zo in je tas. En door 
de fl exibele poten kun je het statief overal bevestigen.

Prijs: vanaf 69,00 euro per stuk

www.folux.nl

Prijs: ca. 23 euro
www.degreef-partner.nl/unipal-mini-universele-compacte-acculader.html
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mogelijkheden op dit gebied. Bekijk bijvoorbeeld ook eens de mogelijkheden op dit gebied. Bekijk bijvoorbeeld ook eens de 
ProCube-lader. De universele acculader is verkrijgbaar bij onder 
andere Coolblue, Bol.com en Capi.

ZIJN POOTJES
Je wilt tijdens je vakantie natuurlijk ook wel eens een leuke selfi e maken 
waarbij er wat meer dan alleen je gezicht op de foto staat. Of je wilt ‘s 
avonds als het donker wordt een foto maken met een langere sluitertijd. In 
dit soort gevallen zul je je camera stabiel neer moeten zetten. Een statief 
biedt dan uitkomst. Maar wil je wel een statief meesjouwen tijdens je 
vakantie of als je een dagje op stap gaat? Het DelaFlex Mini Statief is 
supercompact en weegt slechts 100 gram, je stopt het zo in je tas. En door 

Prijs: 11,95 euro

www.cameraland.nl
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Doelgroep indicatie
•  Mannen en vrouwen in de 

leeftijd van 25-65 jaar
•  Hobbyisten en semi-

professionals
•  Sociale klasse A, B1
•  Is bereid te investeren in 

apparatuur, randapparatuur  
en gadgets

Waarom adverteren in CHIP FOTO magazine
De lezer van CHIP FOTO magazine ziet het magazine als autoriteit op het 
gebied van fotografie. De informatie uit het magazine maar ook uit de 
nieuwsbrief en van social media deelt de lezer met zijn omgeving. Deze 
lezer wordt regelmatig om advies gevraagd over aankopen van camera’s, 
randapparatuur en software. Naast fotograferen houdt hij zich ook bezig 
met beeldbewerking. De lezer van CHIP FOTO magazine vindt kwaliteit 
belangrijker dan prijs. Hij is trots op zijn foto’s en laat ze regelmatig op 
verschillende manieren afdrukken. Het is een reislustig persoon die zowel 
steden als natuur fotografeert.



belangrijke data
Editie Advertentie

deadline
Verschijnings
datum

Editie 27 22-jan-18 13-feb-18
Editie 28 19-feb-18 13-mrt-18
Editie 29 26-mrt-18 17-apr-18
Editie 30 30-apr-18 22-mei-18
Editie 31 4-jun-18 26-jun-18
Editie 32 16-jul-18 7-aug-18
Editie 33 20-aug-18 11-sep-18
Editie 34 24-sep-18 16-okt-18
Editie 35 29-okt-18 20-nov-18
Editie 36 3-dec-18 28-dec-18
•  Bekijk de actuele data op www.fnl.nl/data 
•  Deadline aanleveren shopping is 1 week voor de 

advertentiedeadline
•  Abonnees ontvangen het magazine 4 dagen eerder dan 

de verschijningsdatum

tarieVen Print
Formaten Prijzen
1/1 pagina  (230 x 300 mm) € 1.450,-
Shopping € 480,-
Spectacular shopping: + 40% extra ruimte € 680,-
Advertorial vanaf € 2.200,-
2/1 pagina (460 x 300 mm) € 2.500,-
1/2 pagina (230 x 150 mm of 115 x 300 mm) € 900,-
1/4 pagina (115 x 150 mm of 58 x 300 mm) € 470,-
1/8 pagina (115 x 75 mm) € 250,-
1/16 pagina (58 x 75 mm) € 180,-
30% positioneringstarief op cover

tarieVen Online
Formaten Prijzen Run of 

Network
Branded content  € 850,-
Nieuwsbrief item € 565,-
Social media post € 100,-
Leaderboard  (728 x 90 px) € 15,- € 13,-
Medium Rectangle  (300 x 250 px) € 20,- € 17,-
Billboard   (970 x 250 px) € 40,- € 34,-
Halfpage ad   (300 x 600 px) € 29,- € 25,-
Mobile banner  (320 x 50 px) € 18,- € 14,-
Roadblock (Leaderboard + Halfpage) € 45,- € 38,-
Homepage Take-over Op aanvraag
Premium  banners (creatieve formaten /  
targetgerichte plaatsingen)

Op aanvraag

aanleVersPecificaties adVertenties
Advertentie dient aangeleverd te worden met rondom  
5 mm afloop, in CMYK kleuren, 300 dpi. Meer info vindt 
u op: www.fnl.nl/specificaties per e-mail naar ads@fnl.nl

Digitale bestanden aanleveren als gif, jpeg, png, flash of 
html5. Maximale bestandsgrootte 300 kb.

PrOmOtiemOgelijkheden
Voorbeelden van mogelijkheden zijn:
•  Advertenties
•  Banner advertising
•  Advertorials
•  Inserts
•  Prijsvragen
•  Werfpremies

•  Lezersacties
•  Mail & win acties
•  Shopping
•  Vacatures
•  Nieuwsbrief
•  Product placement

Meer informatie over de verschillende commerciële  
en online mogelijkheden vindt u op  
www.fnl.nl/mogelijkheden 

CHIP FOTO magazine biedt u als adverteerder 
de mogelijkheid om uw product, dienst of merk 
via verschillende kanalen onder de aandacht te 
brengen bij uw doelgroep. Uiteraard staan wij 
open voor nieuwe en verfrissende ideeën. Wij 
kijken graag met u naar de mogelijkheden en 
maken een op maat gemaakt plan. 

Voor specifieke wensen, aanleverspecificaties of het 
opmaken van advertenties en banners, neem contact  
op via telefoonnummer +31 (0)242404555 of stuur  
een email naar sales@fnl.nl 

WWW.FnLMEDIA.nL

F&L
MEDIA


