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OVER CLASSIC CARS
Classic Cars is een must-have voor de liefh ebber van klassieke auto’s. 
Het magazine is een uitgave van Auto Review. Elke editi e brengt het blad 
reportages, vergelijkende tests en aankoopadvies over spannende, ti jdloze 
auto’s uit het verleden, haalbaar voor iedereen. Ook komen de visionaire 
makers en ingenieurs achter deze auto’s aan bod. Van de legendarische Fiat 
500 tot de Chevrolet Impala, van de VW kever tot de Porsche 911, van de 2CV 
tot de Citroen DS. Kortom: al het moois uit het verleden.

Formaat: 210 x 280 mm

Frequenti e: 6x per jaar

Aantal pagina's: 132

Prijs: € 5,49

Print oplage: 16.000

Online pageviews: 18.000

Website: www.classiccarsmagazine.nl
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WIE IS DE CLASSIC 
CARS LEZER?
De lezer van Classic Cars investeert veel tijd en geld in zijn klassieker en 
alles wat erbij hoort, zoals gereedschap en gadgets. Hij maakt samen met 
zijn vrouw graag tripjes met zijn oldtimer. Ze gaan regelmatig een weekendje 
weg of trekken er een dagje op uit. Een groot deel van de lezers neemt deel 
aan de jaarlijkse toertochten.

DOELGROEPINDIC ATIE

Hoofdzakelijk mannen
Leeftijd tussen de 35 en 70 jaar

DOEL:

Grote autoliefhebber met 
behoefte aan kwalitatief 
hoogstaande informatie

INTERESSES

Reizen, dagje weg en toeren
Uiterlijk en accessoires
Voertuigen en gadgets

Eten & Drinken
Entertainment
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VERSCHIJNINGSDATUM ADVERTENTIEDEADLINE

ADVERTEREN IN
CLASSIC CARS
Classic Cars 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.

DE NIEUWE 500X SPORT

 DE  KRACHT 
VAN  VERLEIDING

fiat.nl5 jaar garantie betreft 2 jaar fabrieksgarantie + 3 jaar aanvullende garantie, zonder kilometerbeperking en inclusief 5 jaar mobiliteitsgarantie (Europa-dekking). Kijk voor de volledige garantie- en verkoopvoorwaarden op  
fiat.nl. De verbruikscijfers zijn gebaseerd op de officiële Europese testmethode. Het daadwerkelijke verbruik hangt mede af van de omstandigheden en uw rijgedrag. De getoonde afbeelding kan afwijken van het omschreven 
model. Wijzigingen en typefouten voorbehouden.

IN DE NIEUWE FIAT 500X SPORT BLIJF JE NIET ONOPGEMERKT. ZIJN UITDAGENDE EN VERLEIDELIJKE STIJL, 18” 
LICHTMETALEN VELGEN, DUBBELE CHROMEN UITLAAT EN FULL LED-VERLICHTING ZIJN ONWEERSTAANBAAR. 
STAP IN, START DE MOTOR EN ERVAAR DE SPORTIEVE RIJPRESTATIES VAN DE FIAT 500X SPORT.

Gem. brandstofverbruik: 5,4 - 6,0 l/100 km (1 op 16,7 - 18,5). CO2: 122 - 138 gr./km.

BB154-006945-00_Adv_500X Sport_ClassicCars_210x280mm_v1.indd   1 04-11-19   13:37ccNL1935_132000_ADV-FCA_ok.indd   132 04-11-19   14:01
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PALEIS SOESTDIJK
24 & 25 AUGUSTUS 2019

CONCOURS
D’ELEGANCE

c l a s s i c s  a t  t h e  p a l a c e
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BELEVING
70 JAAR ABARTH 
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ABARTH 
GAAT AL  
70 JAAR 

HARD 
Aan de hand van oude foto’s, posters en flyers en een nieuwe 595 

Competizione 70th Anniversary, blikken we terug op 70 jaar Abarth. 
Uiteraard begint de geschiedenis van het merk bij oprichter Carlo 
Abarth, een van de mannen die autorijden spectaculair maakte.  

Tekst Jaap Peters Foto’s Remco Slump 
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Voor specifieke wensen, aanleverspecificaties of het opmaken van 
advertenties en banners, neem contact op via telefoonnummer 
+31 (0)24-2404555 of stuur een email naar sales@fnl.nl.

TARIEVEN 2020
Advertenti etarieven Print

Formaat Prijs

1 / 1 pagina  (210 x 280 mm) € 995,-

1 / 3 Shopping € 330,-

Advertorial vanaf € 1745,-

2 / 1 pagina  (420 x 280 mm) € 1700,-

1 / 2 pagina  (210 x 140 mm of 53 x 280 mm) € 600,-

30% positi oneringstarief op cover

Advertenti etarieven Online

Formaat Prijs Run of Network

Branded content  € 500,-

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,-

Premium  banners  
(creati eve formaten / targetgerichte plaatsingen)

prijs in overleg
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Promoti emogelijkheden
•  Advertenti es
•  Banner adverti sing
•  Advertorials
•  Inserts
•  Prijsvragen
•  Werfpremies
•  Lezersacti es
•  Mail & win acti es

•  Shopping
•  Nieuwsbrief
•  Product placement
• Vacatures

Kijk voor meer informati e op 
www.fnl.nl/mogelijkheden

Aanleveren materiaal
Voor meer informati e, de aanleverspecifi cati es en ons PDF-profi el gaat 
u naar www.fnl.nl/specifi cati es of stuur een mail naar ads@fnl.nl.

S L E U T E L E N  A L S  T O E N

Bij exclusieve klassiekers schelen kleine 
details soms vele duizenden euro’s in de 
waarde. Ontbreekt bijvoorbeeld het in-
structieboekje of is de originele gereed-
schapsset incompleet? Dan fronst de 
kritische koper of taxateur de wenkbrau-
wen. Jaguar weet dat ook en levert de 
gereedschapsset van de E-Type weer 
nieuw uit de doos. Of eigenlijk: uit het 
kunstleren etui. Gezien de hoge prijs die 
gebruikte kits opbrengen, vinden we de 
prijs van 732 pond (ca. 860 euro) niet 
disproportioneel.

W I N T E R S E  TA S

Stevige schoenen, een dikke winterjas, 
gevoerde handschoenen - in de winter 
moet je je lijf stevig inpakken. Om te 
voorkomen dat je spullen worden bloot-
gesteld aan de elementen, heb je een 
waterdichte tas nodig. Deze stoere rug-
tas van Jeep heeft een volume van 30 
liter en is gemaakt van pvc. De versiering 
is subtiel: een witte ster en een borduur-
sel van de merknaam. De tas meet 32 bij 
16 bij 68 centimeter. Dat is eigenlijk te 
hoog om ‘m mee te mogen nemen als 
handbagage in het vliegtuig.

P O R S C H E - K L O K

Dit is precies wat je denkt dat het is: een 
wandklok gemaakt van een Porsche 
911-wiel. Om precies te zijn: het origine-
le RS Spyder Design-wiel van de 992. Als 
je deze klok aan de muur hangt, laat je 
zien dat je geld én gevoel voor humor 
hebt. De 992 is namelijk door Porsche 
bestempeld als de ‘Timeless Machine’. 
Snap je ‘m: ‘time’ als in ‘tijd’ en dus een 
klok. We vinden het wel een gemiste 
kans dat de wijzers op de afgebeelde 
klok op 10.10 uur staan en niet op   
9.11 uur …

1539 EURO
WWW.PORSCHE-SHOP.NL

1539 EURO
WWW.PORSCHE-SHOP.NLWWW.PORSCHE-SHOP.NL

105,15 EURO
WWW.JEEP.NL

732 POND (CA. 860 EURO)
PARTS.JAGUARLANDROVERCLASSIC.COM
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LIFESTYLE

Samenstelling: Bart Smakman
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F E R R A R I - H O R L O G E

De nieuwe horlogecollectie van Ferrari is 
binnen. Het aanbod is enorm en kiezen is 
een kwestie van smaak en budget. Wij 
vallen voor dit ietwat drukke uurwerk 
met een geel Ferrari-embleem en ver-
melding van de dag en de datum. Het 
rode siliconenbandje geeft de Pilota 
Chronograph Watch een vlotte uitstra-
ling - meer nog dan een klokje met een 
band van metaal of leer. De prijs van 150 
euro spreekt ons ook aan. Zo veel is de 
gemiddelde Ferrari-rijder al kwijt voor 
een volle tank.

E E N  R A A R  L O O PJ E

Heb je een dode papegaai? Houd je van 
houthakken en voel je je goed? Of heb je 
een ietwat raar loopje? Als je ook maar 
een van deze vragen met ‘ja’ kunt beant-
woorden, dan moet je dit Monty Python-
magazine hebben. Vijftig jaar na de 
eerste uitzending van Monty Python’s 
Flying Circus vertelt het Engelstalige 
magazine het succes achter de televisie-
shows, de films en de albums. Maar wees 
er snel bij voordat de Spaanse inquisitie 
het magazine gaat verbieden.

A U D I - H O O D I E

Als Audi net zo goed is in het bouwen 
van truien als in het bouwen van auto’s, 
dan zit je met deze quattro-hoodie wel 
goed. Hij is donkergrijs van kleur en 
heeft een gevoerde capuchon. Die kun je 
over je hoofd trekken wanneer iemand 
klaagt over de neppe uitlaatpijpen van 
jouw Audi S6. Simpelweg het capuchon-
koord aantrekken en elk geluid verstomt. 
Je Audi-vrienden zullen het je niet kwa-
lijk nemen, want het quattro-logo op de 
borst laat zien dat je hart op de goede 
plek zit.

59 EURO
SHOP.AUDI.NL

150 EURO
STORE.FERRARI.COM

9,99 EURO
WWW.FNL.NL/MONTYPYTHON
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A U D I - H O O D I E
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Knollen tussen Citroëns
Citrofiel in hart en nieren Thijs van der Zanden schreef eerder diep-
gravende standaardwerken over de XM en ‘crisismodellen’ LNA, Visa 
en Axel. Nu gaat hij nog een stap verder, en haalt hij in Citroensap
het onderste uit de kan met verhalen die absoluut in een boek thuis-
horen. Er worden hoofdstukken besteed aan de 2CV van 007, de 
Chinese loopbaan van de ZX, de assemblage in Amsterdam, rups-
voertuigen van het Poolse leger, noem maar op. Kortom: volop 
 leesplezier, ook voor autoliefhebbers die hun vermoeden graag 
 bevestigd zien worden dat Citroën altijd een raar merk is geweest …

Citroensap Thijs van der Zanden
EAN 9789082814781 | 15,95 euro | www.citrovisie.nl

Hemelbestormer
Het allerhoogste niveau in de autosport is maar voor een enkele 
Nederlander weggelegd. Carel Godin de Beaufort, Gijs van Lennep, 
Jan Lammers, Jos Verstappen en uiteraard ‘ons Max’, maar die lijkt 
met zijn talenten sowieso boven iedereen verheven. Wie in dit lijst-
je niet vergeten mag worden, is Wim Loos. Onder begeleiding van 
Rob Slotemaker leerde de jonge Wim de fijne kneepjes van het 
stuurmanschap, en een prachtige racecarrière leek voor hem in het 
verschiet te liggen. Tot die noodlottige zomernacht in 1967, op Spa-
Francorchamps … Met een prachtige biografie betonen schrijvers 
Olof van Joolen en Rob Petersen eer aan natuurtalent Wim Loos, die 
 helaas veel te vroeg om het leven is gekomen.

Wim Loos – De onvervulde belofte van een natuurtalent
Olof van Joolen en Rob Petersen
22,95 euro | http://wimloos.autosport.nl

Op de planken
Wie eind jaren zeventig, begin jaren tachtig een Subaru had, was 
een eenling. Tenzij je in een Alpenland woonde, want daar 
 verkochten de Subaru’s juist als verse Strietzel. Met hun 
standaard vierwielaandrijving waren het immers ideale 
 bergbeklimmers. Als je Subaru’s op schaal spaart, ben 
je waarschijnlijk ook een eenling, maar je hebt je 
overzichtelijke  verzameling de laatste tijd wel 
 aanzienlijk kunnen uitbreiden. Zo komt  zowel 
Spark als DNA Collectibles met historische 
Subaru-modellen op schaal. Op de foto staat de 
Leone Swing Back van Spark (1 : 43).

Subaru Leone Swing Back Spark
Schaal 1/43 | ca. 67 euro | www.sparkmodel.com 

Samenstelling: Igor Stuifzand
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AUTOMOBILIA • Nieuwe boeken en schaalmodel len
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Una bella macchina
Winnende racewagens zijn zelden het toonbeeld van schoon-

heid. De Ferrari 312P is een zeldzame uitzondering op die  regel. 
Enzo Ferrari was pertinent tegen het gebruik van onooglijke 

 vleugels en spoilers, ook al zouden die een positief effect  hebben 
op de snelheid en wegligging van de auto. Ontwikkeld met zeer 
 beperkte middelen, debuteerde de auto in 1969 – hetzelfde jaar 

als de onoverwinnelijke Porsche 917. Voor de geplaagde 312P 
zouden legendarische zeges uitblijven, maar de auto gaat  beslist 

de geschiedenis in als een van de mooiste race-Ferrari’s ooit 
 gebouwd, een boek waardig.

312P – One of Ferrari’s most beautiful racers Gianni Agnesa
EAN 9783947156191 | 89,90 euro | www.rallyandracing.com

Bezint eer ge begint
Wees selectief, wanneer je als Porsche-liefhebber begint met 
het verzamelen van schaalmodellen. Het aanbod is zó groot, 
dat al gauw je hele huis vol staat met kleine Porsches – als je 
niet oppast. Beperk je liever tot één  model, bijvoorbeeld de 
Speedster-versies van de 911. Dan is deze Carrera 3.2 uit 1987 
van GT Spirit (in schaal 1 : 18) een mooi uitgangspunt om een 
verzameling op te  bouwen. GT Spirit heeft trouwens nog vier 
andere Speedsters in het assortiment: drie uitvoeringen van de 
964 en eentje van de 997. Wordt de Speedster-collectie toch 
nog omvangrijk …

Porsche 911 Carrera 3.2 Speedster GT Spirit
Schaal 1 : 18 | ca. 105 euro | www.gts-models.com

Geen prikkie
Je moet het er maar voor over hebben: dit schaalmodel van de Jaguar 
XKSS kost 11.130 euro. Zodra je bent bijgekomen van de aanvankelijke 
schok, laat dit adembenemend hoge bedrag zich echter snel verklaren. 

Amalgam Collection is namelijk een meester in de details. Deze 
handgemaakte blauwe straatracer in schaal 1 op 8 is 

 amper van echt te onderscheiden. Zelfs de stukjes 
leer achter de schroeven in het dashboard zijn 

perfect op maat gemaakt. Amalgam Collection 
maakt 199 exemplaren van deze volmaakte 
XKSS.

Jaguar XKSS Amalgam Collection
Schaal 1 : 8 | 11.130 euro
www.amalgamcollection.com 
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